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Objavljeni odgovori glede javnih razpisov PRP 2007-2013 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na Forumu MKGP objavilo odgovore na vprašanja udeležencev predstavitev javnih 
razpisov 311, 322 in 323.  
311: http://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=136  
322: http://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=147  
323: http://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=152  
 

172. redna seja Vlade RS 

Vlada RS je na 172. redni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne izdelke in določila prečiščeno 
besedilo te uredbe ter podala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2012 Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije (IHPS), ki ga je sprejel svet javnega zavoda IHPS 9. 12. 2011. Vlada je tudi podala soglasje k tretjemu odstavku 3. člena 
Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) za leto 2011, št. 426-
28/2010-1 z dne 20. 12. 2010, zadnjič spremenjenega s Spremembami in dopolnitvami Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja 
zborničnega prispevka KGZS za leto 2011, št. 014-13/2011-1 z dne 28. 3. 2011. Prav tako je vlada soglašala z odstopom od izvedbe 
javnega naročila (JN) »Vzdrževanje naprav za satelitsko spremljanje ribiških plovil« št. 585/11. 
Več: skrci.me/8jd4i 
 

171. redna seja Vlade RS 
 
Vlada RS je na 171. redni seji, dne 2. 2. 2012, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa 
za razvoj ribištva v RS 2007-2013 in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013. Vlada je tudi podprla Predlog uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko 
kakovostno goveje in prašičje meso, perutninsko meso, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke. 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/943/6892/bc0ab7fe82/ 

Vlada RS je na dopisni seji, dne 7. 2. 2012, sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb 
Sveta (ES) št. 2008/97, (ES) št. 779/98 in (ES) št. 1506/98 na področju uvoza oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije, 
kar zadeva delegirana in izvedbena pooblastila, ki se podelijo Komisiji. 
Več: http://skrci.me/Mw4Qt    

:: Na začetek

  



 
 

Mreža za razvoj podeželja Severne Irske izdala vodnik "Razvoj podeželja v akciji" 

V vodniku je predstavljena vrsta aktivnosti, ki potekajo na območju Severne Irske s pomočjo nacionalnega Programa za razvoj 
podeželja 2007-2013. Več: http://enrd.ec.europa.eu/en/home-page_en.cfm   

:: Na začetek

 
 

Zelena Slovenija – Predstavitev in degustacija slovenskih »enogastronomskih« proizvodov 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo skupaj s koordinatorjem projekta, Uradom Vlade za komuniciranje in Ministrstvom
za gospodarstvo, Ministrstvom za kulturo, Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije, Slovensko turistično organizacijo, 
Muzejem za arhitekturo in oblikovanje, Mestno občino Ljubljana ter drugimi, dne 10. in 11. 2. 2012, organiziralo predstavitev in 
degustacijo slovenskih zaščitenih in ekoloških kmetijskih proizvodov (PDO, PGI) in vrhunskih vin ter predstavitev ponudbe 
slovenskih turističnih kmetij. Dogodek, ki se bo odvijal ob obeležitvi 20-letnice slovensko-italijanskih diplomatskih odnosov, bo 
potekal  v okviru predstavitve Slovenije v Milanu s številnimi kulturnimi, turističnimi in gospodarsko–političnimi dogodki in bo potekal 
pod sloganom »I Feel Slovenia. Občuti zeleno«. 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/947/6893/6c9e8d926f/ 
 

LEADERFEST (Levoča, Slovaška) 

Slovaška mreža lokalnih akcijskih skupin vabi na mednarodni dogodek LEADERFEST, ki bo potekal od 29. do 31. maja 2012 v 
majhnem, zgodovinskem mestu Levoča na SV Slovaške. Dogodek je namenjen predstavnikom LAS in drugim akterjem za razvoj 
podeželja, ki se ukvarjajo z metodo LEADER. 
Več: http://www.maslev.sk/ 
 

Javni posvet o novem programu Skupnosti Evropa za državljane 

Evropska komisija je predstavila predlog novega programa Skupnosti Evropa za državljane za obdobje 2014 - 2020, ki bo nadomestil 
trenutno veljavnega za leta 2007 - 2013. Cilj programa je povečati ozaveščenost državljanov in njihovo razumevanje Evropske unije. 
Za sedemletno obdobje je predvidenih 229 milijonov evrov. 
Ministrstvo za kulturo bo v sodelovanju z informacijsko pisarno programa, Zavodom Movit, organiziralo posvet o novem programu, ki 
naj bi začel veljati 1. 1. 2014. Posvet bo potekal v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, v sredo, 15. februarja 2012. 
Več: http://www.mk.gov.si/si/aktualno/evropa_za_drzavljane_2014_2020/ 
 

Konferenca "Enhancing innovation and the delivery of research in EU agriculture", Bruselj 

Namen konference, ki bo potekala 7. 3. 2012 v Bruslju, je razprava o podpori raziskavam in inovacijam v kmetijskem sektorju po letu 
2013. Med drugim bo debata potekala o vlogi, ki jo imajo mreže, svetovalne službe, izobraževalne ustanove in drugi akterji pri 
predstavitvi rezultatov raziskav. 
Več: http://ec.europa.eu/agriculture/events/research-conference-2012_en.htm 
 

Državna razstava pletenic v Novem mestu 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Zveza kmetic Slovenije, Društvo kmečkih žena Novo 
mesto in Turistično društvo Straža vas vabijo, da spečete pletenico iz »boljšega testa« iz najmanj pol kilograma moke in jo v soboto, 
18. februarja 2012, med 9. in 12. uro, prinesete na prireditveni prostor. Vaš izdelek bo ocenila strokovna komisija. Več: 
http://skrci.me/IhEsD 
 

Pregled domačih dogodkov 

14. 2. 2012 - Okrogla miza o prihodnosti programa Leader. Brdo pri Lukovici. Več: 
http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1149 
15. 2. 2012 - Javni posvet o novem programu Skupnosti Evropa za državljane. Prostori Ministrstva za kulturo. Več: 
www.mk.gov.si/si/aktualno/evropa_za_drzavljane_2014_2020/ 



16. - 17. 2. 2012 - Strokovni posvet Etnologija in slovenske pokrajine: Gorenjska. Dvorska vas pri Radovljici. Več: skrci.me/4y8EV 
29. 2. 2012 - Semenska knjižica. Videm. Več: http://www.halo.si/aktualno?id=000027411 
 

Pregled dogodkov v tujini 

10. - 11. 2. 2012 - Zelena Slovenija – Predstavitev in degustacija slovenskih »enogastronomskih« proizvodov. Milano, Italija. 
Več: http://skrci.me/Ok84p 
15. - 18. 2. 2012 - Mednarodna konferenca "Lokalni tipični izdelki". Latvija. Več: http://www.vip.kompetences.lv/EN.html 
25. 2. - 4. 3. 2012 - Mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Pariz, Francija. Več: en.salon-agriculture.com/ 
7. 3. 2012 - Konferenca"Enhancing innovation and the delivery of research in EU agriculture". Bruselj, Belgija. Več: 
http://ec.europa.eu/agriculture/events/research-conference-2012_en.htm 
27. 3. 2012 - 5. forum za prihodnost kmetijstva (FFA 2012). Bruselj, Belgija. Več: http://www.forumforagriculture.com/ffa_year.php   

:: Na začetek

 
 

Tri vodilne mednarodne mreže za razvoj podeželja so se dogovorile za skupno sodelovanje pri 
podpori evropskim podeželskim skupnostim 

V Bruslju se je 6. 2. 2012 srečala delovna skupina treh vodilnih mrež, ki povezujejo podeželske skupnosti v Evropi – PREPARE 
(Partnerships for Rural Europe), ERCA (European Rural Community Association) in ERA (European Rural Alliance). Trenutna iniciativa je
usmerjena k temu, da še bolj utrdi medsebojno sodelovanje in da jasno določi ključne prioritete skupnega dela. Delovna skupina 
omenjenih treh organizacij je sicer bila formirana na srečanju novembra lani v Hagu, kjer so razpravljale o koristih intenzivnejšega 
medsebojnega sodelovanja. Strinjale se so, da bi to lahko pomembno prispevalo pri povezovanju lokalnih skupnosti in širjenje 
podeželskega glasu po celi Evropi. Te tri mreže imajo številne skupne člane in tesno delujejo skupaj že od leta 2005. Delovna skupina 
se bo letos še dvakrat sestala: maja v Edinburghu (Škotska) in septembra na Švedskem. 
Več: http://www.ruralcommunities.eu/news.asp?pageid=229084   

:: Na začetek

 
 

Stališče Nemčije in Francije o reformi SKP 

Nemčija in Francija imata skupne interese glede reforme Skupne kmetijske politike in tesno sodelujeta pri procesu razvoja skupnih 
ciljev in stališč. Državi sta 6. februarja 2012 izdali skupno izjavo, v kateri so poudarjene njihove trenutne prioritete pri pogajanjih.V 
izjavi je med drugim zapisano: "Glede na trenutno gospodarsko krizo v EU, Francija in Nemčija ostajata prepričani, da sta trajnostni 
razvoj in konkurenčnost kmetijskega sektorja zelo pomembna za rast in zaposlovanje v Evropi. Evropska unija rabi močno SKP po 
2013." Več: http://skrci.me/VBq4o   

:: Na začetek

 
 

Zaprtje javnega razpisa za usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu 

Javni razpis »Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu« iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 je zaprt. 
Ministrstvo se je za zaprtje javnega razpisa odločilo zaradi porabe sredstev. Na javni razpis, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 30. 
12. 2011, je do vključno 6. 2. 2012 prispelo 27 vlog, s katerimi je višina zaprošenih sredstev presegla višino razpisanih sredstev, to je 
3.000.000 evrov. 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/943/6894/d5d6175ab5/ 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

Povezava: www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/   
:: Na začetek



 
 

Tri ponudbe za sodelovanje pri TNC projektih iz Finske 

Tri finske LAS iščeje partnerje pri različnih mednarodnih projektih sodelovanja. 
LAS Karhuseutu: projekt "Umetnost vaščanom" ("Art to the Villages"). Cilji projekta: približati umetnost in umetnike vaščanom; 
razviti nove poti distribucije in izmenjave avdio-vizualnih in umetniških projektov. Več: http://skrci.me/Uc0QT 
LAS Ravakka: projekt "Veščina dela s slamo" ("Straw skills"). Cilji projekta: izgradnja slamnatega objekta; zbiranje in dokumentacija 
podatkov npr. model proizvodnje lokalnega ogrevanja s kurjenjem slame; Več: http://skrci.me/ZlIBh 
LAS Liiveri: projekt "Smučanje na vodi" ("Water Ski"). Projekt za razvoj športne aktivnosti smučanja na vodi. 
Več: http://skrci.me/dLDw9 
 

Skupščina LAS Goričko 

V sredo, 15. februarja 2012 ob 13:00 uri na turistični kmetiji TREMEL, Bokrači 28, bo potekala 3. seja skupščine LAS Goričko.  
Več: http://www.las-goricko.si/obvestila/?stran=1#CmsC17E1C84E3   

:: Na začetek

    
PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013. 
 

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeželja.  
Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 
Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 

Odjava iz e-novic. 

 


