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Ob 50-letnici skupne kmetijske politike KGZS pripravila sprejem in razstavo  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je 10. 5. v Mestni hiši v Ljubljani pripravila sprejem za novinarje in visoke goste ob 
50-letnici skupne kmetijske politike (SKP). Goste so pozdravili mag. Dejan Židan, Ciril Smrkolj, Nataša Goršek Mencin in Zoran 
Janković. Na ogled je bila tudi razstava, ki je nastala v okviru projekta Skupna kmetijska politika – kakovost, varnost, blaginja, razvoj. 
Projekt sofinancira Evropska unija, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja.  
Več: http://skrci.me/3FgxB 

Krajevna skupnost Polšnik sodeluje na evropskem natečaju za obnovo vasi 2012 

Center za razvoj Litija je Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Krajevno skupnost Polšnik predlagal za prijavo na evropski natečaj za 
obnovo vasi z naslovom »Na sledi prihodnosti«. Namen je predstaviti in nagraditi odlične in celovite projekte ob upoštevanju 
gospodarskega in kulturnega konteksta. Natečaj koordinira Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi ARGE, ki ima sedež 
na Dunaju. 
Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1215 
 

 

:: Na začetek 

 

Odbor za prehransko varnost OZN sprejel Prostovoljne smernice za odgovorno upravljanje 
lastništva nad zemljišči, ribiškimi območji in gozdovi 

Odbor za prehransko varnost Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo je na izrednem zasedanju 11. 5. 2012 v Rimu formalno sprejel 
Prostovoljne smernice za odgovorno upravljanje lastništva nad zemljišči, ribiškimi območji in gozdovi. Potrditev Smernic je 
rezultat zahtevnih in več kot dve leti trajajočih pogajanj, ki so se začela v letu 2009. V njihovo pripravo so bili vključeni številni 
akterji: tako vlade, mednarodne organizacije, institucije za kmetijske raziskave, mednarodne in regionalne finančne institucije, kot 
tudi nevladne organizacije, civilna družba in zasebni sektor. Sprejem Prostovoljnih smernic, ki je bil rezultat tako obsežnega in 
usklajenega sodelovanja predstavlja pomemben korak v smeri reševanja občutljivih problemov, kot so dostop do zemljišč, ribiških 
območij in gozdov ter odgovornega investiranja v kmetijstvo. 
Več: http://skrci.me/PPUPf 

Vseevropsko javno posvetovanje o programih politik EU  

 
Komisija je 9. maja začela največje vseevropsko javno posvetovanje doslej, s katerim pozivajo državljane EU, naj sooblikujejo 
program politik za naslednjih nekaj let. Posvetovanje bo trajalo do 9. septembra, do takrat pa lahko sodelujoči izrazijo svoje mnenje o 
pravicah, ki jih imajo kot državljani EU ter o ovirah, s katerimi se srečujejo pri njihovem uveljavljanju. Javno posvetovanje je ena od 
dejavnosti, s katero Evropska komisija uvaja evropsko leto državljanov 2013. Prispevke bo Komisija uporabila za oblikovanje politik in 
pripravo Poročila o državljanstvu EU 2013, ki bo predstavljeno 9. maja prihodnje leto. 
Spletna stran posvetovanja: http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_sl.htm  
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Vabilo na srečanje ob 20-letnici evropskega finančnega programa LIFE 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vabi na srečanje 18. maja, ki ga organizira minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič ob 20-
letnici evropskega finančnega programa LIFE iz katerega je Slovenija že pridobila 17 milijonov evrov za 24 projektov in še 5 milijonov 
evrov za štiri projekte, ki se bodo začeli izvajati v drugi polovici leta. 
Srečanje, ki se bo začelo ob 9.30, v veliki dvorani na Dunajski 22 v Ljubljani, je namenjeno izmenjavi izkušenj prijaviteljev 
projektov sofinanciranih iz programa LIFE, njihovih partnerjev, sofinancerjev, ter izvajalcev in spodbujanju tovrstnega pridobivanja 
evropskih sredstev za ohranjanje narave in varovanje okolja. Več: http://skrci.me/nygdu 

23. razstava Dobrote slovenskih kmetij 

Že 23. leto zapovrstjo KGZS, KGZ Ptuj in Mestna občina Ptuj s pomočjo KGZ širom Slovenije organizirajo državno razstavo Dobrote 
slovenskih kmetij. Vabljeni, da se spoznate s kulinaričnim bogastvom naše lepe državice zbranim v minoritskem samostanu na Ptuju. 
Vabilo: http://skrci.me/vhIw3 
Program dogodka: http://skrci.me/1Jdb4 

Prireditev Čar lesa 

Za promocijo lesa in lesnih izdelkov Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete s partnerji že četrto leto v Cankarjevem domu 
organizirajo prireditev Čar lesa. Ob strokovnih srečanjih, posvetih in predstavitvah bo osrednji dogodek razstava izdelkov iz lesa: v 
Cankarjevem domu od 14. do 20. maja 2012 in v mestni hiši Lljubljana od 22. maja do 8. junija 2012. 
Več: www.carlesa.si/ 

Skupščina DRSP 

Osma redna (volilno-programska) skupščina Društva za razvoj slovenskega podeželja bo potekala 24. maja v prostorih kulturnega 
doma v Krškem s pričetkom ob 10.00 uri. 
Več: www.drustvo-podezelje.si/ 

3. Sejem nevladnih organizacij Podravja Maribor 

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja vabi na 3. Sejem nevladnih organizacij Podravja v Maribor, Trg Leona Štuklja, 29. 
5. 2012 ob 10. uri. Sejem nevladnih organizacij Podravja je namenjen promociji podravskega nevladnega sektorja ter osveščanju širše 
javnosti o vlogi in pomenu nevladnih organizacij. Več: http://skrci.me/bIxbZ 

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 
trajnostnemu razvoju. 
Več: www.emraconference.com/ 

Konferenca "Quo vadis LEADER?" 

Madžarska Mreža za razvoj podeželja organizira konferenco z naslovom "Quo vadis Leader?", katere glavna tema bo prihodnost 
LEADER-ja v prihodnjem programskem obdobju. Na konferenco, ki bo 5. junija 2012 v Budimpešti, se lahko prijavite preko povezave: 
http://www.mnvh.eu/quo-vadis-leader-registration-form do 25. maja. 
Več: http://skrci.me/d0KDY 

Pregled domačih dogodkov 

14. - 22. maj - Prireditev Čar lesa. Ljubljana. Več: www.carlesa.si/ 
18. maj - Srečanje ob 20-letnici evropskega finančnega programa LIFE. Ljubljana. Več: http://skrci.me/nygdu 
17. - 20. maj - Dobrote slovenskih kmetij. Ptuj. Več: http://skrci.me/9WxWO 
18. maj - Okrogla miza: Primerjava Podeželskega turizma in kulinarike med Slovenijo in Litvo. Ptuj. Več: http://skrci.me/tfAUn 
19. maj - Razstava vezenin. Ljubno ob Savinji. Več: http://skrci.me/Jdhia 
24. maj - Skupščina DRSP. Krško. Več: www.drustvo-podezelje.si/ 
29. maj - Sejem nevladnih organizacij Podravja. Maribor. Več: http://skrci.me/bIxbZ 
2. junij - Podeželje v mestu Ljubljana. Več: http://skrci.me/eppo5 
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Pregled dogodkov v tujini 

23. - 26. maj - 3. Mednarodni kongres podeželskega turizma. Osijek, Hrvaška. Več: www.kongres-seoskog-turizma.org/  
5. junij - Konferenca Quo vadis Leader? Budimpešta. Več: http://skrci.me/d0KDY 
12. - 14. junij - Konferenca LINC (Leader). Estonija. Več: http://skrci.me/U6Z2y 
4. - 6. julij - Seminar "Lokalno pridelana hrana; o čem pravzaprav govorimo?". Finska. Več: http://skrci.me/blw4T 
7. - 9. junij - Konferenca Animatorji razvoja podeželja - nov poklic? Kreta, Grčija. Več: www.emraconference.com/ 
25. september - Evropska konferenca o varnosti hrane. Bruselj. Več: http://www.eu-
ems.com/summary.asp?event_id=104&page_id=763&/ 
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Kmetijski ministri nadaljujejo razpravo o reformi skupne kmetijske politike 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je udeležil dvodnevnega zasedanja kmetijskih in ribiških ministrov 14. in 15. 5. v 
Bruslju, ki je potekalo v znamenju nadaljevanja razprav o reformi skupne ribiške politike in reformi skupne kmetijske politike (SKP). 
Drugi dan zasedanja so se ministri v okviru reforme SKP osredotočili na vprašanje ozelenitve neposrednih plačil, ki predstavlja eno 
izmed ključnih sprememb te reforme. Komisija namreč predlaga uvedbo posebnega plačila v okviru prvega stebra za izvajanje 
obveznih ukrepov za varovanje okolja in preprečevanje podnebnih sprememb v višini 30 % sredstev za neposredna plačila. Predvidena 
je uvedba treh obveznih ukrepov: »Raznolikost pridelkov« kot oblika poenostavljenega kolobarja, »Ohranjanje trajnega travinja« ter 
določitev »Območij z ekološkim pomenom« v višini 7 % njivskih površin in trajnih nasadov na ravni posamezne kmetije. 
Minister Bogovič je povedal, da je za Slovenijo ozelenitev neposrednih plačil sprejemljiva, če se zagotovi zadostno prožnost, da bo 
izvajanje predlaganih ukrepov tudi dejansko izvedljivo glede na specifične naravne in strukturne pogoje v državah članicah. Poleg tega 
mora biti sistem izvajanja preprost in brez dodatnega povečanja finančnih in administrativnih bremen za kmete in administracijo. 
Minister je zato predlagal dopolnitev vseh treh ukrepov. Za ohranjanje trajnega travinja in ekološko pomembnih območij je predlagal, 
da se izvajata na ravni države, saj izvajanje na ravni posamezne kmetije ne prinaša dodatnih okoljskih učinkov, za državo in kmeta pa 
predstavlja velika administrativna bremena. Nadalje se je zavzel, da bi pri ukrepu raznolikosti pridelkov določili pravila v primeru 
večjega števila poljščin ter predvideli izjemo za kmetije z velikim deležem travinja. 
Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5748/ 
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Aktualni odprti javni razpisi MKO 

Povezava: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi/ 
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LAS DRPSN na Prvi evropski tržnici lokalnih produktov 

LAS DRP med Snežnikom in Nanosom se je deležila Prve evropske tržnice lokalnih produktov v francoskem mestu Le Puy en Velay v 
osrčju Centralnega Masiva. Na tržnici je sodelovalo 14 držav z 282 udeleženci, ki so ustvarili zares odlično evropsko vzdušje in navdušili 
številne obiskovalce tržnice. Poleg predstavitve na tržnici se je naša 9 članska delegacija udeležila tudi različnih ogledov dobre prakse 
proizvodnje in trženja lokalnih proizvodov ter delavnic na to temo. Prvi vtis po povratku domov je zelo dober, saj smo dosegli vse 
cilje, ki smo si jih postavili: odlično predstavitev našega LASa in lokalnih produktov z degustacijo in prodajo; spoznanje, da so naši 
lokalni produkti več kot konkurenčni med evropsko ponudbo, saj smo prodali večino produktov, ki smo jih vzeli s seboj; pridobili 
izkušnje s proizvodnjo in ponudbo francoskih lokalnih produktov ter jo seveda primerjali z našo (ki ni nič slabša); ugotovili, da smo v 
Sloveniji zakonsko in inšpekcijsko precej omejeni, kar v veliki meri vpliva na še boljšo ponudbo pri nas; vzpostavili nove kontakte in se 
že dogovorili za obisk nekaterih predstavnikov LAS pri nas. Poleg tega pa je zanimivo sodelovanje v mednarodnih projektih, katere 
predstavitve smo lahko spremljali ob francoski predstavitvi ENRD - evropske mreže za razvoj podeželja in njene Contact point. 
Več: http://skrci.me/ecVmX 

Vabilo na 1. dogodek v okviru projekta LAS DRP Zasavje v Turje 

V okviru projekta "Ustvarimo pogoje za razvoj perspektivnih dejavnosti na zasavskem podeželju", katerega nosilec je LAS Društvo 
za razvoj podeželja Zasavje vabljeni na 1. dogodek, ki se bo odvijal v četrtek, 24. maja 2012 s pričetkom ob 10. uri na lokaciji bivše 
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osnovne šole v Turju (Dol pri Hrastniku).  
Več: www.las-zasavje.si/news.php 

Industrijske rastline v stavbarstvu na podeželju 

Po okriljem LAS Goričko (v okviru LIN 2010 LAS Goričko) se izvaja projekt Industrijske rastline in sekundarne surovine kmetijstva v 
stavbarstvu podeželja. Nosilec projekta je RA Sinergija. 
Cilji projekta so: 
- izdelati pregled pridelave in uporabe »industrijskih rastlin« ter sekundarnih surovin iz kmetijstva v stavbarstvu Goričkega v 
preteklosti, 
- oceniti možnosti in potencial za predelavo in predelavo industrijskih rastlin ter sekundarnih surovin iz kmetijstva za potrebe 
stavbarstva na Goričkem, 
- razdelati postopke in navodila za pridelavo in predelavo teh rastlin ter 
- prebivalce območja Goričkega seznaniti z aktivnostmi projekta. 
Več: www.lrf-pomurje.si/regionalno-sticisce-nvo/novice/?id=377 
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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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