
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00
F: 01 478 90 21
E: gp.mkgp@gov.si

www.mkgp.gov.si



Številka: 3310-96/2021/16
Datum: 4. 4. 2022

Zadeva: Izbor predlogov aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2022

V okviru nacionalne mreže za podeželje smo zbrali predloge aktivnosti za leto 2022, ki se navezujejo 
na boljše izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 
2014–2020) oz. Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Namen poziva Mreže za podeželje je pridobiti predloge aktivnosti od spodaj navzgor in odzivanje 
Mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva, socialnih partnerjev in upravičencev do 
sredstev PRP 2014–2020.

Za leto 2022 smo prejeli 28 predlogov s strani 13 predlagateljev v vrednosti 133.900 evrov, ki jih je 
pregledala in točkovala 4-članska komisija. 

Finančna sredstva za posamezno aktivnost so bila dodeljena v višini zaprošenih, v kolikor zaprošena 
vrednost ni presegla izračunane vrednosti na podlagi vrednosti dodeljenih točk. 

V kolikor je vrednost zaprošenih sredstev posamezne aktivnosti presegala izračunana sredstva, je 
bila dodeljena vrednost izračunanih sredstev.

Sredstva so se dodeljevala do porabe sredstev. Za leto 2022 je bilo za aktivnosti na voljo 24.500,00 
evrov.

Zadnjim trem aktivnostim z istim številom točk komisije (12 točk) je bil dodeljen preostanek sredstev 
od razpoložljivih v enakem znesku.

Dve vlogi (David Geršek – Vključevanje novih kmetov v SKP 2021-2027 in Anita Kohlenbrand –
Izobraževanja dijakov in študentov iz področja skupne kmetijske politike) nista bili obravnavani v 
okviru poziva, ampak sta bili obravnavani kot predlog na Strateški načrt skupne kmetijske politike 
2023-2027.

Komisija je sprejela naslednji sklep:

Sklep: Komisija Mreže za podeželje potrjuje seznam odobrenih aktivnosti iz Priloge 1 in rezervirana 
sredstva za posamezno aktivnost v letnem planu Mreže za podeželje (v okviru Tehnične pomoči
PRP 2014-2020) za leto 2022.

V Letni plan Mreže za podeželje (Tehnična pomoč PRP 2014–2020 za leto 2022) se umesti 14
aktivnosti v vrednosti 24.500,00 evrov.

Pripravil:
Matej Štepec Branko Ravnik

generalni direktor
  Direktorata za kmetijstvo



Priloga 1: Seznam odobrenih predlogov

Predlagatelj Predlog aktivnosti Točke 
komisije

Vrednost 
izračunanih 

sredstev 
(EUR)

Zaprošena 
sredstva 

(EUR)

Dodeljena 
sredstva 

(EUR)

1 LAS Vipavska 
dolina 

Konferenca o novih 
tehnologijah v 
kmetijstvu

19 2.369,31 6.200,00 2.369,31

2 Pašna 
skupnost 
Naravni park 
Haloze –
Čerinovo

Gorska območja in 
gorski proizvodi 
(konferenca)

18 2.244,61 1.200,00 1.200,00

3 Zveza 
sadjarskih 
društev 
Slovenije

Ohranitev travniških 
sadovnjakov

17 2.119,91 4.100,00 2.119,91

4 Zveza 
slovenske 
podeželske 
mladine 
(ZSPM)

Izmenjave mladih 
kmetov (IYFE -
International Youth 
Farm Exchange)

17 2.119,91 1.900,00 1.900,00

5 KGZS, Zavod 
Maribor

Lombergarjevi dnevi 
2022

16 1.995,21 8.800,00 1.995,21

6 Društvo za 
razvoj 
slovenskega 
podeželja 
(DRSP)

Ekskurzija 
Vključevanje principov 
krožnega 
biogospodarstva v 
prakse lokalne 
samooskrbe s hrano

16 1.995,21 4.000,00 1.995,21

7 Društvo za 
razvoj 
slovenskega 
podeželja 
(DRSP)

20 let delovanja DRSP 
in predstavitev 
monografije 
LEADER/CLLD v 
Sloveniji

16 1.995,21 3.000,00 1.995,21

8 Zveza 
slovenske 
podeželske 
mladine 
(ZSPM)

50 jubilejni kviz Mladi 
in kmetijstvo

15 1.870,51 1.900,00 1.870,51

9 Zveza društev 
ekoloških 
kmetov 
Slovenije 
(ZDEKS)

Dvodnevna strokovna 
ekskurzija v Nemčijo

15 1.870,51 2.500,00 1.870,51

10 Zveza društev 
ekoloških 
kmetov 
Slovenije 
(ZDEKS)

Praznik slovenskega 
ekološkega mesa

14 1.745,81 3.000,00 1.745,81

11 Zavod za 
gozdove 
Slovenije 
(ZGS)

Nega gozda 14 1.745,81 20.000,00 1.745,81



12 GZS -
Zbornica 
kmetijskih in 
živilskih 
podjetij

Sadjarska ekskurzija z 
ogledom dobrih praks 
v pridelavi in predelavi 
sadja v avstriji

12 1.496,41 5.500,00 1.230,84

13 Zveza 
slovenske 
podeželske 
mladine 
(ZSPM)

Stroški poti na 
delovne skupine in 
seminarje CEJE –
Evropskega sveta 
mladih kmetov

12 1.496,41 1.800,00 1.230,84

14 Kmetijsko 
gozdarska 
zbornica 
Slovenije 
(KGZS)

Udeležba na 
konferenci ILAB-
EUFRAS-SEASN: 
Način prenosa znanja 
in inovacij - preko 
svetovanja o 
trajnostnem razvoju 
podeželja

12 1.496,41 5.000,00 1.230,84

SKUPAJ 24.500,00



Priloga 2: Seznam ostalih predlogov

Predlagatelj Predlog aktivnosti točke 
komisije

14 Zavod za gozdove 
Slovenije 

Organiziranje in razvoj skupnega 
destinacijskega paketa na področju 
turizma v gozdnem prostoru s poudarkom 
na tematskih poteh 

11

15 KGZS, Zavod 
Maribor -
Sadjarski center

Razstava sort jabolk spremljanih v nalogi 
introdukcije JS

11

16 KGZS Udeležba na konferenci ILAB-EUFRAS-
SEASN: Način prenosa znanja in inovacij -
preko svetovanja o trajnostnem razvoju 
podeželja

11

17 GZS - Zbornica 
kmetijskih in 
živilskih podjetij

Vrh kmetijskih in živilskih podjetij 11

18 Društvo za razvoj 
slovenskega 
podeželja (DRSP)

Posvet LAS: Povečevanje kakovosti 
življenja na podeželju z razvojem 
rekreativnih možnosti

11

19 Zveza slovenske 
podeželske 
mladine

Novinarska konferenca ob dnevu 
slovenske hrane in tradicionalnem 
slovenskem zajtrku

10

20 GZS - Zbornica 
kmetijskih in 
živilskih podjetij

Mesna konferenca 2022 10

21 Kasaško rejsko 
združenje 
slovenije

Delavnica za linearno usposabljane pri 
kasačih

9

22 GZS - Zbornica 
kmetijskih in 
živilskih podjetij

Po Primorsko 2022 9

23 Zveza slovenske 
podeželske 
mladine (ZSPM)

Prva pomoč za udeležence Nevarno s 
traktorjem

8

24 GZS - Zbornica 
kmetijskih in 
živilskih podjetij

Slovenska pot piva - Beer Pass 8

25 Zveza slovenske 
podeželske 
mladine

Delavnica neMOČ PODEŽELJA v sklopu 
kmetijsko-živilskega sejma AGRA

7

26 Zavod RS za 
varstvo narave 
(ZRSVN)

Ravnanje z invazivnimi tujerodnimi 
rastlinami na kmetijskih zemljiščih –
aplikativna brošura

7

27 Zveza slovenske 
podeželske 
mladine (ZSPM)

Podeželski merch 5

28 KGZS Začimbe in dišavnice, slovenski kulinarični 
vodnik

4
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