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Uredba o zelenem javnem naročanju 

Vlada RS je na seji 8. 12. 2011 sprejela Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki bo pomembna spodbuda k razvoju ekološkega kmetovanja in 
povečani porabi lesa. Uredba, katere nosilec je Ministrstvo za finance, ureja zeleno javno naročanje in predpisuje vključevanje okoljskih 
vidikov v postopke javnega naročanja. Sprejem in vzpostavitev uredbe je strateškega pomena za razvoj celotne Slovenije pri porabi lastnih 
surovinskih virov, varovanju okolja in varčevanju z energijo. Z vzpostavitvijo dodatnih meril pri naročanju produktov ali storitev po Zakonu o 
javnem naročanju bo imel naročnik (proračunski porabnik) možnost izbora ne le najcenejšega proizvoda, temveč bo lahko upošteval tudi 
dodatna okoljska merila za izbor najugodnejše ponudbe tistega proizvoda, ki bo manj obremenjeval okolje v celotnem življenjskem ciklu 
proizvoda ali porabljal manj energije za svoje delovanje. Za kmetijstvo in gozdarstvo so zlasti pomembne priloge, ki se nanašajo na ekološka 
živila in les. 
Več: www.mkgp.gov.si/index.php 
 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 

V Uradnem listu RS št. 98/11 je bila dne 2. 12. 2011 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013, ki med drugim vključuje popravke sklicev na 
predpise EU zaradi sprememb teh predpisov, uvaja plačilo za preusmerjanje v ekološko kmetovanje (od 197 do 636 €/ha), nov kmetijsko 
okoljski podukrep (KOP) »neprezimni posevki« (plačilo v višini 61 €/ha), določa prevzemanje novih obveznosti za nekatere KOP na območjih 
vodnih teles podzemnih voda, spremenjen način določanja nagiba strmih travnikov in možnost podaljšanja zaključene petletne obveznosti za 
izvajanje KOP. Uredba tudi spreminja rok za posredovanje podatkov Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja o izpolnjevanju pogojev 
za integrirano pridelavo in ekološko kmetovanje iz 31. oktobra na 10. november ter pogoj glede izpolnjevanja obtežbe z živino na kmetijskem 
gospodarstvu v okviru KOP, in sicer namesto zagotavljanja zahtevane dnevne obtežbe uvaja povprečno letno obtežbo. 
Več: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201198&stevilka=4201 
 

Podeželski parlament - nov način iskanja dialoga med podeželjem in širšo družbo 

Slovenija na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja in pod okriljem mreže za razvoj podeželja ustanavlja v Jablah podeželski 
parlament. V Evropi deluje že kar nekaj podeželskih parlamentov, nastali so na osnovi spoznanj, da razvoj podeželja navadno krojijo v 
političnih in državnih administrativnih vrhovih, ki so zelo oddaljeni od realnih potreb podeželanov. Njihov osrednji cilj je zato spodbuditi 
razvoj podeželja na osnovi pobud in ciljev tamkajšnjega prebivalstva, več o njihovem delovanju nam je pojasnil Goran Šoster, predsednik 
Društva za razvoj slovenskega podeželja. 
Povezava na celoten članek: http://www.kmeckiglas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4132&Itemid=123   

:: Na začetek

 
 

Obzorje 2020: Komisija predlagala naložbe v vrednosti 80 milijard EUR v raziskave in inovacije z 
namenom pospeševanja rasti in ustvarjanja delovnih mest 

  



Evropska komisija je 30. 11. 2011 predstavila sveženj ukrepov za spodbujanje raziskav, inovacij in konkurenčnosti v Evropi. Komisarka Máire 
Geoghegan-Quinn je najavila Obzorje 2020, 80 milijard evrov vreden program za naložbe v raziskave in inovacije. Komisarka Androulla 
Vassiliou je predstavila strateški program za inovacije Evropskega tehnološkega in inovacijskega inštituta (EIT), ki bo v okviru programa 
Obzorje 2020 prejel sredstva v višini 2,8 milijarde evrov. Obenem je podpredsednik Antonio Tajani napovedal še dodaten, dopolnilni program 
za spodbujanje konkurenčnosti in inovacij v MSP, katerega proračun znaša dodatni 2,5 milijardi evrov. Ti programi financiranja bodo potekali 
med letoma 2014 in 2020. 
Več: http://skrci.me/HO7RV 
  
 

Proračun za raziskave in inovacije v kmetijstvu se bo več kot podvojil po letu 2013 

Raziskave in inovacije bodo v prihodnjih letih ključnega pomena za zagotavljanje varnosti hrane, saj bodo kmetom pomagale pri spopadanju s 
klimatskimi spremembami. "Prihodnost kmetijstva mora temeljiti na znanju", je povedal Dacian Cioloş, evropski komisar za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, po sprejemu svežnja ukrepov za spodbujanje raziskav in inovacij - Obzorje 2020 (»HORIZON 2020«). 
Več: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/headlines/news/2011/11/20111130_en.htm 
 

Bioenergija iz gozdov 

Biomasa je najbolj široko uporabljan obnovljiv vir energije v Evropi, osemdeset odstotkov biomase pa prihaja iz lesa. Proizvodnja bioenergije 
tako predstavlja še eno zelo pomembno vlogo evropskih gozdov ter rastoč ekonomski sektor z veliko potenciala za povečanje ekonomskega 
razvoja in zaposlovanja na podeželju. 
Finska nacionalna mreža za razvoj podeželja je skupaj z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD), tremi LEADER akcijskimi skupinami in 
finskimi strokovnimi organizacijami za gozdove organizirala 3-dnevni seminar od 25. do 27. 10. 2011, katerega namen je bil opis, analiza in 
razprava o vprašanjih na področju pridobivanja bioenergije iz gozdov. 
Več: http://www.maaseutu.fi/en/index/RuralNetwork/news/bioenergyfromforests2011.html    

:: Na začetek

 
 

Posvet javne službe kmetijskega svetovanja 

Datum: ponedeljek, 19. 12. 2011 
Kraj: Center biotehnike in turizma, Grm Novo mesto  
Glavna tema letošnjega posveta je Skupna kmetijska politika 2014 – 2020 in razvoj kmetijstva v Sloveniji, na njem pa se bodo predstavila tudi 
strateška izhodišča Slovenije za pogajanja o prihodnosti Skupne kmetijske politike in kaj o tem meni KGZS. Hkrati bodo na posvetu tudi že 
znane prve napovedi o stanju v slovenskem kmetijstvu v 2011 in kakšni bodo ukrepi države oziroma kmetijske politike prihodnje leto. Posvet 
bo tudi priložnost za izmenjavo mnenj o slovenskem kmetijstvu, saj bodo prisotni vsi pomembni strokovnjaki in kmetijski svetovalci. 
Povezava na vabilo: http://skrci.me/3bcRH 
 

Debata EK "Analitičen pogled na reformo SKP" 

Datum: 19. 12. 2011 
Kraj: Evropski palament, rue Wiertz 60, Bruselj, Belgija 
Povezava na program: http://www.arc2020.eu/front/wp-content/uploads/2011/12/PDF-prog.pdf 
 

Konferenca VIVUS - konferenca s področja kmetijstva, naravovarstva in hortikulture 

Datum: 19. in 20. april 2012 
Kraj: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, Naklo 
Organizator: Biotehniški center Naklo 
Na konferenci bo dana edinstvena priložnost vzpostavljanja neposrednega dialoga z našimi strokovnjaki in strokovnjaki iz drugih mednarodnih 
okolij z namenom iskanja skupnih rešitev in priložnosti s širšega področja biotehnike. Konferenca spodbuja prepletanje znanstvenega dela s 
pedagoškim momentom v povezavi z uporabo novih spoznanj, raziskovanjem in načinom prenosa znanja.  
Vabimo vas, da na konferenci sodelujete s svojimi prispevki ter predstavite in delite svoja spoznanja, izkušnje in projekte z drugimi 
strokovnjaki posameznih področij. Prispevke bodo avtorji lahko vpisali v bazo Cobiss pod kategoriji 1.08 ali 1.09. Prispevek prijavite na E-
prijava na spletni povezavi Konference VIVUS - tu najdete tudi vse dodatne informacije (navodila za pisanje povzetka in ostalo). Tematsko je 
konferenca razdeljena na več sekcij v sklopu katerih lahko pripravite svoj prispevek. 
Povezava na vabilo: drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/VABILO_konferenca_vivus.pdf   

:: Na začetek



 
 

Prednostna naloga Evropske komisije naj bo promocija kmetijsko-živilskih proizvodov 
 

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je na dvodnevni seji, ki je potekala 7. in 8. decembra v Bruslju, obravnaval zeleno knjigo o 
promociji kmetijskih proizvodov in informiranju o njih, predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta glede razdeljevanja prehrambnih 
proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji ter smernice za nacionalne politike v obdobju 2011–2012. EESO je na seji poudaril, da odobrava 
zeleno knjigo in priporoča, da naj bi politiko promocije kmetijsko-živilskih proizvodov uvrstili med prednostne naloge politike Komisije v 
prihodnjih letih, pri čemer bi moral proračun ustrezati njenim ciljem. 
Več: http://skrci.me/kpVeT 
 

Okrogla miza z naslovom »Koliko zaslužite zaradi turizma« 

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je v okviru dvodnevnega dogodka Dnevi slovenskega turizma v Portorožu, 
dne 9. 12. 2011, udeležil okrogle mize z naslovom »Koliko zaslužite zaradi turizma«. Minister je v razpravi poudaril pomen slovenske hrane v 
turističnih kompleksih, kot so hoteli, zdravilišča, idr., kot velik turistični potencial za tuje goste pa je izpostavil turistične kmetije. 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/943/6853/82b53b4585/ 
 

Sestanek Koordinacijskega odbora Evropske mreže za razvoj podeželja, 8. 12. 2011, Bruselj  

Dne 8. 12. 2011 je v Bruslju potekal osmi sestanek Koordinacijskega odbora Evropske mreže za razvoj podeželja (Coordination Committee 
ENRD). Srečanja sta se udeležila v ta odbor imenovana predstavnika MKGP. Sestanek je bil namenjen pregledu glavnih sprememb pri izvajanju 
prihodnje Skupne kmetijske politike po 2013 glede na objavljene osnutke evropskih uredb ter dogovoru glede nadaljnjih aktivnosti 
koordinacijskega odbora in ENRD, ki bodo nudile podporo administracijam in deležnikom pri izvajanju sedanjih programov razvoja podeželja 
kot tudi pripravam na prihodnjo programsko obdobje. V nadaljevanju je sledil pregled trenutnih aktivnosti ENRD: aktivnosti delovne skupine 
"dodana vrednost mreženja", delovne skupine "podeželsko podjetništvo" in delovne skupine »razvoj komunikacijskih orodij ENRD«. 
Najpomembnejši rezultat sestanka je začetek vzpostavljanja dveh fokusnih skupin a) Zagotavljanje okoljskih storitev (Delivery of 
environmental services) in b) Prenos znanja in inovativnost (Knowledge transfer and innovation). 
Povezava na gradivo: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/nrn-meetings/en/nrn-meetings_home_en.cfm  
 

Svečana podelitev priznanj najboljšim v projektu "Moja dežela - lepa in gostoljubna" 

Ocenjevanje krajev in vseh drugih sodelujočih v projektu Turistične zveze Slovenije (TZS) Moja dežela – lepa in gostoljubna z večdesetletno 
tradicijo, ki že dolgo sledi smernicam tako imenovanega zelenega turizma v okviru trajnostnega razvoja, je bilo letos prvič na prireditvi v 
okviru prav tako prvih Dni slovenskega turizma v Portorožu, ki se jo je udeležil tudi častni pokrovitelj projekta predsednik dr. Danilo Türk, 
sklenjeno s podelitvijo priznanj najboljšim, prvouvrščenim v obliki prehodnih zastav.  
V panožnih tekmovanjih so se med drugim pomerile turistične kmetije. Najlepše turistične kmetije s štirimi jabolki so bile Firbas v 
Cogetincih, Grobelnik v Zabukovju in Lazar nad Podgradom, kmetije s tremi jabolki Ploder v Šentanelu, Podpečan v Galiciji in Apartmajska hiša
Rajšp v Benediktu, kmetije z dvema jabolkoma pa Pr Mark v Črnem vrhu nad Idrijo, Bordon v Dekanih ter Dujčeva domačija v Vremskem 
britofu. 
Več: http://www.turisticna-zveza.si/OgledProjektov.php?id=10   

:: Na začetek

 
 

Svet Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 

Minister mag. Dejan Židan se bo 15. in 16. 12. udeležil Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, kjer bo na dnevnem redu med drugim tudi reforma 
SKP. Med drugim bo potekala razprava o predlogu uredbe o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Ministri bodo obravnavali tudi Zeleno knjigo o promociji kmetijskih proizvodov in informiranju ter uredbe o določitvi ribolovnih možnosti v 
vodah EU in Črnem morju. 
Razprava bo javna, v živo si jo lahko ogledate preko povezave: http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-10570   

:: Na začetek

 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

Povezava: www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/  
:: Na začetek



 
 

Sestanek LEADER pododbora Evropske mreže za razvoj podeželja, 23. 11. 2011, Bruselj  

Dne 23. 11. 2011 je v Bruslju potekal sedmi razširjeni sestanek Leader pododbora Evropske mreže za razvoj podeželja. Srečanja so se iz 
Slovenije udeležili v ta odbor imenovana predstavnika MKGP, dve predstavnici lokalnih akcijskih skupin in član Fokusne skupine o lokalnih 
razvojnih strategijah LEADER. Tokratno srečanje Leader pododbora je bilo namenjeno pregledu stanja / napredka izvajanja ukrepov LEADER 
po državah članicah, poročilu o napredku dela Fokusne skupine o Lokalnih razvojnih strategijah, razpravi o izvajanju lokalnih razvojnih 
strategij, razpravi o določilih Programov razvoja podeželja glede lokalnih razvojnih strategij, predstavitvi zakonodajnih predlogov za razvoj 
podeželja po 2013, predstavitvi novosti na področju dela ENRD in njihovih aktivnosti, poročilu o napredku na področju mednarodnih projektov 
sodelovanja. 
Povezava na gradivo: http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/committees/leader-
subcommittee/en/7th_leader_subcommittee_en.cfm   

:: 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, gozdarstvo in prehrano. 

 
Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 

Odjava iz e-novic. 

 


