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Anketni vprašalnik o PRePletu in 2. Slovenskem podeželskem parlamentu 

Z namenom pridobiti mnenja bralcev PRePleta glede njegovih vsebin ter mnenja udeležencev 2. Slovenskega podeželskega 
parlamenta, smo v Mreži za podeželje izdelali kratko, anonimno anketo. Za odgovore boste potrebovali manj kot 3 minute. 
Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje. Povezava na vprašalnik: www.1ka.si/a/20052 
 

Obisk evropskega komisarja 

Minister za kmetijstvo in okolje Franci Bogovič je na včerajšnji novinarski konferenci napovedal petkov obisk evropskega komisarja za 
kmetijstvo in razvoj podeželja, Daciana Ciolosa v Krškem. Po besedah ministra bo to dobra priložnost, da komisarju predstavimo 
slovenska izhodišča do reforme Skupne kmetijske politike (SKP). Minister je izpostavil, da je pri tem ključno vprašanje sama višina 
proračuna za kmetijstvo, saj nekatere države članice predlagajo znižanje sedanje stopnje 1,08 odstotka BDP EU (1.033 milijard evrov), 
predlog ciprskega predsedstva je znižanje za 50 milijard evrov in dodal: »odločitve, ki jih bodo skupaj sprejeli Svet, Evropski 
parlament in Komisija, bodo tudi temelj za izvajanje kmetijske politike v Sloveniji. Zato je naša ključna prioriteta, da v pogajanjih 
dosežemo takšne rešitve, ki bodo tudi v prihodnje omogočale razvoj slovenskega kmetijstva, da bomo lahko upoštevali naše specifične 
pogoje in razmere ter oblikovali rešitve, ki bodo reševale naše probleme.« 
Na koncu novinarske konference je državni sekretar Branko Ravnik predstavil predlog proračuna ministrstva za 2013, ki znaša 815,7 
milijonov evrov, kar je 270 milijonov več, kot znaša letošnji veljavni proračun. Več: http://skrci.me/e7oZh 
 

Dan slovenske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk 

Minister za kmetijstvo in okolje Franci Bogovič je na včerajšnji novinarski konferenci najavil dan slovenske hrane, ki ga je oktobra 
letos na svoji seji razglasila Vlada RS. Letos bo dan slovenske hrane potekal v petek, 16. novembra, ministrstvo pa bo na ta dan, 
skupaj z drugimi institucijami in partnerji v projektu, pripravilo že drugo leto zapored Tradicionalni slovenski zajtrk. Z razglasitvijo 
dneva slovenske hrane smo domači hrani dali pomemben pečat, spodbujali bomo ozaveščanje javnosti o pomenu domače pridelave in 
predelave hrane ter njenega uživanja. Več: http://skrci.me/PPwSe 
 

Ugotovitve Evropske Komisije na področju izvajanja navzkrižne skladnosti v sloveniji v letih 
2005 do 2009 

Slovenija se je seznanila z ugotovitvami evropskih revizorjev, ki so v letih 2007 do 2009 izvajali revizije sistema navzkrižne skladnosti v 
Sloveniji. Na področju sankcioniranja v primeru kršitev navzkrižne skladnosti in na področju ustreznosti kontrole nekaterih zahtev in 
standardov so ugotovili pomanjkljivosti, zaradi katerih predlagajo 5-odstotno pavšalno korekcijo za izplačila zahtevkov zbirnih vlog za 
leta 2005 do 2009. Skupna predlagana finančna korekcija za vseh pet let znaša 2,2 milijona evrov. Slovenija je vse neskladnosti z 
evropskimi predpisi na področju navzkrižne skladnosti v zadnjih letih že odpravila.  
Več: http://skrci.me/xHnqZ 
 

Prva regijska konferenca glede uveljavitve načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja 
hrane in živil v javnih zavodih 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v soorganizaciji z Občino Slovenske Konjice konec oktobra organiziralo prvo regijsko 
konferenco na temo »Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih«. Lokalna oskrba z 

  

http://www.drustvo-podezelje.si/sl/e-novice/preplet-arhiv
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:anketni-vpraalnik-o-prepletu-in-2-slovenskem-podeelskem-parlamentu&catid=69:aktualno-doma
http://www.1ka.si/a/20052
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1034:minister-bogovino-poplavah-obisku-evropskega-komisarja-in-proraunu-mko&catid=69:aktualno-doma
http://skrci.me/e7oZh
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:dan-slovenske-hrane-in-tradicionalni-slovenski-zajtrk&catid=69:aktualno-doma
http://skrci.me/PPwSe
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1029:ugotovitve-evropske-komisije-na-podroju-izvajanja-navzkrine-skladnosti-v-sloveniji-v-letih-2005-do-2009&catid=69:aktualno-doma
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1029:ugotovitve-evropske-komisije-na-podroju-izvajanja-navzkrine-skladnosti-v-sloveniji-v-letih-2005-do-2009&catid=69:aktualno-doma
http://skrci.me/xHnqZ
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1028:prva-regijska-konferenca-glede-uveljavitve-naela-kratkih-verig-v-sistemu-javnega-naroanja-hrane-in-ivil-v-javnih-zavodih&catid=69:aktualno-doma
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1028:prva-regijska-konferenca-glede-uveljavitve-naela-kratkih-verig-v-sistemu-javnega-naroanja-hrane-in-ivil-v-javnih-zavodih&catid=69:aktualno-doma


živili in čim višja stopnja samooskrbe z varno in kakovostno hrano, zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane, vse bolj 
pridobiva na pomenu. 
Konference se je udeležilo okoli devetdeset ravnateljev oziroma predstavnikov šol, odgovornih za prehrano. Prav tako je svoje pridelke 
oziroma izdelke predstavilo dvanajst potencialnih dobaviteljev hrane za javne zavode. MKO ocenjuje, da je to pomemben dogodek, ki 
lahko veliko prispeva k višji samooskrbi s kakovostno, lokalno pridelano hrano, boljši prehranski varnosti prebivalstva in nenazadnje k 
zagotavljanju trajnostne rabe površin namenjenih pridelavi hrane ter ohranjanju delovnih mesta na podeželju. Več: 
http://skrci.me/gsOqY 
 

Navzkrižna skladnost v sliki in besedi 

Namen pravil navzkrižne skladnosti je zagotavljanje možnosti živeti v čistejšem, bolj zdravem in prijaznejšem okolju.  
Več o navzkrižni skladnosti, z mnogimi primeri pravilnega in napačnega ravnanja, si lahko ogledate v predstavitvi, ki se nahaja na 
naslednji povezavi: http://skrci.me/ooHNC 
  

 

:: Na začetek 

 

Poziv za sodelovanje pri TNC projektu iz tujine 

Bolgarska lokalna akcijska skupina Yablanitza-Pravetz (www.ypmig.org) vabi partnerje za sodelovanje pri projektu s področja 
ohranjanja kulturne dediščine. Prijave zbirajo do sredine novembra. Več o projektu: http://skrci.me/XxCKT 
  

 

:: Na začetek 

 

Obisk komisarja Daciana Ciolosa - petek, 9. november 

V petek, 9. 11. bo na obisku v Sloveniji evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja, Dacian Ciolos. Komisarja bo sprejel 
minister Franc Bogovič, s katerim se bosta udeležila posveta o prihodnosti skupne kmetijske politike (SKP). V okviru obiska bo komisar 
z ministrom obiskal tudi podjetje Evrosad.  
Več: http://skrci.me/KAJFP 
 

Vinski hrami Vipavske doline med martinom in božičem 2012 

Vinski hrami Vipavske doline je sklop prireditev, ki zdaj že tradicionalno potekajo med martinom in božičem. Z njimi se ob vikendih 
predstavijo naselja s svojo kulturno, umetniško in predvsem vinsko ponudbo. Podrobnejše informacije o celotni prireditvi najdete na 
spletni strani Razvojne agencije ROD: www.ra-rod.si/hrami12 
 

Lombergarjevi dnevi 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije organizirata od 5. in 7. decembra 2012 
LOMBERGARJEVE DNEVE. 
- 5. december: 2. poljedelski posvet z mednarodno udeležbo 
- 6. december: 5. vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo 
- 7. december: 8. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo 
Vsi posveti bodo potekali v veliki dvorani, »Avditorium Magnum«, Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, 
Pivola 10 v Hočah. 
Več: http://skrci.me/xj6qN 
 

Pregled domačih dogodkov 

8. november - Okrogla miza "30 let Triglavskega NP". Ljubljana. Več: www.tnp.si/prireditve/termin/1409 
9. november - Posvet o reformi Skupne kmetijske politike do leta 2020. Krško. Več: SKP2020@gov.si 
9. - 11. november - Mednarodni festival vezenja. Velenje. Več: www.festival-velenje.si/4049 
november, december - Vinski hrami Vipavske doline med martinom in božičem 2012. Več:www.ra-rod.si/hrami12 
november - brezplačna predavanja na temo pridelave sadja in zelenjave. Loško pogorje. Več: http://skrci.me/4BSJI 
5. - 7. december - Lombergarjevi dnevi. Hoče. Več: http://skrci.me/xj6qN 
 
 

Pregled dogodkov v tujini 

13. in 14. november - 2. forum EMICT. Seynod, Francija. Več: en-emict-forum.typepad.com/emict/ 
13. - 15. november - Konferenca Socialno podjetništvo - nove priložnosti za podeželska okolja". Trakai, Litva. Več: 
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www.leaderlietuva.lt/event-registration/ 
16. november - Mednarodni seminar "Trajnostni razvoj partnerstva med urbanim in ruralnim okoljem". Metz, Francija. Več: 
http://skrci.me/gyTU7 
22. - 24. november - Mednarodna konferenca “The effect of rural development subsidies on rural areas”. Buč, Slovaška. Več: 
http://skrci.me/wY8oh 
7. december - Seminar o programu razvoja podeželja 2014-2020. Več: http://skrci.me/4qkIQ 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Objavljen je Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007 - 
2013 do aprila 2013 

Terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007 - 2013 do aprila 2013 je objavljen na spletni strani MKO.  
Povezava: www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/terminski_nacrt_objave_javnih_razpisov/ 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: 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. 
 

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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