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29. redna seja Vlade RS 

Vlada RS je na današnji 29. redni seji med drugim sprejela sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 
2011. Podatki popisov kažejo, da se strukturne spremembe v kmetijstvu nadaljujejo. Velikosti kmetijskih gospodarstev so se v zadnjem 
desetletju povečale, intenzivni so bili tudi procesi specializacije, izboljšala se je izobrazbena struktura gospodarjev na družinskih 
kmetijah.  
Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5935/ 
 

Začel se je mednarodni sejem MOS v Celju 

V Celju se je včeraj začel 45. MOS, Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, ki bo trajal do 18. septembra. V 16 sejemskih dvoranah in 
na zunanjih razstavnih površinah se bo predstavilo več kot 1600 razstavljavcev iz 34 držav. Razstavljavci za sejem napovedujejo 
številne novosti in sejemske ugodnosti, organizator sejma, družba Celjski sejem d.d. pa je skupaj s partnerji poskrbela za bogat 
strokovni in doživljajski program sejma.  
Na sejmu se bo med drugimi predstavljalo tudi Združenje turističnih kmetij Slovenije, obiskovalci sejma pa si bodo lahko ogledali tudi 
razstavo, ki jo je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru projekta Skupna kmetijska politika – kakovost, varnost, 
blaginja, razvoj. Sejem predstavlja pravo priložnost za srečanje, pogovor in usmeritve za delo v korist slovenskega kmeta, kmetijstva, 
gozdarstva, ribištva in podeželja. 
Več: www.ce-sejem.si in http://skrci.me/HfkS4 
 

Nagradni natečaj za trajnostno ravnotežje med različnimi interesi v gozdu 

Pahernikova ustanova razpisuje nagradni natečaj, s katerim želi spodbuditi razmišljanje o pomenu trajnostnega ravnovesja v gozdu. 
Več  informacij o pravilih sodelovanja na http://skrci.me/6DGMU 
 

Javno naročilo za strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11, 57/12; 
ZPKŽP) 10. 9. 2012 objavilo javno naročilo male vrednosti za pripravo Predloga strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih 
proizvodov. V Strateškem načrtu promocije bo moral izbrani izvajalec opredeliti usmeritve promocije slovenskih kmetijskih in živilskih 
proizvodov za obdobje od leta 2013 do 2018, in sicer tako na splošnem nivoju kot tudi za vseh osem sektorjev, ki so vključeni v sistem 
promocije po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Rok za oddajo ponudbe je 20. september 2012. Več: 
http://skrci.me/HqUUx 
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Kmetijski ministri o zagotavljanju prehranske varnosti ob omejenih naravnih virih 

Na neformalnem zasedanju kmetijskih ministrov EU je 11. 9. 2012 v Nikoziji na Cipru potekala razprava osredotočena na vprašanje 
kako zagotoviti varnost preskrbe s hrano za naraščajoče število svetovnega prebivalstva ob vedno bolj omejenih naravnih virih, zlasti 
vode, kmetijskih zemljišč in tal ter dodatnih pritiskih na kmetijsko pridelavo zaradi posledic podnebnih sprememb. Državni sekretar 
Branko Ravnik, ki se je s strani Slovenije udeležil zasedanja, je to vprašanje označil kot eno izmed ključnih vprašanj prihodnosti, ki 
znova potrjuje strateško dimenzijo kmetijstva in kmetijske pridelave. Predsedstvo je za strukturiranje razprave pripravilo vprašanja 
vezana na varovanje voda, tal in kmetijskih zemljišč ter prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe. 
Več: http://skrci.me/VolxF 
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Slovesnost ob zaključku projekta sušilnica sadja 

Ob zaključku projekta »Sušilnica sadja kot etnološki spomenik«, ki je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja v okviru NIP 2012 LAS Zasavje, bo 14. 9. v Tirni potekala slovesnost, ki se je bo udeležil tudi minister Franc Bogovič. 
Več: http://skrci.me/XXiri in www.las-zasavje.si/news.php 
 

Mednarodni posvet Zelena proračunska reforma kot mehanizem izhoda iz krize 

Sporočilo zelene proračunske reforme je kratko in jedrnato: obdavčiti, kar je nezaželeno, ne, kar je zaželeno. (Tax bads, not goods!). 
Z drugimi besedami: povišati davke na porabo virov in izpuste in znižati davke na delo. Na posvetu bomo osvetlili priložnosti, ki jih 
Sloveniji prinaša zelena proračunska reforma, pri čemer želimo preseči zgolj teoretične razprave. Združili bomo domače in tuje 
strokovnjake, ki bodo predstavili specifične reforme in možnosti za implementacijo. Povezali smo se z vodilnimi strokovnjaki na tem 
področju: Green Budget Europe, evropsko platformo za zeleno javnofinančno reformo. Posvet bo 20. septembra 2012 od 9. do 13. 
ure na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.  
Več: www.umanotera.org/upload/files/vabilo_zelena_proracunska_reforma.pdf 
 

Praznik suhega sadja na Gradežu 

Na letošnjem prazniku bodo v nedeljo 16. 9. na Gradežu v sodelovanju z ljudskimi pevci, zbori, plesalci in instrumentalisti iz različnih 
delov Slovenije počastili deseto sezono sušenja sadja po obnovi stare, še vedno delujoče sušilnice. Pripravili bodo specialitete po 
gradeško: proseno kašo s suhimi slivami, ajdovo kašo z jurčki, golaž, postrvi, nekaj izpod peke in z ražnja ter številne slaščice. 
Prikazali bodo stara opravila, tudi sadje se bo sušilo v stari peči. Z dnevom odprtih vrat bodo omogočili ogled ohranjene dediščine na 
vasi. Več: www.gradez.si/slo/Praznik_suhega_sadja 
 

Podeželje v mestu Maribor 

Letos zadnja prireditev Podeželje v mestu bo potekala 29. septembra na Glavnem trgu v Mariboru. V času Festivala stare trte, ki ga 
tradicionalno organizira Zavod za turizem Maribor, se v Mariboru vrstijo številni dogodki. Sobotno dogajanje na Glavnem trgu bo 
posvečeno pomenu uporabe lokalno pridelane hrane, pridelane in predelane v skladu z evropskimi uredbami in pravilniki skupne 
kmetijske politike. Dvajset kmetij bo s krušnimi in mesnimi izdelki, domačimi siri, vrhunskimi vini in drugimi domačimi dobrotami 
ustreglo kupcem, ljubiteljem tradicionalne slovenske podeželske kulinarike. Prireditev bo obogatena s kulturnim in kulinaričnim 
programom, s katerim bomo obeležili 50 let skupne kmetijske politike. Več: http://skrci.me/eLaDl 
 

Pregled domačih dogodkov 

12. - 18. september - Sejem MOS. Celje. Več: www.ce-sejem.si/ 
14. september - Slovesnost ob zaključku projekta sušilnica sadja. Več: www.las-zasavje.si/news.php 
16. september - Praznik suhega sadja na Gradežu. Več: www.gradez.si/slo/Praznik_suhega_sadja 
18. - 20. september - Festival LUPA. Ljubljana. Več: http://skrci.me/z9iKr 
20. september - Mednarodni posvet Zelena proračunska reforma kot mehanizem izhoda iz krize. Ljubljana. Več: 
www.umanotera.org/upload/files/vabilo_zelena_proracunska_reforma.pdf 
20. september - Posvet "Daljinske kolesarske poti - priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije". Maribor. Več: 
http://kolesarji.org/daljinske-kolesarske-poti/ 
29. september - Podeželje v mestu. Maribor. Več: http://skrci.me/eLaDl  
16. in 17. oktober - Slovenski podeželski parlament 2012. Terme Zreče. Več: http://skrci.me/r7uzU 
 
 

Pregled dogodkov v tujini 

25. september - Konferenca Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Več: http://skrci.me/o3MkZ 
5. - 9. oktober - 4. Evropski kongres o podeželskem turizmu. Romunija. Več: www.europeanrtcongress.org/ 
13. - 14. september - Mednarodna delavnica o lesni energiji in gozdarstvu. Estonija. Več: http://skrci.me/8QJ1Q  
25. in 26. september - Konferenca LEADER. Marseille, Francija. Več: http://skrci.me/kWGo3 
9. oktober - ELARD-ova LEADER delavnica. Bruselj, Belgija. Več: http://skrci.me/KSG2a 
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Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

LAS Mežiške doline: zaključek projekta "Po znanje na kmetijo" 
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Namen projekta, sofinanciranega iz programa LEADER, je bil povezati nosilce učnih kmetij z učitelji in vzgojitelji ter vzpostaviti prve 
kontakte. Izdelali smo katalog Po znanje na kmetijo s čudovitimi fotografijami Toma Jeseničnika. V katalogu so predstavljeni predlogi 
izobraževalnih programov na kmetijah, osnovne informacije o ponudnikih, prav tako je predstavljena ponudba Turističnega rudnika 
Mežica in Koroškega pokrajinskega muzeja pripravljena za šolske skupine. 
Več: http://skrci.me/SHdV9 
 

Obisk predstavnikov LAS iz Slovaške v Sloveniji  

Med 2. in 5. septembrom 2012 so Slovenijo obiskali predstavniki štirih LAS iz Slovaške - Regija Banska Bistrica. V štirih dneh so obiskali 
5 slovenskih LAS in si ogledali številne primere dobrih praks izvajanja Leader projektov teh LAS. Obiskali so Društvo za razvoj 
podeželja med Snežnikom in Nanosom, Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, LAS Haloze, LAS Goričko in 
LAS Pri dobrih Ljudeh. 
Na obisk je prišlo 42 oseb, ki so bili predstavniki občin, različnih združenj in drugih članov LAS ter predstavniki samih LAS. Z 
zanimanjem so si ogledali primere izvedenih projektov in imeli veliko vprašanj v zvezi z izvajanjem projektov in poročanjem. 
Pomembno pa je bilo tudi samo druženje in izmenjava izkušenj. Več: www.haloze.org/index.php/2-novice/68-obisk-predstavnikov-las-
iz-slovaske-v-sloveniji 
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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. 
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