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Svet za kmetijstvo in podeželje med drugim o spremembah zakonov o kmetijskih zemljiščih in o 
promociji 

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je dne 18. 6. 2012 potekala 6. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Na tokratnem svetu so 
obravnavali aktualne zadeve in usmeritve dela ministrstva v tem letu, med drugim tudi o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih, 
Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov ter predlog stališč RS do predlogov uredb, ki določajo ukrepe SKP po letu 2013.  
Svet se je med drugim seznanil s predvideno spremembo Zakona o kmetijstvu, ki gredo v smeri poenostavitve določenih postopkov pri 
izvajanju ukrepov kmetijske politike. Člani sveta so podprli tudi predlog stališč RS do predlogov uredb, ki določajo ukrepe SKP po letu 
2013. Svet je usmeritve ministrstva podprl in sprejel sklep, da bo ena od naslednjih sej sveta namenjena izključno razpravi o za 
Slovenijo najbolj primernem modelu neposrednih plačil in ukrepih Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Več: 
http://skrci.me/vD4KX 

Lokalna trajnostna oskrba z zelenjavo pomembna za zdravje, okolje ter prehransko in socialno 
varnost 

Na kmetiji Jožeta Kogoja v okolici Ljubljane je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), dne 18. 6. 2012, na novinarski konferenci, 
skupaj z Inštitutom RS za varovanje zdravja (IVZ), GIZ zelenjava in KZ Krka, predstavilo vsebine povezane s sezono zelenjave v 
Sloveniji, nadzoru nad prodajalci, pomenu zelenjave iz bližine in druge koristne informacije za potrošnike. Generalna direktorica 
Direktorata za kmetijstvo na MKO, dr. Martina Bavec je povedala, da zaradi krajše transportne poti lokalno pridelane zelenjave, manj 
onesnažujemo okolje in ohranjamo domača delovna mesta ter razvoj podeželja, v času krize pa zagotavljamo lastno prehransko 
varnost in zagotavljamo delovna mesta. Več: http://skrci.me/BHAfF 

Kraški pršut je novi zaščiten slovenski proizvod v EU 

Evropska komisija je dne 15. 6. 2012 v Uradnem listu EU objavila registracijo Kraškega pršuta (zaščitena geografska označba), ki je 
dvanajsti slovenski proizvod, registriran pri Evropski Komisiji. Poleg omenjenega ima Slovenija pri Evropski komisiji registrirane še: 
Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (zaščitena označba porekla - ZOP), Nanoški sir (zaščitena označba porekla - ZOP), Kočevski 
gozdni med (zaščitena označba porekla - ZOP), Tolminc (zaščitena označba porekla - ZOP), Prleška tünka (zaščitena geografska 
označba - ZGO), Zgornjesavinjski želodec (zaščitena geografska označba - ZGO), Šebreljski želodec (zaščitena geografska označba - 
ZGO), Ptujski lük (zaščitena geografska označba - ZGO), Belokranjska pogača (zajamčena tradicionalna posebnost - ZTP), Idrijski 
žlikrofi (zajamčena tradicionalna posebnost - ZTP), Prekmurska gibanica (zajamčena tradicionalna posebnost - ZTP). Več: 
http://skrci.me/A9kXL 

Razpis za najboljšo tematsko pot v letu 2012 

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in kolesarjenje pod častnim pokroviteljstvom predsednika 
RS dr. Danila Türka in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktoratom za turizem in 
internacionalizacijo objavljajo tekmovanje za najboljšo tematsko pot v letu 2012. Tekmovanje je s področja turizma, urejanja in 
varstva okolja v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna. Več: www.turisticna-
zveza.si/Novice/112/razpis%20naj%20pot%202012.pdf 
 

 

:: Na začetek 

  

http://www.drustvo-podezelje.si/sl/e-novice/preplet-arhiv
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=735:svet-za-kmetijstvo-in-podeelje-med-drugim-o-spremembah-zakonov-o-kmetijskih-zemljiih-in-o-promociji&catid=69:aktualno-doma
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=735:svet-za-kmetijstvo-in-podeelje-med-drugim-o-spremembah-zakonov-o-kmetijskih-zemljiih-in-o-promociji&catid=69:aktualno-doma
http://skrci.me/vD4KX
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=736:lokalna-trajnostna-oskrba-z-zelenjavo-pomembna-za-zdravje-okolje-ter-prehransko-in-socialno-varnost&catid=69:aktualno-doma
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=736:lokalna-trajnostna-oskrba-z-zelenjavo-pomembna-za-zdravje-okolje-ter-prehransko-in-socialno-varnost&catid=69:aktualno-doma
http://skrci.me/BHAfF
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=738:kraki-prut-je-novi-zaiten-slovenski-proizvod-v-eu&catid=69:aktualno-doma
http://skrci.me/A9kXL
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=732:razpis-za-najboljo-tematsko-pot-v-letu-2012&catid=69:aktualno-doma
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/112/razpis%20naj%20pot%202012.pdf
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/112/razpis%20naj%20pot%202012.pdf


 

9. zasedanje Koordinacijskega odbora ENRD 

Gradivo s prezentacijami z zadnjega zasedanja Koordinacijskega odbora Evropske mreže za razvoj podeželja, z dne 14. 6. 2012 v 
Bruslju, je na voljo na tej povezavi: http://skrci.me/pO5qY 
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Odprtje oglarskega prostora na Dolah 

Oglarska domačija Brinovec vabi na odprtje predstavitvenega oglarskega prostora, ki bo v petek, 22. junija 2012, ob 18. uri na 
domačiji Brinovec na Slavini, Dole pri Litiji. Nastal je kot nadgradnja projekta, ki je bil odobren na razspisu LAS Srce Slovenije. 
Otvoritveni dogodek bodo popestrili nastopajoči s kulturnim programom, ob tej priložnosti bo potekal tudi prižig oglarske kope. Več: 
www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1326 

Na Ptuju bodo zaživele 10. ptujske grajske igre 

Srednjeveški Ptuj bo med 22. in 24. junijem zaživel v vsej svoji veličini. Knez in kneginja, vojvoda in vojvodinja, grajska pisarka in 
pisar, glasbeniki, plesalci, vitezi in drugi liki iz časa srednjega veka bodo že deseto leto zapored obujali lepote in tegobe 
srednjeveškega življenja v okviru tradicionalne prireditve Ptujske grajske igre, ki jo pripravljajo člani društva Cesarsko-kraljevi Ptuj. 
Tokrat pričakujejo preko 300 udeležencev oblečenih v avtentična oblačila 15. in 16. stoletja. Več: www.cesarsko-
kraljevi.si/images/Letak-A5-1-web.jpg 

Od vinarja do oljkarja - dan odprtih vrat vinskih kleti in oljkarjev - Slovenska Istra 

V okviru Dneva odprtih vrat vinarjev in oljkarjev Slovenske Istre, vabljeni na prireditev Od vinarja do oljkarja, ki bo potekala v 
ponedeljek, 25. junija 2012, od 12.00 do 20.00 ure. Več: http://skrci.me/Zp9vl 

Konferenca o prihodnji SKP (Bruselj, 13. julij) 

Konferenca z naslovom "The CAP towards 2020 - taking stock with civil society", v organizaciji Evropske komisije in DG AGRI, bo 
potekala 13. julija v Bruslju. Dogodek bo omogočil forum civilne družbe za razpravo o predlogih reforme SKP po letu 2013, ki jih je 
Komisija predstavila 12. oktobra lani.  
Več: http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-conference-2012_en.htm 

Pregled domačih dogodkov 

21. junij - "Perspektiva zasavskega podeželja". Dobovec. Več: http://skrci.me/t4Iui  
22. - 24. junij - 10. Ptujske grajske igre. Več: www.cesarsko-kraljevi.si/images/Letak-A5-1-web.jpg 
22. junij - Odprtje oglarskega prostora na Dolah. Več: www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1326 
25. junij - Od vinarja do oljkarja. Slovenska Istra. Več: http://skrci.me/Zp9vl 
3. julij - Perkmandeljčev pohod skozi rudnik. Trbovlje. Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/Perkmandeljcev%20pohod.png 
 

Pregled dogodkov v tujini 

27. junij - Zaključna konferenca INTERREG projekta PADIMA. Bruselj. Več: http://skrci.me/n0M8C 
4. - 6. julij - Seminar "Lokalno pridelana hrana; o čem pravzaprav govorimo?". Finska. Več: http://skrci.me/blw4T 
12. - 14. julij - Konferenca "Fisheries Areas Development Possibilities". Latvija. Več: http://skrci.me/CfkTZ 
13. julij - Konferenca "The CAP towards 2020 – taking stock with civil society". Bruselj. Več: 
http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-conference-2012_en.htm 
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Zasedanje Sveta za kmetijstvo o politiki razvoja podeželja ter napredku reforme SKP 

Na tokratnem zasedanju Sveta za kmetijstvo v Luksemburgu, dne 18. 6. 2012, ki se ga je udeležil državni sekretar Branko Ravnik, je 
bila razprava osredotočena na politiko razvoja podeželja ter poročilo danskega predsedstva o napredku reforme Skupne kmetijske 
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politike (SKP).  
Glede zvišanih stopenj prispevka iz Evropskega sklada za razvoj podeželja je državni sekretar zavzel stališče, da je treba državam 
članicam omogočiti prožnost v zvezi z dejavnostmi, za katere se nameni višja stopnja sofinanciranja EU, glede na razvojne potrebe in 
prioritete države/regije, ki so opredeljene v njihovih programih razvoja podeželja. Posebej pa je poudaril, da bi bilo treba zmanjšati 
tudi razkorak med stopnjama sofinanciranja za razvite in manj razvite regije, predvsem z uvedbo prehodnih ureditev po vzoru 
kohezijske politike za tiste regije, ki bodo po letu 2013 izgubile status manj razvite regije, podobno kot zahodna Slovenija.  
V razpravi o napredku pri pogajanjih o reformi SKP pa je Slovenija izpostavila kakovost poročila, ki ustrezno povzema potek dosedanjih 
razprav in stališč izraženih s strani držav članic, tudi Slovenije. Državni sekretar je poročilo ocenil kot dobro osnovo za nadaljevanje 
pogajanj v času ciprskega predsedovanja EU, ki naj bi omogočila, da se dogovor o reformi SKP sprejme pravočasno za njeno izvedbo z 
letom 2014. Z vidika vsebine je državni sekretar izpostavil le najbolj pomembne zahteve Slovenije - možnost dodelitve različno visokih 
neposrednih plačil za njive in travinje; potrebo, da se predlagane ukrepe za ozelenitev prilagodi v taki smeri, da bo omogočena 
enostavna izvedba glede na specifične razmere v državah članicah, s pozitivnimi učinki na okolje; vprašanje upoštevanja celotnega 
preteklega obdobja 2007 - 2013 pri določitvi sredstev za razvoj podeželja za posamezne države članice. Več: http://skrci.me/EGWMR 
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Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

LAS Srce Slovenije izvrstni na mednarodnem fotografskem natečaju 

Fotografija Mateja Povšeta z naslovom "Let Us Lead You" (slov. Pustite, da vas vodimo) je bila izbrana za eno najboljših fotografij na 
mednarodnem fotografskem natečaju Images of Rural Europe v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD), na katerega se je 
prijavila LAS Srce Slovenije. Omenjena fotografija je bila izbrana v kategoriji "The Spirit of LEADER" (slov. Duh programa LEADER) in bo 
na ogled na razstavi v zgradbi Berlaymont v Bruslju od 21. junija do 10. julija 2012. Izbrana fotografija je nastala ob srečanju 
županov Srca Slovenije v Geometričnem središču Slovenije 28. maja 2010. Fotografija ponazarja idejo znamke Srce Slovenije, s katero 
želimo pomagati lokalnim skupnostim, ki jih povezujemo, doseči celovit in trajnostni razvoj na različnih področjih. Skupno sodelovanje 
v programu LEADER predstavlja pomemben element povezovanja za omenjene občine. 
Več: www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1320 
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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. 
 

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2007-2013 
Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 

Odjava iz e-novic. 

  

 
 

http://skrci.me/EGWMR
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=264:aktualni-odprti-javni-razpisi-mkgp&catid=74:razpisi-mkgp
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=982
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=742:las-srce-slovenije-izvrstvi-na-mednarodnem-fotografskem-teaju&catid=75:leader
http://www.ruralimages.eu/gallery/the-spirit-of-leader/
http://www.ruralimages.eu/gallery/the-spirit-of-leader/
http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1320
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/
http://www.drustvo-podezelje.si/
http://www.mkgp.gov.si/
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sl.htm
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=58&subid=1482&key=99029ed9f47960b391b89636e3d9c01f

