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Prireditev Podeželje v mestu obeležena s 50-letnico Skupne kmetijske politike  

Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani je dne 31. 3. 2012 potekala prva letošnja prireditev Podeželje v mestu, ki jo je v sodelovanju z 
Ljubljanskimi tržnicami in parkirišči organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). Tokratna prireditev je bila 
velikonočno obarvana in obeležena s 50-letnico Skupne kmetijske politike. KGZS namreč letos izvaja projekt Skupna kmetijska 
politika – kakovost, varnost, blaginja, razvoj. V ta namen bo na različnih dogodkih potekala predstavitev pomena in dosežkov 
Skupne kmetijske politike. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije, Direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja.  
Na letošnjem prvem "Podeželju v mestu – velika noč na podeželju" se je z dobrotami slovenskega podeželja predstavilo 40 kmetij iz vse 
Slovenije in tudi iz zamejstva. Obiskovalci so lahko tudi tokrat okusili in kupili odlične suhomesnate izdelke, sire, krušne izdelke, 
vrhunska vina, med in izdelke iz sadja ter druge dobrote slovenskih kmetij. Več: http://skrci.me/GNipl 

Nagradna akcija »S kmetije za vas« 

V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in ČZD Kmečki glas bo letos že sedemnajsto leto zapored potekala nagradna 
akcija »S kmetije za vas«. V akciji lahko sodelujejo kmetije, ki na kakršenkoli način tržijo svoje pridelke in izdelke. Prijavijo se lahko 
tudi kmetije, ki so v preteklosti v akciji že sodelovale in so pomembno izboljšale svojo ponudbo in način prodaje. 
Kmetije bomo predstavili na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, kjer bomo objavili rezultate akcije in trem 
najuspešnejših kmetijam podelili nagrade. Izbrane kmetije bodo predstavljene tudi v Kmečkem glasu in Zeleni deželi. 
Rok prijave na razpis »S kmetije za vas« je 10. maj 2012. Več: http://skrci.me/gth0D 

Razpisa za Podeželje v mestu Koper in Podeželje v mestu Ljubljana 

Eden od ciljev Skupne kmetijske politike, ki letos obeležuje 50 let, je zagotavljanje prehranske varnosti in samooskrbe. V Sloveniji 
vedno bolj prepoznavna blagovna znamka Dobrote slovenskih kmetij kaže na vse večje zavedanje kupcev o pomenu lokalne 
pridelave in predelave. Podeželje v mestu - dobrote slovenskih kmetij, ki bo 12. maja potekalo v Ljubljani, bo namenjeno 
predstavitvi kmetij, ki sodelujejo na ocenjevanju 23. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Ta bo letos potekala med 
17. in 20. majem. Tudi pomladno obarvano Podeželju v mestu Koper, ki bo potekalo 5. maja po Pristaniški ulici in v Taverni, bo 
odlična priložnost za srečanje. Več: http://skrci.me/fP9GU 

Partnersko kmetijstvo je priložnost 

Partnersko kmetijstvo je pri nas dokaj nepoznan način zaslužka s poljedelstvom, z njim se ukvarja le kakšen ducat slovenskih kmetij. 
Gre za dogovor med kmetovalcem in stranko, da bo slednja vsak teden kupila zabojček sezonske ekološko pridelane zelenjave, kmet 
pa bo znižal ceno, saj ve, da bo skoraj ves pridelek zagotovo prodal.  
"Prednosti partnerskega kmetijstva so, da vzpodbuja lokalnost, trajnostno in etično potrošništvo, s posebnim poudarkom na 
solidarnosti manjših kmetov, ki kmetujejo ekološko," pa je dejala Anja Horvat Jeromel iz Zavoda Ekologičen. Tako je mogoče kupiti 
ekološko pridelano hrano za sprejemljivo ceno. Dosedanja praksa kaže, da gre trend partnerskega kmetijstva le še navzgor - letos naj 
bi se skupno število odjemalcev samo v sklopu Zavoda Ekologičen povečalo s 150 na 200. Več: http://skrci.me/u47de 

Oglaševanje s trkanjem na zavest slovenstva postala modna muha 

V boju za kupce in čim večje tržne deleže je postala prava modna muha oglaševanje s trkanjem na zavest slovenstva. Še posebno 
opazno je to pri prehranskih izdelkih, kjer je Slovenija v precejšnjem minusu. A ne pri mleku in mlečnih izdelkih. V zadnjem tednu je 
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zato mnoge zbodla oglaševalska kampanja, ob kateri se zaradi imena blagovne znamke jogurtov in prepevanja posrečene priredbe 
vsem bolj ali manj domače otroške pesmice Na planincah... zdi, da nas k nakupu vabi kakšna od slovenskih mlekarn. Pa to ni res. 
»Nismo vajeni tega in je šokantno,« je ob zavajajoči oglaševalski akciji, na katero so se že odzvali v zbornici kmetijskih in živilskih 
podjetij pri GZS, povedala njena direktorica Tatjana Zagorc. Pokazalo se je namreč, da za domnevno spornim reklamiranjem jogurtov 
z blagovno znamko Na planincah stoji francoska nadnacionalna družba Danone, ki se je odločila, da izdelke z omenjeno blagovno 
znamko zanjo delajo za slovenski trg v avstrijski mlekarni Tyrol Milch. (Vir: Delo.si) Več: http://skrci.me/w5UqN 
Oglaševalsko kampanjo Na planincah je poslanec SD Dejan Židan označil za hud primer zavajanja potrošnika in jo prijavil tržnemu 
inšpektoratu. Več: http://skrci.me/4uk8d 

Izšla je nova številka glasila KGZS Slovenije Zelena dežela 

Aprilska številka Zelene dežele se nahaja na tej povezavi: http://skrci.me/VbLLI 
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Zasedanje Odbora za okoljsko politiko Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Pariz) 

Na zasedanju Odbora za okoljsko politiko Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki se ga je dne 30. 3. 2012 
udeležil minister za kmetijstvo in okolje, Franc Bogovič, so udeleženci govorili o napredku pri doseganju ciljev okoljskih politik, o 
tem, kakšen bo svet 2050, če ne spremenimo svojih politik in o prispevku OECD na konferenci Rio+20. Slovenska delegacija je v 
razpravi podprla načrte OECD za še bolj aktiven pristop pri razvoju okoljskih politik. Zavzela se je za aktivno vlogo članic OECD pri 
spopadanju z globalnimi okoljskimi vprašanji, za integracijo načel trajnostnega razvoja v vse druge politike in za zeleno rast kot edino 
možno pot prihodnjega razvoja. OECD naj še naprej razvija visoke okoljske standarde in išče smernice ter primere dobrih praks za 
učinkovito trajnostno proizvodnjo in potrošnjo ter inovativne tehnologije, ki bodo temeljile na zmanjševanju energetske in snovne 
intenzivnosti gospodarjenja. Več: http://skrci.me/CXSnT 
Okoljska napoved OECD do leta 2050. Kakšne bodo posledice, če ne bomo ukrepali: http://skrci.me/gYHAT 

Izšla je nova številka publikacije EU Rural Review 

Evropska mreža za razvoj podeželja - ENRD je izdala 10. številko svoje publikacije EU Rural Review, ki se osredotoča na 
podjetništvo na podeželju, kar predstavlja eno ključnih komponent EU strategije Evropa 2020. 
Publikacija je na voljo na tej povezavi: http://skrci.me/fDVB1 
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Praznik Oljčnega olja in bledeža 

Vabljeni na praznik Oljčnega olja in bledeža, ki se bo dogajal v Padni od 27. - 29. aprila 2012. Več: www.portoroz.si/praznik-olja-in-
bledeza-padna 

  

Tradicionalni Pohod po Krpanovi poti 

Tradicionalni Pohod po Krpanovi poti bo v nedeljo 29. 4. 2012, s pričetkom od 8. do 10 ure. Začetek in zaključek pohoda bo pri 
Bloškem jezeru na Volčjem. Krpanova pot poteka v okviru enega izmed LEADER projektov v LAS Po poteh dediščine od Idrijce do 
Kolpe. Več: http://skrci.me/Zu4KV 

Pregled domačih dogodkov 

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 
27. - 29. 4. 2012 - Praznik oljčnega olja in bledeža. Padna. Več:www.portoroz.si/praznik-olja-in-bledeza-padna 
29. 4. 2012 - Tradicionalni Pohod po Krpanovi poti. Bloško jezero na Volčjem. Več: http://skrci.me/Zu4KV 
5. 5. 2012 - Podeželje v mestu Koper 
12. 5. 2012 - Podeželje v mestu Ljubljana 

Pregled dogodkov v tujini 

18. - 21. 4. 2012 - Delavnica: Biotska raznovrstnost jezerskih območij. Val de Drugeon, Francija. Več: http://skrci.me/zIvxu 
20. - 22. 4. 2012 - 4. mednarodni sejem AGROtravel. Kielce, Poljska. Več: http://agro.travel/en 

http://skrci.me/w5UqN
http://skrci.me/4uk8d
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=552:izla-je-nova-tevilka-glasila-kgzs-slovenije-zelena-deela&catid=69:aktualno-doma
http://skrci.me/VbLLI
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=546:zasedanje-odbora-za-okoljsko-politiko-organizacije-za-gospodarsko-sodelovanje-in-razvoj-pariz&catid=70:aktualno-iz-drugih-mednarodnih-organizacij
http://skrci.me/CXSnT
http://skrci.me/gYHAT
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=550:izla-10-tevilka-publikacije-eu-rural-review&catid=70:aktualno-iz-drugih-mednarodnih-organizacij
http://skrci.me/fDVB1
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=555:praznik-oljnega-olja-in-bledea&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.portoroz.si/praznik-olja-in-bledeza-padna
http://www.portoroz.si/praznik-olja-in-bledeza-padna
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=553:tradicionalni-pohod-po-krpanovi-poti&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/Zu4KV
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=322:pregled-dogodkov-doma&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.bc-naklo.si/index.php?id=1864
http://www.portoroz.si/praznik-olja-in-bledeza-padna
http://skrci.me/Zu4KV
http://skrci.me/Zu4KV
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=321:pregled-dogodkov-v-tujini&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/zIvxu
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 
10. 5. 2012 - Forum "“Regions and cities for integrated territorial development". Bruselj. Več: http://skrci.me/NIPPu 
23. - 26. 5. 2011 - 3. Mednarodni kongres podeželskega turizma. Osijek, Hrvaška. Več: www.kongres-seoskog-turizma.org/ 
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Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

Povezava: www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 
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Fotografski natečaj "Podobe ruralne Evrope" 

Evropska mreža za razvoj podeželja - ENRD organizira fotografski natečaj "Images of Rural Europe" v promociji lokalnih akcijskih 
skupin. V sklopu natečaja, katerega osnovni namen je promocija razvoja podeželja v Evropi, se bodo zbirale fotografije, ki odsevajo 
življenje na podeželju danes. Zmagovalne fotografije bodo predstavljene na glavni razstavi prestižne stavbe Berlaymont v Bruslju med 
22. 6. in 10. 7. 2012. Zmagovalni fotografi in LAS se bodo lahko udeležili slovesne podelitve nagrad 27. junija 2012, na kateri bo 
sodeloval tudi evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Ciolos. 
Na natečaju lahko sodelujejo profesionalni ali amaterski fotografi, prebivalci katerekoli Države članice EU. Vsak tekmovalec lahko 
tekmuje s poljubnim številom fotografij, toda fotografije lahko prijavi oz. naloži izključno lokalna akcijska skupina preko spletne 
strani www.ruralimages.eu. 
Natečaj se bo zaključil 18. maja 2012. 
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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. 
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