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Nova spletna stran PRP 2007-2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje želi posodobiti spletno stran Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 
(http://www.arhiv.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013), ki bi bila uporabnikom prijaznejša in bi 
jim nudila ustrezne informacije s področja črpanja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V ta namen smo 
izdelali kratko anketo, s katero želimo pridobiti mnenje javnosti in nato oblikovati pregledne spletne strani za uporabnike. 
Povezava do kratke spletne ankete: http://www.1ka.si/a/14501  
Rok za izpolnitev ankete smo podaljšali do 11. 5. 2012! Hvala za klik! 
Mreža za podeželje, MKO 

Srečanje ministra Bogoviča in Žerjava s predstavniki slovenske lesnopredelovalne industrije 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav ter minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič sta se pretekli 
konec tedna srečala s predstavniki slovenske lesnopredelovalne industrije, organizirane v Združenju lesne in pohištvene industrije pri 
Gospodarski zbornici Slovenije. Lesnopredelovalna industrija se sooča s številnimi težavami, hkrati pa je ravno ta panoga ponuja veliko 
priložnosti za rast, razvoj in nova delovna mesta v zelenem gospodarstvu. Udeleženci so soglašali, da je slovenska lesnopredelovalna 
industrija gospodarska panoga z bogatim in kakovostnim domačim surovinskim zaledjem iz obnovljivega naravnega vira, nujno 
potreben pa je sprejem nekaterih ukrepov, ki bodo prispevali k povezanosti panoge od gozda do predelave in trženja lesenih izdelkov z 
visoko dodano vrednostjo ter k dvigu konkurenčnosti in višjemu ugledu panoge. 
Več: http://skrci.me/sZALX 

Podeželje v mestu Koper v znamenju 50-letnice SKP  

Na sobotnem Podeželju v mestu Koper, ki se je v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in v sodelovanju z 
Mestno občino Koper letos odvijal tretjič, je svoje pridelke in izdelke predstavljalo 30 slovenskih kmetij. Številni obiskovalci so 
izkoristili priložnost za pogovor s kmeticami in kmeti ter spoznavanje vrhunskih okusov pridelkov in izdelkov slovenskega podeželja.  
Na letošnjih Podeželjih v mestu ima posebno mesto skupna kmetijska politika (SKP), ki obeležuje 50 let svojega delovanja. V Kopru 
pod Taverno je bil prvič predstavljen del razstave 50 let SKP, ki je nastala v okviru projekta Skupna kmetijska politika – kakovost, 
varnost, blaginja, razvoj. Sofinancira ga Evropska unija, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja. Cilj projekta je 
osveščanje javnosti o pomenu SKP, njenih dosežkih in izzivih v prihodnje.  
Več: http://skrci.me/uLjKi 

Razpis za Podeželje v mestu Ljubljana 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) v letu 2012 vodi projekt Skupna kmetijska politika – kakovost, varnost, blaginja, 
razvoj. Del projekta so tudi letošnja Podeželja v mestu, katerih namen je predstavitev in promocija raznolikosti ponudbe slovenskih 
kmetij (prodaje pridelkov ter izdelkov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah). Naslednja prireditev Podeželje v mestu bo potekala v 
Ljubljani, 2. junija. 
KGZS sprejema pisne prijave za Podeželje v mestu Ljubljana do zasedbe mest na e-naslov pr@kgzs.si ali po pošti na naslov Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana (za PVM - junij). 
Več: http://skrci.me/eppo5 
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Prireditev »Podeželje v mestu - Dobrote slovenskih kmetij« 

Kmetijsko ozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v sodelovanju s KGZS – Zavodom Ptuj v soboto, 12. maja, med 8. in 14. uro na 
Pogačarjevem trgu v Ljubljani pripravila prikaz dela ponudbe kakovostnih pridelkov slovenskega podeželja, ocenjenih z znaki 
kakovosti na 23. državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Več: http://skrci.me/v2XUS 
Prireditev Dobrote slovenskih kmetij bo potekala od 17. do 20. maja v Minoritskem samostanu na Ptuju, v okviru katere bo na ogled 
razstava ocenjenih dobrot, na dvorišču Minoritskega samostana pa boste lahko domače dobrote tudi kupili. Prireditev bo spremljal 
bogat strokovni in kulturni program. Več: http://skrci.me/9WxWO 

Festival EKOFEJST 

Eko civilna iniciativa Slovenije s soorganizatorji vabi na EKOFEJST - festival izmenjave znanj, dobrih izkušenj in prijetnega druženja. 
Na Ekofejstu največ pozornosti namenjajo sonaravni pridelave hrane, vodi in zdravju ter ohranjanju zdrave zemlje ter aktivnostim v 
okviru gibanja OSKRBIMO Slovenijo Štafeta semen - ohranjajmo slovenska semena. 
EKOFEJST bo potekal med 11. in 13. majem na več lokacijah KS Galicija, Žalec. 
Več: http://skrci.me/n9X58 

Cvetlični sejem (Velenje) 

Delujoče Lokalne akcijske skupine (LAS) v Savinjski regiji se bodo predstavile 12. maja 2012 med 8. in 13. uro na Cvetličnem sejmu 
v Velenju. Sejem se bo odvijal na velenjskem Titovem trgu in je poimenovan prodajno – razstavni sejem cvetja, izdelkov domače in 
umetnostne obrti in kmečkih dobrot. Organizatorji sejma festival Velenje in mestna občina Velenje bodo poskrbeli tudi za pester 
spremljevalni program: od otroških delavnic in ustvarjalnic do bogatega plesnega in glasbenega programa. LAS-i v Savinjski regiji 
medsebojno sodelujejo v okviru projekta »Partnerstvo za vzpostavitev lokalne trajnostne oskrbe Savinjske regije s hrano«, ki ga 
vodi Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. (RASR). 

Srečanje evropopotnikov 

Vabljeni na srečanje evropopotnikov, v soboto 12. maja 2012, ROBIČ - KOBARID ob 11.00 uri. Tako na začetku poti kot ob sami poti, 
bomo tudi na skupnem druženju lahko spoznali veliko zanimivega o naši naravni in kulturni dediščini ter v pogovoru z domačini vstopili 
v čudoviti svet kobariške vasi in običajev na podeželju. Več: http://skrci.me/Om2lH 

Okrogla miza: Primerjava Podeželskega turizma in kulinarike med Slovenijo in Litvo 

Lokalna akcijska skupina Haloze, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Hotel Mitra in Združenje podeželskega turizma Litva organizirajo v 
okviru razstave Dobrote slovenskih kmetij okroglo mizo z naslovom: Primerjava Podeželskega turizma in kulinarike med Slovenijo in 
Litvo, ki bo v petek, 18. 5. na Ptuju. Več: http://skrci.me/O0kfo 

LAS Zgornje Savinjske doline vabi na razstavo vezenin 

V Fašunovi hiši na Ljubnem ob Savinji, kjer ima sedež tudi Upravljavec LAS in LAS – Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske 
doline bo 19. maja 2012 ob 9. uri zjutraj otvoritev razstave vezenin. Več: http://skrci.me/Jdhia 

Evropska konferenca o varnosti hrane 

Evropska konferenca o varnosti hrane bo potekala v Bruslju, 25. septembra 2012, takoj po prvem branju predlogov EU Komisije o 
reformi SKP v Evropskem parlamentu. Konferenca bo omogočila nevtralno platformo za vse deležnike, da se vključijo v debato o 
predlaganih reformah ter problematiki s področja varnosti hrane in trajnostnega razvoja kmetijstva.  
Več: http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=104&page_id=763&/ 

Pregled domačih dogodkov 

11. - 13. maj - Festival EKOFEJST. Žalec. Več: http://skrci.me/n9X58 
11., 16. in 18. maj - Izobraževalne delavnice: management arheoloških parkov. Več: http://skrci.me/lTel1 
12. maj - Podeželje v mestu Ljubljana. Več: http://skrci.me/v2XUS 
12. maj - Srečanje evropopotnikov. Robič - Kobarid. Več: http://skrci.me/Om2lH 
12. maj - Cvetlični sejem. Velenje. 
17. - 20. maj - Dobrote slovenskih kmetij. Ptuj. Več: http://skrci.me/9WxWO 
18. maj - Okrogla miza: Primerjava Podeželskega turizma in kulinarike med Slovenijo in Litvo. Ptuj. Več: http://skrci.me/tfAUn 
19. maj - Razstava vezenin. Ljubno ob Savinji. Več: http://skrci.me/Jdhia 
2. junij - Podeželje v mestu Ljubljana. Več: http://skrci.me/eppo5 
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Pregled dogodkov v tujini 

10. maj - Forum "“Regions and cities for integrated territorial development". Bruselj. Več: http://skrci.me/NIPPu 
23. - 26. maj - 3. Mednarodni kongres podeželskega turizma. Osijek, Hrvaška. Več: www.kongres-seoskog-turizma.org/  
12. - 14. junij - Konferenca LINC (Leader). Estonija. Več: http://skrci.me/U6Z2y 
4. - 6. julij - Seminar "Lokalno pridelana hrana; o čem pravzaprav govorimo?". Finska. Več: http://skrci.me/blw4T 
25. september - Evropska konferenca o varnosti hrane. Bruselj. Več: http://www.eu-
ems.com/summary.asp?event_id=104&page_id=763&/ 
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Člani KGZS zaskrbljeni nad izhodišči SKP po letu 2013 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je 4. maja 2012 v dvorani Družbenega doma v Grosupljem organizirala okroglo mizo z 
naslovom Skupna kmetijska politika od leta 2014 do leta 2020. Okrogla miza, ki se jo je udeležilo okrog 100 kmetov, kmetic in 
predstavnikov organizacij v kmetijstvu, je bila organizirana z namenom širši javnosti predstaviti izhodišča Evropske komisije glede 
novega programskega obdobja skupne kmetijske politike (SKP). Na okrogli mizi so sodelovali minister Franc Bogovič, predsednik KGZS 
Ciril Smrkolj, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule in predsednik sveta OE KGZS Ljubljana Viktor Matjan. V razpravi so bili 
kmetje in kmetice najbolj kritični do ukrepa izenačitve plačil za njive in travinje. Opozorili so na vedno večja administrativna 
bremena, ki jim otežujejo kmetovanje. Opozorili so še na razpise, ki bi morali biti prilagojeni tudi manjšim kmetijam. Večji pomen pa 
bi po besedah razpravljavcev morali dati predvsem družinskim kmetijam. V zvezi z aktualno problematiko v kmetijstvu so kmetje in 
kmetice opozorili na nizko samooskrbo s hrano, za katero so kriva predvsem nepravična razmerja znotraj prehranske verige, kjer 
kmetje ne dobijo pravičnega plačila. V razpravo so se vključili tudi lastniki gozdov, ki so se strinjali, da bi možnost izvajanja lova kot 
gospodarske dejavnosti prispevala k bogatejši dodatni (turistični) ponudbi na podeželju. Razpravljavci so se zavzeli tudi za partnerski 
odnos med kmetijstvom in živilsko-predelovalno industrijo ter vzpostavitev lesno-predelovalne verige. 
Več: http://skrci.me/ieXLx 

EESC o reformi SKP 

Evropski socialno-ekonomski odbor (EESC) je 25. aprila podal mnenje, v katerem poziva k pravičnejši prerazporeditvi skladov znotraj 
SKP med Državami članicami EU. EESC je pozvala Evropsko komisijo, da državam dovoli prejem najnižje stopnje direktne podpore s 
transferjem do 10 % skladov iz Stebra 1 v Steber 2 (namesto predlaganih 5 %). Odbor je predlagal tudi, da naj se podpora razvoju 
podeželja bolj osredotoči na "velik problem suš, erozije tal in dezertifikacijo južnih in Sredozemskih regij". 
Več: www.eesc.europa.eu/resources/docs/en--3.pdf 

Odbor regij predlaga pravičnejšo in ambiciozneje zastavljeno reformo SKP 

Odbor regij (CoR) je na plenarnem zasedanju prejšnji petek poudaril strateški pomen prihodnje SKP. Župani in predsedniki, ki 
sestavljajo članstvo CoR, so pozvali k pravičnejši SKP, z več prostora za regulacijo. Obenem so poudarili tudi pomembnost trajnostnega 
razvoja kmetijstva ter da se politika oblikuje "čim bliže realnim razmeram". Več: http://skrci.me/jytqu 
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Aktualni odprti javni razpisi MKO 

Povezava: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi/ 
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Komisar Ciolos o LEADER-ju 

Na LEADER dogodku Evropske mreže za razvoj podeželja 27. in 28. aprila je govor imel tudi Evropski komisar za kmetijstvo Dacian 
Ciolos, ki si ga lahko preberete na tej povezavi: http://skrci.me/kSGTH 
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Projekt "Jem lokalno" (LAS Prlekija) 

Lokalna samooskrba z ekološko pridelano hrano v javnih institucijah je ideja, ki že nekaj časa odmeva v našem prostoru, toda še nihče 
se izvedbe ni lotil resno in celovito. Zato sta PORA, razvojna agencija Gornja Radgona in Občina Gornja Radgona idejo razvila ter 
pripravila projekt »Jem lokalno«, ki je sofinanciran s sredstvi iz programa LEADER, LAS Prlekija za leto 2011. Projekt »Jem lokalno« 
celovito rešuje problem zdravega prehranjevanja. Z organizacijo strokovnih usposabljanj ter s prenosom dobrih praks zagotavljamo 
podporo ekološkemu kmetovanju, dopolnilnim in drugim dejavnostim na kmetijah ter razvijamo mrežo lokalne oskrbe s hrano, ki bo 
kot modelni vzorec pripomogla k razvoju in promociji lokalne oskrbe z zdravo hrano na drugih območjih, kar je eden od strateških 
ciljev države.  
Več o projektu: http://skrci.me/Zz7Z0 

Ponudbe iz Latvije za sodelovanje pri čezmejnih projektih 

Iz Latvije so prispele ponudbe za sodelovanje pri treh čezmejnih projektih: 
- Kultura, kulturna dediščina, sodelovanje in izobraževanje s pomočjo plesa. Več: http://skrci.me/QTO2u 
- podpora lokalnih proizvajalcem in izdelkom. Več: http://skrci.me/RsDV0 
- učinkovita raba naravnih virov nacionalnega parka. Več: http://skrci.me/MCzuB 

Dokumentarec "LEADER: Od sanj k resničnosti" 

Lokalna akcijska skupina nizozemske province Flevoland je posnela dokumentarni video prispevek z naslovom "LEADER: od sanj k 
resničnosti", z namenom predstaviti, kaj vse se dogaja od trenutka prijave LEADER projekta do svečanega odprtja projekta. Video 
prispevke si lahko ogledate na tej povezavi: www.youtube.com/user/pr0vincieflevoland?feature=mhee 
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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. 

 

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

Odjava iz e-novic. 
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