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Posvet javnih služb kmetijskega svetovanja in nove skupne kmetijske politike 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je skupaj z drţavnim sekretarjem Brankom Ravnikom, generalno direktorico 
Direktorata za kmetijstvo Martino Bavec in drugimi sodelavci udeleţil 27. tradicionalnega posveta Javne službe kmetijskega 
svetovanja in Skupna kmetijska politika v letih od 2014 – 2020, ki je bilo 26. 11. 2012 v Novem mestu. Minister je poudaril pomen 
posveta, saj se z vedno hitrejšim tempom pribliţujemo prelomu dveh programskih obdobij: zaključku programskega obdobja Skupne 
kmetijske politike 2007 – 2013 oziroma novemu programskemu obdobju Skupne kmetijske politike 2014 – 2020. 
Ena izmed ključnih novosti, ki jih bo potrebno upoštevati pri pripravi navedenih dokumentov, predvsem bodočega programa razvoja 
podeželja, je večji poudarek, ki ga Evropska komisija z navezavo na Strategijo »Evropa 2020« v svojih zakonodajnih predlogih sedaj 
namenja znanju, svetovanju ter povezovanju najrazličnejših akterjev v operativne skupine Evropskih inovativnih partnerstev za 
učinkovitejši prenos znanja in inovacij v prakso. 
Cvetko Zupančič, predsednik KGZS, je na posvetu povedal: »Iz tega posveta mora zaveti optimizem, za to pa potrebujemo stabilno 
financiranje. Zavedati se je treba, da bo v novem programskem obdobju po letu 2013 pri izvajanju skupne kmetijske politike veliko 
novosti. In kdo jih bo pripeljal do kmetov? To omogoča dobro organizirana in strokovno usposobljena kmetijska svetovalna sluţba. 
Upravičeno lahko zahtevamo sredstva za delovanje kmetijske svetovalne sluţbe, saj so sredstva iz Evropske unije za področje 
kmetijstva, za razliko od nekaterih drugih področij, uspešno in kakovostno počrpana. Zato verjamem, da bomo našli sredstva za 
delovanje te sluţbe,« je s spodbudnimi besedami zaključil Zupančič. 
Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6117/ in http://skrci.me/ZvKwY 
 

Srečanje slovenske in hrvaške LAS 

Delovnega srečanja ţupanov občin z območja LAS Haloze, predstavnikov organa odločanja LAS Haloze in ţupanov občin z območja LAS 
Sjeverozapad, ki je bilo 22. 11. 2012 v Vidmu, se je udeleţilo 28 predstavnikov z obeh strani meje. Na srečanju sta Sonja Golc v imenu 
upravljalca LAS Haloze in Marjan Škvarič (ţupan Občine Lepoglava in zastopnik hrvaškega Sabora), predsednik LAS Sjeverozapad, 
predstavila delovanje in aktivnosti obeh LAS-ov. Udeleţenci so razpravljali o sodelovanju v obdobju 2014-2020. 
Več: www.pavolor.blogspot.com/ 
 

9. LEADER podobor 

Dne 22. 11. 2012 je v Bruslju potekal deveti sestanek Leader pododbora Evropske mreže za razvoj podeželja (Leader Subcommittee 
ENRD). Srečanja sta se udeleţila v ta odbor imenovana predstavnica Ministrstva za kmetijstvo in okolje in predstavnik Mreţe za 
podeţelje. Sestanek je bil namenjen pripravam tako lokalnih akcijskih skupin, kot tudi organov upravljanja na novo programsko 
obdobje 2014-2020 (in na t.i. novi LEADER). Usmeritvam za spremljanje in vrednotenje ukrepov Leader in CLLD, pa tudi pregledu 
stanja na ukrepih LEADER v EU. Vse predstavitve kot tudi zapisnik sestanka najdete na naslednji povezavi: http://skrci.me/2v3L7 
 

LAS Haloze: podpis pogodb nosilcev projektov v 2012  

Prejšnji teden so nosilci projektov, zajetih v Načrtu izvedbenih projektov Lokalne akcijske skupine Haloze za leto 2012, v Majšperku 
podpisali pogodbe o sofinanciranju projektov s strani Leader. Organ odločanja LAS Haloze in nato še Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje sta potrdila 15 projektov. Na delavnici, ki je sledila podpisu pogodb, so bili nosilci projektov seznanjeni z navodili za izvajanje 
projektov Leader, z obveznim načinom označevanja projektov Leader. Po zaključku delavnice so si vsi prisotni ogledali primer projekta 
v izvajanju, katerega nosilec je Društvo invalidov Majšperk in Kidričevo. 
Več: www.haloze.org/index.php/2-novice/76-podpis-pogodb-nosilcev-projektov-v-2012 
 

Nekoč s(m)o znali graditi kozolce, danes pa ...  

Les je material za današnji čas, še posebej v Sloveniji, ki ima veliko lesno bogastvo (gozdovi pokrivajo več kot 60 odstotkov 
nacionalnega ozemlja). A les ima poleg številnih uporabnih lastnosti tudi pomanjkljivosti, ki se pokaţejo predvsem pri napačni rabi. 
Zato je aktualno vprašanje, kako zagotoviti čim večjo trajnost lesa, zlasti če je v uporabi na prostem. Naši predniki so znali graditi z 
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lesom, kar dokazujejo številni kozolci in več sto let stari leseni objekti. Ţal pa primeri slabe prakse pogosto mečejo slabo luč na les kot 
material. Zato velja poudariti, da imamo v Sloveniji izkušnje z lesno gradnjo, kvalitetno surovino in preizkušene proizvajalce biocidnih 
proizvodov. Škoda, da tega ne znamo vedno izkoristiti.  
Več: www.delo.si/druzba/znanost/nekoc-s-m-o-znali-graditi-kozolce-danes-pa.html 
 

Olajšave zaradi naravnih nesreč v kmetijstvu 

DURS po novem dopušča moţnosti odloga, obročnega odplačila ali celo odpisa davka. Fizične in pravne osebe imajo v primeru naravnih 
nesreč in tudi drugih razlogov, zaradi katerih so utrpele gospodarsko škodo, pravico na pristojnem davčnem organu zaprositi za odlog 
plačila davka, za obročno plačilo ali celo za odpis. Vse o tem, za katere davščine to velja, pod kakšnimi pogoji in na podlagi katerih 
dokazil so do tega upravičeni, najdete na spletni strani Davčne uprave RS na naslednji povezavi: skrci.me/IIIOS 
 

Izpolnite anketni vprašalnik o PRePletu in 2. Slovenskem podeželskem parlamentu 

Še vedno lahko izpolnite anonimni anketni vprašalnik, ki ga je pripravila Mreţa za podeţelje z namenom pridobiti mnenja bralcev 
PRePleta glede njegovih vsebin ter mnenja udeleţencev 2. Slovenskega podeţelskega parlamenta. Zahvaljujemo se vam za vaše 
sodelovanje. Povezava na vprašalnik: www.1ka.si/a/20052 
  

 

:: Na začetek 

 

Ustanovitev Hrvaške mreže za razvoj podeželja  

Ministrstvo za kmetijstvo Republike Hrvaške je sklicalo dne 26. 11. 2012 prvi sestanek članov Mreže za razvoj podeželja Hrvaške. 
Prestavili so način delovanja mreţe, predstavnik iz Slovenije je predstavil slovenske izkušnje. V nadaljevanju pa so udeleţenci 
predlagali člane v upravni odbor mreţe. Hrvaška je ustanovila mreţo ţe v predpristopnem obdobju, financiralo pa naj bi se iz sredstev 
tehnične pomoči SAPARD/IPARD. Udeleţba s strani Slovenije je bila poleg delitve naših izkušenj s sosedi koristno tudi z vidika izmenjav 
izkušenj in prihodnjega sodelovanja – tako na področju aktivnosti mreţe kot na področju čezmejnih projektov sodelovanja LEADER. 
Več: http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=27 
 

ARC 2020 začel s kampanjo Good Food Good Farming 

Mednarodna nevladna organizacija ARC 2020 (Agricultural and Rural Convention) nadaljuje z aktivnostmi mobiliziranja drţavljanov, da 
ukrepajo in zahtevajo "dobro hrano in dobro kmetijstvo" po celotni Evropi. Njihova do sedaj največja kampanja je bil "Good Food 
March" (www.goodfoodgoodfarming.eu/story-so-far.html), v okviru katere so kmetje, potrošniki in mladi iz celotne Evrope potovali z 
različnimi prevoznimi sredstvi do Bruslja ter 19. septembra 2012 predstavili svoje poglede evropskim poslancem in drugim visokim 
predstavnikom politike na področju prehrane, kmetijstva in razvoja podeţelja na ravni EU.  
ARC 20200 nadaljuje s svojimi aktivnostmi. Tako še vedno lahko sodelujete v njihovi fotografski kampanji 
(www.goodfoodgoodfarming.eu/photo-action.html) in izrazite svoja stališča in zahteve za prihodnost prehrane in kmetijstva v Evropi, 
ki bodo predstavljena odločevalcem v Bruslju.  
Več: www.arc2020.eu/front/2012/11/good-food-good-farming-campaign-launched 
 

ENRD-jev projekt meseca: WOLF - Wildlife and Farmers 

Evropska mreža za razvoj podeželja je za projekt meseca izbrala transnacionalni projekt sodelovanja z imenom WOLF, ki zdruţuje 
12 lokalnih akcijskih skupin iz Estonije, Portugalske, Romunije in Španije. Izbrani LEADER projekt je odličen primer kako najti 
ravnoteţje v kompleksnih in celo kontroverznih primerih sobivanja divjih ţivali in ţivine. 
Več: http://skrci.me/HB48I 
 

Svet EU podpira teritorialni razvoj 

ARC2020 (Agricultural Rural Convention) je toplo pozdravil novico, da je Svet ministrov dosegel dogovor o uredbah na področju 
teritorialnega razvoja. Te uredbe, ki prav tako uţivajo podporo v Evropskem parlamentu, predstavljajo osnovo za dosego veliko bolj 
integriranega pristopa za lokalni razvoj v celotni Evropi po letu 2014. Več: http://skrci.me/UGsMC 
 

Primeri dobrih praks iz Romunije  

Konec leta 2011 se je ustanovila Romunska mreža za razvoj podeželja, ki je bila v letošnjem letu ţe zelo aktivna. Med drugim so v 
letošnjem letu izdali ţe 4 publikacije na temo primerov dobrih praks, vsaka je na voljo tudi v angleščini. V 3. izdaji je predstavljen 
tudi LEADER primer iz Slovenije: Povezava do publikacij: http://skrci.me/WEzH9 
Več o mreţi: http://skrci.me/AsOpg 
  

 

:: Na začetek 

 

Otvoritev gradu Rajhenburg (Brestanica) 

Grad Rajhenburg bo od prvega decembrskega dne leta 2012 znova na ogled. Na gradu bo znova zaţivel muzejski program. Odprli bodo 
muzejsko trgovino, postavili kiparsko instalicijo Polone Demšar, iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije bodo razstavili grajsko pohištvo 
iz 18. in 19. stoletja ter razglednice Brestanice iz zbirke Gradu Rajhenburg. Na gradu bo zaţivela tudi galerija vin. Slavnostne otvoritve 
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gradu, ki bo v soboto, 1. 12. 2012, se bo udeleţil tudi minister Franc Bogovič. Več: www.eposavje.com/on/10242-otvoritev-gradu-
rajhenburg.html 
 

Podeželska modna revija (Kranj) 

Center za trajnostni razvoj podeţelja Kranj vabi na Podeţelsko modno revijo, ki se bo odvijala v »Domači vasi« v Kranju, v soboto, 1. 
decembra 2012 med 10. in 12. uro.Na modni reviji se bodo predstavili rokodelke in rokodelci s svojimi unikatnimi izdelki (oblačili, 
nakitom, obutvijo, modnimi dodatki). Več: http://skrci.me/2grhc 
Več o pokriti trţnici Domača vas: http://skrci.me/2sBpY 
 

Podjetniški omizji v Kamniku in v Litiji 

LAS Srce Slovenije vabi na Podjetniški omizji, ki bosta v naslednjem tednu potekali v Kamniku (4. 12.) in v Litiji (5. 12.). Na njih se 
boste lahko pogovarjali s podjetniki, spoznali njihove zgodbe in iskali ključe do uspeha v poslu. Več: www.razvoj.si/las/ 
 

Konferenca Towards a resource efficient agriculture in Europe: the role of research and 
technology for safe and healthy food (Bruselj) 

European Landowners’ Organization s partnerji vabi na konferenco z naslovom "Towards a resource efficient agriculture in Europe: 
the role of research and technology for safe and healthy food", ki bo potekala 6. decembra v Bruslju. Namen konference je začeti 
razpravo o tem, ali je Evropa pripravljena povečati investicije za raziskave in nove tehnologije - inovativne izdelke, mehanizacijo, ki 
bi kmetom omogočila večji pridelek z manjšim vloţkom. 
Več: http://skrci.me/GLP7n 
 

Pregled domačih dogodkov 

29. november - Posvet "Možnosti za razvoj zelenjadarstva v Sloveniji". Več: http://skrci.me/5R1Lf 
30. november - Strokovno predavanje "Prehranska varnost". Prem. Več: http://skrci.me/HBBeJ 
1. december - Otvoritev gradu Rajhenburg. Brestanica. Več: www.eposavje.com/on/10242-otvoritev-gradu-rajhenburg.html 
1. december - Podeželska modna revija. Kranj. Več: http://skrci.me/2grhc 
4. in 5. december - Podjetniški omizji v Kamniku in v Litiji. Več: www.razvoj.si/las/ 
5. - 7. december - Lombergarjevi dnevi. Hoče. http://skrci.me/xj6qN 
 

Pregled dogodkov v tujini 

29. november - Javni posvet "2014-2020: kakšna bo prihodnost otoških in gorskih regij?". Bruselj. Več: http://skrci.me/7zj8L  
6. december - Konferenca Towards a resource efficient agriculture in Europe: the role of research and technology for safe and 
healthy food. Bruselj. Več: http://skrci.me/GLP7n 
7. december - Seminar o programu razvoja podeţelja 2014-2020. Več: http://skrci.me/4qkIQ 
  

 

:: Na začetek 

 

Ministri EU o reformi SKP; Bogovič na področju razvoja podeželja kot odprta področja označil 
finančna vprašanja 

Na včerajšnjem četrtem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo pod ciprskim predsedstvom v Bruslju, ki se ga je udeleţil 
minister Franc Bogovič, se je nadaljevala razprava o reformi Skupne kmetijske politike. Razprava se je tokrat osredotočila na 
nekatera odprta vprašanja s področja skupnih trţnih ureditev, razvoja podeţelja in neposrednih plačil. Minister Bogovič je na področju 
razvoja podeţelja kot odprta področja označil finančna vprašanja, in sicer obseg sredstev ter stopnjo sofinanciranja s strani EU, 
predhodne pogojenosti, namakanje in izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov zaradi ozelenitve. Ključna zahteva Slovenije glede obsega 
sredstev ostaja enaka, in sicer, da ne more pristati na zniţanje sedanjega obsega sredstev, saj bi to zaustavilo strukturne spremembe v 
kmetijstvu. Glede stopnje sofinanciranja s strani EU pa je bila ponovno podana zahteva za uvedbo višje stopnje sofinanciranja s strani 
EU za regije, ki v novem programskem obdobju ne bodo več imele statusa manj razvitih regij. 
Več: skrci.me/sMWTK 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

  
  

PRePlet so elektronske novice Mreţe za podeţelje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 
Program razvoja podeţelja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013. 

 
Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreţe za podeţelje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeţelja.  

Za izvajanje Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
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