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Minister Bogovič na srečanju direktorjev kmetijskih in živilskih podjetij 

Minister za kmetijstvo in okolje, Franc Bogovič, se je včeraj udeležil 12. Vrha kmetijskih in živilskih podjetij v Laškem. Drugi dan 
srečanja se je začel s predstavitvijo poslovanja živilskih podjetij s strani Kmetijskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, 
minister Bogovič pa je spregovoril o ukrepih za konkurenčnost kmetijskih in živilskih podjetij. Pri tem je izpostavil boljšo 
organiziranost znotraj živilske verige ter bolj poštene in profesionalne odnose. Več: http://skrci.me/BeeHP 

Ne bi nam smelo biti vseeno, kakšno hrano uživamo  

Kadar izbiramo zelenjavo, izberimo svežo zelenjavo, pridelano v naši bližini - zakaj? Ker je sveža, njena dozorelost optimalnejša, ima 
večjo hranilno vrednost z večjo vsebnostjo vitaminov C, A, B in E. Ker zaradi krajših transportov manj onesnažujemo okolje. In, ker s 
tem ohranjamo domača delovna mesta. 
Ena izmed prioritetnih nalog Ministrstva za kmetijstvo in okolje je vzpostavitev t.i. »kratkih verig« med pridelovalcem in 
potrošnikom, ki bo zagotovo pozitivno vplivala na domačo pridelavo sadja in zelenjave ter njeno povezovanje, na povečan obseg 
ponudbe raznolikega in kakovostnega sadja in zelenjave, posledično pa tudi na znižanje cen in večjo potrošnjo. Opazno je, da 
pridelovalci že spreminjajo svojo poslovno politiko in se med seboj povezujejo v »skupine proizvajalcev«, ki lažje zagotavljajo 
celostno ponudbo lokalnih pridelkov in proizvodov, bodisi v večjih trgovskih verigah, na tržnici ali pa pri direktni prodaji in preskrbi 
javnih zavodov s svežimi lokalnimi pridelki in proizvodi. Več: 
www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/promocija_lokalne_hrane/lokalno_pridelana_zelenjava/ 

Sodelujte pri PEFC certifikaciji gozdov 

Certifikacija gozdov PEFC je v svetu eden izmed orodij, ki vzpodbuja trajnostno gospodarjenje z gozdovi in zagotavlja nakup lesenih 
in papirnih izdelkov s preverjenim poreklom. Prednost PEFC certifikacije je, da potrjuje nacionalno shemo, kar omogoča boljše 
vključevanje deležnikov in s tem boljše prilagajanje slovenskim razmeram. Kupec se tako lahko odloči za izdelke, ki so proizvedeni iz 
slovenskega sonaravno pridobljenega lesa. 
Zavod za certifikacijo gozdov po petih letih ponovno predaja dokumente slovenske sheme v dvomesečno javno obravnavo, ki  traja 
od 13. junija do 17. avgusta 2012. Ponovna potrditev obnovljene sheme bo omogočila, da se tudi za slovenske sonaravno 
gospodarjene gozdove pridobi PEFC certifikat glede na najnovejše standarde. Več: http://skrci.me/BeN6O 
 

 

:: Na začetek 

 

Zasedanje Sveta EU za okolje v Luksemburgu 

Na zasedanju Sveta EU za okolje v Luksemburgu, dne 11. 6. 2012, ki se ga je udeležila državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo 
in okolje, Marjeta Peterlin, so sprejeli tri sete sklepov, in sicer glede določitve okvira za Sedmi okoljski akcijski program EU, ki 
določajo vsebinski okvir politik in ukrepov v prihodnje na področju okolja, glede priprave EU na Konferenco pogodbenic Konvencije o 
biološki raznovrstnosti in Kartagenskega protokola ter glede priprave na konferenco o ravnanju s kemikalijami in na pogajalsko skupino 
o živem srebru. 
Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5800/ 
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Video/fotografski natečaj: Re:turn to the future - agriculture" 

Namen letošnjega natečaja, ki slavi 50 let evropske SKP, je skušati zajeti svet evropskega kmetijstva, ki skozi sliko ali video posnetek 
pripoveduje zgodbo kmetijskih proizvajalcev in kako njihovi dosežki vplivajo na evropske državljane. K sodelovanju so vabljeni 
fotografi, profesionalni ali amaterski, katerih dela poosebljajo duh evropske vasi in posebnih lokalnih prehrambenih izdelkov.  
Več: cap.europe.bg/page.php 

Poziv k akciji: "Good Food March" v Bruselj 

Konec maja je združenje ARC2020 skupaj z nekaterimi nevladnimi organizacijami pozvalo k akciji z naslovom "Good Food March to 
Brusseles". Namen te iniciative je povabiti potrošnike, kmete in mlade ljudi iz vseh koncev Evrope, da se avgusta in septembra 
pridružijo maršu do Bruslja s kolesi, traktorji in/ali konjskimi vpregami z namenom določevalce politik pozvati k bolj zeleni in 
pravičnejši SKP. Glavni dogodek bo potekal 19. septembra na konferenci v Evropskem parlamentu. 
Več: www.arc2020.eu/front/2012/06/good-food-march-2012-call-for-action/ 
 

 

:: Na začetek 

 

Vidovi dnevi na Vidmu pri Ptuju 

V času od 9. do 17. junija 2012 se na Vidmu pri Ptuju odvijajo tradicionalni Vidovi dnevi, ki so odlična priložnost za obisk kulturne, 
naravne in etnografske dediščine ter lokalnih dejavnosti na območju Haloz in okolice. Več: www.halo.si/aktualno 

Mednarodna konferenca o turizmu na podeželju 

V Medani bo od 14. do 16. 6. 2012 potekala mednarodna znanstvena smart konferenca o turizmu na kmetiji (Agritourism Between 
Embeddedness and Internationalization). Z vsebinskega vidika se bo konferenca osredotočala na dve tematiki: 
1. vpetost turizma na kmetiji v lokalno okolje in 
2. vključenost turizma na kmetiji v mednarodne turistične tokove. 
Več o konferenci na povezavi: http://skrci.me/fQpGb 

Perkmandeljčev pohod skozi rudnik 

V okviru LEADER projekta "Ohranjanje rudarske tradicije - Perkmandeljčev pohod skozi rudnik" (prijavitelj M&P, d.o.o. v partnerstvu z 
Rudnikom Trbovlje Hrastnik) LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje vabi, da se udeležite omenjenega pohoda in prireditve, ki bo 
3. julija s pričetkom ob 8. uri. Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/Perkmandeljcev%20pohod.png 

Javna razprava o globalnih in lokalnih vplivih SKP (20. 6., Bruselj) 

Mednarodno združenje ARC (Agricultural Rural Convention) organizira javno razpravo z naslovom "3 kmetje, 3 kontinenti, 3 
perspektive", ki bo obravnavala globalne in lokalne vplive Skupne kmetijske politike. Več o dogodku: www.arc2020.eu/front/wp-
content/uploads/2012/06/ARCposter_small.jpg 

Pregled domačih dogodkov 

15. junij - Fidov gaj - dediščina ljudske modrosti. Solčava. Več: http://skrci.me/NdPF1 
15. - 17. junij - Festival idrijske čipke. Idrija. Več: http://skrci.me/LaWv3 
16. junij - Prvo srečanje biodinamikov Slovenije. Več: http://skrci.me/gv9fj 
16., 17., 30. junij - Festival zelišč. Grgarske Ravne, Lokve. Več: http://skrci.me/6sOXn 
20. - 22. junij - Seminar "Izobraževanje na daljavo". Mala Nedelja. Več: http://skrci.me/nviCR 
21. junij - "Perspektiva zasavskega podeželja". Dobovec. Več: http://skrci.me/t4Iui 

Pregled dogodkov v tujini 

14. - 16. junij - Mednarodna konferenca o turizmu na podeželju. Medana. Več: http://skrci.me/fQpGb 
20. junij - Javna razprava o globalnih in lokalnih vplivih SKP. Bruselj. Več: www.arc2020.eu/front/wp-
content/uploads/2012/06/ARCposter_small.jpg 
27. junij - Zaključna konferenca INTERREG projekta PADIMA. Bruselj. Več: http://skrci.me/n0M8C 
4. - 6. julij - Seminar "Lokalno pridelana hrana; o čem pravzaprav govorimo?". Finska. Več: http://skrci.me/blw4T 
12. - 14. julij - Konferenca "Fisheries Areas Development Possibilities". Latvija. Več: http://skrci.me/CfkTZ 
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Osnutek poročila COMAGRI o regulaciji neposrednih plačil 

Poročevalci Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (COMAGRI) so prejšnji teden objavili osnutek poročil s področja štirih glavnih 
Uredb SKP. Med njimi je tudi poročilo o prihodnosti neposrednih plačil in podpore za razvoj podeželja, ki ga je pripravil g. Luis Manuel 
Capoulas Santos (povezava na poročilo: http://skrci.me/mlWnQ). Osnutki poročil bodo naknadno še dopolnjeni, vendar predstavljajo 
prvo uradno indikacijo mnenj v Evropskem parlamentu glede predloga Komisije o reformi  SKP po letu 2013. 
Povzetek glavnih sprememb navedenih v Santosovem poročilu si lahko preberete na tej povezavi: http://capreform.eu/comagri-draft-
report-on-direct-payments-regulation/ 
 

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

Vabilo za sodelovanje pri mednarodnem dokumentarnem filmu o pomenu delovanja LAS za 
podeželske regije 

ELARD - Evropsko LEADER združenje za razvoj podeželja vabi k sodelovanju pri dokumentarnem filmu o razvoju evropskega podeželja, 
ki ga bosta posnela španska novinarja s podporo Španske mreže za razvoj podeželja. Namen te iniciative je dokumentirati in 
predstaviti primere dobrih praks, projektov ter individualnih izkušenj na področju kmetijskih inovacij, kmetijskega turizma, aktivnega 
eko-turizma, mikro turizma in gozdarstva. Glavni cilj je prikazati lepoto in pomembnost evropskih podeželskih regij. Več: 
skrci.me/ewMD8 

Predstavniki LAS Goričko na obisku pri LAS Srce Slovenije 

LAS Srce Slovenije je 23. maja 2012 gostila predstavnike LAS Goričko, ki izvajajo projekt na področju lokalne samooskrbe, zato so jih 
zanimale predvsem te vsebine. Vključeni v projekt so si na območju LAS Srce Slovenije ogledali primere dobrih praks.  
Več: http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1294 
 

 

:: 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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