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Mag. Židan: »Država mora komunicirati s potrošnikom in mu predstaviti prednosti hrane iz 
lokalne bližine« 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano med prednostne aktivnosti, ki jih izvaja, uvršča tudi informiranje potrošnikov o 
pomenu hrane iz lokalne bližine in promocijo tega področja. Tako je eden izmed projektov ministrstva tudi sodelovanje pri 
nastajanju dokumentarnih oddaj o samooskrbi »Od njive do mize«, ki so nastale v sodelovanju z Izobraževalnim programom RTV 
Slovenija. Dogodka ob predstavitvi uvodnih serij izobraževalno – dokumentarnih oddaj se je udeležil tudi minister mag. Dejan Židan, ki 
je ob tej priložnosti poudaril, da je država dolžna narediti vse, da bo proizvedeno dovolj hrane za prebivalce in se strinjal z vodilno 
mislijo ustvarjalcev dokumentarnih oddaj, da je v lokalno pridelani hrani naša prihodnost in priložnost za nova delovna mesta. 
Prva polurna oddaja Od njive do mize bo na sporedu v ponedeljek, 13. februarja, ob 18.20 na 2. programu Televizije Slovenija. 
Več:  http://www.mkgp.gov.si/index.php?id=944&tx_ttnews[tt_news]=6891&tx_ttnews[backPid]=12541&L=&no_cache=1 in 
www.rtvslo.si/okolje/pot-hrane-z-njive-na-mizo-da-bi-znali-ceniti-kar-pridelamo/275943 
 

170. redna seja Vlade RS 

Vlada RS je na 170. redni seji dne 26. 1. 2012 sprejela Uredbo o ureditvi trga z vinom in stališče k Predlogu sklepa Sveta o sklenitvi 
sporazuma v obliki izmenjave pisem med EU in Izraelom o spremembi prilog Sporazuma o pridružitvi med članicami EU in Izraelom. 
Več: www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/943/6888/7c6c1b0316/ 
 

Revija Manager podelila priznanje managerski izziv podjetju Tajfun, ki razvija in izdeluje 
gozdarske stroje 

Revija Manager je 30. 1. 2012 v ljubljanskem gradu šestič zapored podelila priznanje managerski izziv. Revija podeljuje to priznanje 
za velikopotezne načrte, letos ga je prejel Iztok Špan, direktor in solastnik družinskega podjetja Tajfun s Planine pri Sevnici, ki 
razvija in izdeluje gozdarske stroje. 
Več: www.finance.si/338795/Iztok-%C5%A0pan-Tajfun-bo-Apple-za-gozdarje 
 

Izšla je nova številka glasila KGZS Zelena dežela 

Februarsko številko glasila si lahko ogledate na tej povezavi: 
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kgzs.si/Portals/0/Dokumenti/glasilo/ZD105_w.pdf&pli=1   

:: Na začetek

  



 
 

Evropska iniciativa mladih kmetov - kako začeti s kmetijsko dejavnostjo 

V okviru iniciative mladih kmetov, ki prihaja iz več evropskih držav, si lahko skozi video prispevke posameznih nacionalnih Mrež za 
podeželje ogledate primere dobrih praks na temo, kako se lotiti kmetijske dejavnosti. 
Več: http://youngandfarmer.blogspot.com/p/to-start-farming-activity.html 
 

Objavljena je 10. številka EU Rural Review  

Na spletni strani Evropske mreže za razvoj podeželja je objavljena aktualna, 10. številka revije EU Rural Review, v kateri je 
podrobneje predstavljen pogled na to, kako skupna kmetijska politika pomaga pri razvoju podjetništva na podeželju.  
Več: http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1E1424B0-CF45-6AB3-5A47-F709F850C016 
 

Strategija EU za zaščito in dobro počutje živali 

EU bo z novimi ukrepi zapolnila vrzeli v zakonodaji, zagotovila boljšo zaščito živali ter potrošnikom olajšala izbiro pri nakupu. Zaradi 
nedoslednega upoštevanja pravil, vrzeli v zakonodaji in pomanjkljivega izvajanja predpisov v nekaterih državah se z živalmi ne ravna v 
skladu s standardi EU. V državah, kjer pravila izvajajo, pa so kmetje v slabšem konkurenčnem položaju. 
Evropska komisija želi te težave odpraviti z novo strategijo zaščite in skrbi za dobro počutje živali. Kmetje bodo prejeli več pomoči za 
izpolnjevanje standardov zaščite živali v skladu z zakonodajo EU. Boljša obveščenost o zaščiti živali in večja preglednost bosta koristili 
tudi potrošnikom. 
Več: ec.europa.eu/news/agriculture/120120_sl.htm 
 

Globalni izzivi, povezani s hrano 

Oglejte si pogovor z evropskim poslancem Marcom Tarabello o tem, kako se bo Evropa spopadla z globalnimi izzivi, povezanimi s 
hrano, ki se začnejo pri lakoti in končajo z zavrženo hrano: http://www.europarltv.europa.eu/sl/player.aspx?pid=50c79610-ac59-49df-
a7f6-9fd500a783be   

:: Na začetek

 
 

Okrogla miza o prihodnosti programa Leader 

Na Brdu pri Lukovici bo 14. februarja ob 13. uri okrogla miza o programu Leader in delovanju lokalnih akcijskih skupin (LAS) v 
minulem obdobju. Na dogodek Center za razvoj Litija, ki je organizator dogodka, vabi nosilce že izvedenih projektov, predstavnike 
občin, ostale lokalne akcijske skupine v Sloveniji in zainteresirano javnost. Okrogle mize se bodo udeležili predstavniki Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bodo predstavili tudi načrte za prihodnje programsko obdobje 2014-2020. Pred okroglo mizo 
bodo nosilci projektov predstavili primere uspešno izvedenih projektov na območju Srce Slovenije.  
Okrogla miza poteka pred razpisom za sofinanciranje projektov, ki ga bo LAS Srce Slovenije objavil predvidoma v drugi polovici 
februarja. Razpisanih bo 250.000 evrov, stopnja sofinanciranja projektov pa bo do 85% upravičenih stroškov.  
Več: http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1149 
 

Mednarodni kmetijsko-živilski sejem, Pariz 

Datum: 25. 2. - 4. 3. 2012 
Kraj: Pariz, Porte de Versailles 
Z 1.142 razstavljalci in 4.667 živalmi, ki so se predstavili v letu 2011, ta mednarodni sejem predstavlja okno v raznovrstni svet 
kmetijstva. Ta obširen dogodek omogoča udeležencem odkrivanje bogastva izdelkov iz Francije in širše. 
Več: en.salon-agriculture.com/ 
 

Pregled domačih dogodkov 

7. 2. 2012 - Strokovna konferenca z mednarodno udeležbo "Aktualno na področju ekološkega kmetijstva". FKBV, Hoče pri Mariboru. 
Več: skrci.me/W7rEP 
11. 2. 2012 - 16. razstava suhokranjskih dobrot. Žužemberk 
14. 2. 2012 - Okrogla miza o prihodnosti programa Leader. Brdo pri Lukovici. Več: 
http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1149 



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 
19. in 20. 4. 2012 - Konferenca VIVUS - konferenca s področja kmetijstva, naravovarstva in hortikulture. Biotehniški center Naklo. 
Več: http://www.bc-naklo.si/index.php?id=1864 
 

Pregled dogodkov v tujini 

15. - 18. 2. 2012 - Mednarodna konferenca "Lokalni tipični izdelki". Latvija. Več: http://www.vip.kompetences.lv/EN.html 
februar - marec 2012 - kratki tečaji "Ključni poudarki za razvoj lokalne skupnosti". Univerza Gloucestershire, Velika Britanija. Več: 
www.ccri.ac.uk/OtherActivities/ShortCourses/ShortCourses.htm 
27. 3. 2012 - 5. forum za prihodnost kmetijstva (FFA 2012). Bruselj, Belgija. Več: http://www.forumforagriculture.com/ffa_year.php 
3. - 4. 4. 2012 - SAC-SEPA Conference. Edinburg, Škotska. Več: 
www.sac.ac.uk/research/projects/landeconomy/featured/sacsepaconf/ 
3. - 5. 5. 2012 - International Congress on Traditional Food Products. Ponte de Lima, Portugalska. Več: 
traditionalfoodcongress.ipvc.pt/en/node/16 
10. - 12. 5. 2012 - Prvi evropski sejem lokalnih izdelkov. Le Puy en Velay, Francija. Več: http://skrci.me/68zYo 
21. - 23. 5. 2012 - 2nd Nordic Conference for Rural Research. Joensuu, Finska. Več: www.mua.fi/ruralattheedge/ 
24. - 27. 5. 2012 - Mednarodna poletna šola na temo razvoja podeželja. Mekrijärvi, Finska. Več: skrci.me/bRHDd   

:: Na začetek

 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk - rezultati likovnega in literarnega natečaja 

V sklopu projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je potekal tudi likovni in literarni natečaj. Odziv nanj je bil ogromen, saj so prejeli 
skupaj 4.500 del, in sicer 1030 likovnih del, 2631 panjskih končnic, 501 literarnih del, 338 sloganov in logotipov.  
Vsa prispela dela posameznega sklopa natečaja so pregledale in ocenile tric ̌lanske komisije, ki so upos ̌tevale ustvarjalnost prispelih 
del, njihovo atraktivnost ter skladnost z napotki. 
Rezultate si lahko ogledate na tej povezavi: www.tradicionalni-zajtrk.si/likovni-in-literarni-natecaj/   

:: Na začetek

 
 
50 let Skupne kmetijske politike 

Evropska komisija je pričela s promocijsko kampanjo, ki bo obeležila 50. obletnico Skupne kmetijske politike (SKP). Kampanja 
"CAP@50", ki bo potekala čez celo leto, vključuje interaktivne spletne strani, potujoče razstave, avdio-vizualno in tiskano gradivo ter 
vrsto dogodkov, ki bodo potekali tako v Bruslju kot v drugih Državah članicah. Kampanja slavi SKP kot "temeljni kamen evropske 
integracije, ki je evropskim državljanom pol stoletja zagotavljala prehransko varnost in živo podeželje". 
"2012 je pomembno leto, ne samo da se spomnimo preteklih 50 let, temveč zlasti za to, da se usmerimo k novi reformi SKP", je poved 
Dacian Cioloş, komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja. "Nazaj v letu 1962 je glavna skrb Evropejcev bila, ali bodo imeli dovolj hrane
na svojih krožnikih. Danes prehranska varnost še vedno ostaja pomembna, toda pojavile so se nove skrbi kot so podnebne spremembe 
in trajnostna poraba naravnih virov. S to kampanjo se bomo ozrli na to evolucijo", je še dodal komisar. 
Več: enrd.ec.europa.eu/en-rd-library/media-gallery/en/news_029.cfm 
Interaktivna spletna stran "50 Years of CAP": ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_en.htm 
 

Organizacije civilne družbe ob 50. obletnici SKP: "Čas je za spremembo" 

Evropska komisija letos slavi 50 let Skupne kmetijske politike. Zaradi zmanjševanja števila kmetov in biotske raznovrstnosti, večanja 
števila lačnih ljudi in družbene neenakosti ter ogrožene prehranske varnosti, organizacije civilne družbe pozivajo evropske institucije 
da pri sedanji reformi SKP naredijo radikalne izboljšave, ki bi bile "primerne za naslednjih 50 let". 
SKP je tradicionalno podpirala krepitev kmetijstva na račun velikih kmetov in agrarne industrije. Toda javno mnenje kaže močno 
podporo radikalnim spremembam v smeri bolj "zelenega kmetijstva", lokalni proizvodnji hrane ter pravičnejše distribucije denarne 
pomoči manjšim kmetom. 
Več: http://www.arc2020.eu/front/2012/01/press-release-arc-friends-of-the-earth-europe-ifoam/   

:: Na začetek



 
 

Javni razpis tehnične pomoči čebelarjem 

Datum objave: 27. 1. 2012 
Datum zaključka: 30. 1. 2012 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje 
in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES. Komisija ga je 
potrdila s sklepom 14. 9. 2010 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, v okviru sklopa 
Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom zaradi posodobitve 
čebelarstva in izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Sloveniji ter s tem prispevati k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja 
čebelarskih proizvodov. 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1019 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

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

 
 

LAS Prlekija: slovesna premiera filmov o Prlekiji 

Etnološko kulturno društvo Künštni Prleki je 27. 1. 2012 v hotelu Bioterme v Moravcih v Slovenskih goricah pripravilo slovesno 
premiero štirih filmov »Prleki med Muro in Dravo«. Filmski zapis o Prlekiji je nastal v sklopu projekta "V živi sliki in besedi po 11 
občinah LAS Prlekija," ki je financiran iz evropskih sredstev, iz 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 LEADER v 
okviru Lokalne razvojne strategije Prlekija. Projekt je neprofiten, njegova skupna vrednost pa znaša 33.380,00 EUR, pri čemer znesek 
sredstev LEADER znaša 30.900,00 EUR, nosilec projekta pa zagotavlja lastni delež 2.480,00 EUR. 
Več: http://www.kunstni-prleki.si/index.htm 
 

Aktivnosti LAS Dolenjska in Bela krajina 

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina je 23. in 30. 1. 2012 izvedla delavnici na temo Finančne spodbude za realizacijo 
malih projektov na podeželju (Program Leader). 
Več: http://www.las-dbk.si/novice/financne-spodbude-za-realizacijo-malih-projektov-na-podezelju-program-leader-dolenjska/56 
 

Češke LAS iščejo partnerja za sodelovanje pri TNC projektu (lokalna kulturna dediščina) 

Tri češke lokalne akcijske skupine iščejo partnerja za sodelovanje pri TNC projektu odpiranja novih razstav na podeželju, 
specializiranih za lokalno kulturno dediščino. 
Več: http://drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/2012/TNC_Hranicko_CZ.pdf 
 

Italijanska LAS išče partnerje pri TNC projektu s področja trajnostne turistične promocije 
podeželja Sredozemlja 

Italijanska LAS “Consorzio Alto casertano” išče partnerje v sklopu transnacionalnega projekta z naslovom “Rediscovery and valorization
of the Ruralità Mediterranea. A trans-national project for a sustainable touristic promotion”.  
Več: http://drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/2012/Italian_partnership_offer.pdf   

:: 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. 

 


