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Sir Tolminc je novi zaščiten slovenski proizvod v EU 

Evropska komisija je 8. 3. 2012 v Uradnem listu EU objavila registracijo Tolminca, ki je že enajsti slovenski proizvod, registriran pri 
Evropski Komisiji. Tolminc je registriran kot zaščitena označba porekla, kar pomeni, da morajo vse faze pridelave in predelave 
kmetijskega proizvoda potekati na določenem geografskem območju, saj sta kakovost in značilnost proizvoda posledici vpliva 
določenega geografskega okolja. Več: http://skrci.me/Y6i7M 

Na letnem posvetu zadružnikov izpostavili pomen poslovne povezanosti kmetov 

Na XXXIX. Letnem posvetu zadružnikov, ki je potekal dne 6. 3. 2012 v Portorožu, je minister za kmetijstvo in okolje Franc 
Bogovič poudaril, da so vsi ukrepi in spodbude kmetijske politike zaman brez ustrezne poslovne povezanosti kmetov. Minister 
Bogovič je prisotne opozoril, da bi ustrezna organiziranost in povezanost slovenskih zadrug na nabavnem in prodajnem področju 
prinesla slovenskim kmetom, predvsem zadružnikom, zelo veliko letne pozitivne razlike. Zato je treba po njegovih besedah povečati 
stopnjo pripadnosti članstva do svoje zadruge ter povečevati stopnjo konkurenčnosti in povezovanja med zadrugami.  
Več: http://skrci.me/wYWkb 

Minister Bogovič: »Za razvoj zelenjadarstva je pomembno povezovanje in sodelovanje vseh 
deležnikov« 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je 5. 3. sestal s predstavniki pridelovalcev, institucij in interesnih združenj, ki v 
Sloveniji zastopajo zelenjavno verigo. Na srečanju so ministra seznanili s stanjem na področju zelenjadarstva v Sloveniji ter izpostavili 
nekatera pomembnejša in druga aktualna vprašanja. Minister Bogovič je po sestanku povedal, da se je treba dobro organizirati že na 
področju znanja tako bi na primer pri proizvajalcih in organizatorjih proizvodnje lahko umestili posebne učne centre. Več: 
http://skrci.me/HprTl 

Z okrogle mize gibanja Oskrbimo Slovenijo "Zagotovimo.si varno hrano za jutri, državljan/ka 
aktiviraj se!" 

Okoli 350 udeležencev in udeleženk okrogle mize, ki je potekala 29. 2. 2012 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, se je 
strinjalo, da je za zagotavljanje večje lokalne samooskrbe s hrano potrebno razviti boljše sodelovanje med pridelovalci, predelovalci 
in kupci lokalno pridelane hrane z razvojem socialnega podjetništva, ki poleg večje lokalne samooskrbe omogoča kreiranje novih – 
zelenih delovnih mest. Potrebno je zaščititi vodne vire in kmetijska zemljišča, osvojiti in med državljane razširiti znanje o novih 
tehnologijah pridelave, ki ne obremenjujejo okolja in zagotavljajo pridelavo kvalitetne in zdrave hrane po dostopnih cenah. Več: 
http://skrci.me/RuXQx 

Minister Bogovič: »Težave z nihanjem cen mleka bi najbolje rešili z boljšo organiziranostjo 
zadružnih sistemov« 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je 2. 3. 2012 sestal s predstavniki institucij, slovenskih mlekarn in interesnih združenj 
(GIZ mlekarstva), ki v Sloveniji zastopajo sektor mleka. Na srečanju so ministra seznanili s stanjem na področju mlekarstva v Sloveniji 
ter izpostavili nekatera pomembnejša in druga aktualna vprašanja. Kot je po sestanku povedal minister, je bil sestanek izredno 
konstruktiven ter poudaril, da ni razlogov za prevelike skrbi v mlekarstvu, bo pa država z mlekarji sodelovala pri pripravi strateških 
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dokumentov, ki bodo v prihodnje urejale usmeritve v tej panogi. Več: http://skrci.me/QGL10 

Izšla je nova številka glasila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Zelena dežela 

Tema meseca je, kako do sredstev iz naslova ukrepov SKP. Do Zelene dežele lahko dostopate preko naslednje 
povezave:http://skrci.me/3m4Eo 

dr. Erjavec: Povezani in z več znanja bomo uspešnejši 

V intervjuju za časopis S podeželja, dr. Emil Erjavec na vprašanje, kaj prinašajo Sloveniji in njenemu kmetijstvu napovedane reforme 
in »zelena« kmetijska politika EU, odgovarja: "Reforme evropskega kmetijstva izvirajo iz razmer, v katerih se je znašel koncept 
razvoja intenzivnega kmetijstva zahodne Evrope, ki je do okolja neprijazen in je izgubil stik s potrošniki. Reformne zahteve pa terjajo 
kmetijstvo in proizvodnjo hrane, ki bosta drugačna, prostorsko opredeljena, »zelena« in povezana z okoljem. Predlogi izboljšav torej 
želijo pripeljati v veliki meri do stanja, ki ga danes že oziroma še imamo v slovenskem kmetijstvu. A kljub temu se nam lahko zgodi, 
da bo reforma od nas zahtevala bistveno več predvsem zaradi sedaj predlaganih zakonodajnih rešitev, ki vidijo evropsko kmetijstvo 
zgolj skozi bruseljsko-pariško-berlinska očala. Problematično in v določenem delu celo škodljivo je lahko predvsem definiranje pogojev 
za dostop kmetijskih gospodarstev posameznih držav do »ozelenitvene« komponente neposrednih plačil, ki jih bo letno na ravni EU za 
12,5 milijarde evrov.".  
Celoten intervju je dostopen na tej povezavi: skrci.me/a5gAR 
 

 

:: Na začetek 

 

Forum Synergies izdal novo številko e-novic 

Aktualna številka organizacije Forum Synergies je na voljo na tej povezavi: http://skrci.me/RDv1k 

Izšla je nova številka glasila ARC2020 

Do nove številke ARC2020 (Agricultural and Rural Convention) lahko dostopate na tej povezavi: http://skrci.me/4OToF 
 

 

:: Na začetek 

 

Brezplačno usposabljanje Osnove oblikovanja gline 

V okvirju projekta E-ROKODELSKA TRGOVINA, ki se izvaja v okvirju Lokalne akcijske skupine Prlekija, organizirajo krajše 
usposabljanje z naslovom:Osnove oblikovanja gline v obsegu 40 ur. Potekal bo v času od 12. – 23. 03. 2012, vsak delavnik od 8.00 – 
12.00 ure. Program usposabljanja zajema praktični in teoretični del spoznavanja rokodelske panoge – oblikovanja gline prostoročno 
(modeliranja) in osnovnih prijemov dela na lončarskem vretenu. Program se bo izvajal v lončarski delavnici na sedežu izvajalca, Zavod 
Marianum Veržej – Center DUO. Več: http://skrci.me/YGn59 

Podeželje v mestu – velika noč na podeželju 

Na prodajno promocijskih prireditvah Podeželje v mestu, ki bodo v letu 2012 potekale v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, se bo odvijala kulinarična zgodba, vezana na letni čas, podeželsko kulturo in tradicijo. Osrednje mesto bo namenjeno 
kmetijam. Te se bodo na stojnicah predstavljale s pridelki in izdelki, pridelanimi in predelanimi v skladu z visokimi zahtevami, ki jih 
omogoča Skupna kmetijska politika (SKP). Ta letos obeležuje 50. obletnico. 
Pisne prijave za Podeželje v mestu, ki bo potekalo v soboto, 31. marca 2012 v Ljubljani, sprejemajo do zasedbe mest na e naslov 
pr@kgzs.si ali po pošti na naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana (za PVM). Več: 
http://skrci.me/Ek6fc 

Seminar za vzpostavljanje partnerstev European rural youth - Make new contacts (Finska) 

Finska Nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira seminar, ki bo potekal od 10. do 15. 4. 2012 v kraju Virrat na Finskem 
za vzpostavljanje partnerstev za mladinske delavce iz ruralnih področij, ki bi radi poiskali partnerje za mednarodno sodelovanje za 
izvedbo mladinskih projektov. Več: http://skrci.me/iWruI 

Mednarodna konferenca "Animatorji razvoja podeželja - nov poklic?" 

Pod okriljem konzorcija "European Masters Programme for Rural Animators (EMRA)" bo 7. in 9. junija 2012 na Kreti, Grčija, potekala 
konferenca z naslovom: Animatorji razvoja podeželja - nov poklic?". Namen konference je promocija diskusije na področju razvoja 
podeželja, Predstavljen bo poklic - "animator podeželja" kot ključni igralec v procesu spodbujanja podeželske skupnosti k 
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trajnostnemu razvoju. 
Več: www.emraconference.com/ 

Predavanje "Vrt obilja - o francoski mreži vrtov" 

Predavanja društva Mule, društva za celostno bivanje, z naslovom Vrt obilja - o francoski mreži vrtov, bodo: 
17. marec 2012 ob 19 uri v Loškem potoku, Občina, 1.nadstropje, Hrib-Loški potok 17 
30. marec 2012 ob 19 uri v Knjižnici Toneta Pretnarja v Tržiču, 
4.april 2012 ob 19:30 v Mestni knjižnici Kranj v Kranju. 
Več: www.mule.si 

Pregled domačih dogodkov 

9. 3. 2012 - 2. seja Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje. Ljubljana 
12. - 23. 3. 2012 - Brezplačno usposabljanje Osnove oblikovanja gline. Veržej. http://skrci.me/YGn59  
31. 3. 2012 - Podeželje v mestu – velika noč na podeželju. Ljubljana. http://skrci.me/Ek6f  

Pregled dogodkov v tujini 

14. in 15. 3. 2012 - ENRD: Monitoring and evaluation for the CAP post-2013. Bruselj. Več: http://skrci.me/cnZFO 
26. 3. 2012 - Okrogla miza o reformi SKP v sklopu Foruma o prihodnosti kmetijstva 2012. Bruselj. Več: 
www.amiando.com/OPERA6Roundtable.html?page=667416#EventRegistrationPanel 
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/ 
20. - 2.. 4. 2012 - 4. mednarodni sejem AGROtravel. Kielce, Poljska. Več: http://agro.travel/en 
27. - 28. 4. 2012 - ENRD: Local development strategies and Co-operation: Key Approaches to Local Development. Bruselj. Več: 
http://skrci.me/0wsNT 
23. - 26. 5. 2011 - 3. Mednarodni kongres podeželskega turizma. Osijek, Hrvaška. Več: www.kongres-seoskog-turizma.org/ 
 

 

:: Na začetek 

 

Francoske NVO izrazile nujo po spremembah 

Francoske nevladne organizacije so na mednarodnem kmetijskem sejmu, ki je potekal prejšnji teden v Parizu, izkoristile priložnost za 
predstavitev svojih pogledov na reformo Skupne kmetijske politike, o čemer so pisali tudi številni francoski mediji. Okoli trideset NVO 
je pozvalo kandidate na prihajajočih francoskih predsedniških volitvah, da rešijo negativen vpliv evropskega kmetijskega sistema na 
okolje, zdravje, podnebne spremembe. Opozorile so, da se bodo z ukrepi, ki jih je nedavno sprejela francoska vlada, stvari le še 
poslabšale. Več: http://skrci.me/NzRnv 
 

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

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

 

:: Na začetek 

 

Vabilo na seminar na temo vključevanja starejših v lokalni razvoj (Slovaška) 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) izvaja s partnerskimi organizacijami projekt »Capacities over 50s as rural development 
tool«, v okviru evropskega programa Grundtvig. Do konca projekta sta načrtovana le še dva seminarja, prvi na Slovaškem in drugi v 
Sloveniji. 
Vabimo vas na seminar, ki bo potekal med 11. in 14. aprilom na Slovaškem. Tema seminarja je vključevanje starejših v lokalni 
razvoj. Udeleženci bodo obiskali in spoznali številne uspešne primere dobre prakse. DRSP krije vse stroške slovenskim udeležencem. 
Prevoz na seminar in tamkajšnje bivanje bo organizirano in zagotovljeno v okviru stroškov projekta. Seminarja se bo udeležilo 5 
predstavnikov DRSP. Vabimo vas, da se pridružite zanimivi in poučni mednarodni izmenjavi. Rok za prijavo je 14. marec! Prijave 
pošljite na info@drustvo-podezelje.si. Več: http://skrci.me/hVYVU 
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:: 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 in okolje. 
 

Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 

 
 

http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/
http://www.drustvo-podezelje.si/
http://www.mkgp.gov.si/
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=40&subid=1482&key=99029ed9f47960b391b89636e3d9c01f

