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20. redna seja Vlade RS 

Vlada RS je na včerajšnji 20. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
kmetijstvu. Cilj predlaganega zakona je predvsem odprava administrativnih ovir in zmanjševanje stroškov za postopke uveljavljanja 
ukrepov skupne kmetijske politike, hkrati pa povečanje učinkovitosti izvajanja ukrepov in zagotavljanje namenske porabe sredstev. 
Predlog zakona je povezan z veljavnim proračunom, ki zmanjšuje sredstva za izvajanje ukrepov. S predlogom zakona se med drugim 
določa obveznost upravičencev, da za vsa plačila ukrepov kmetijske politike uporabljajo samo en transakcijski račun; določa 
pristojnost prvostopnega organa, da z odločbo odvzame upravičenja ali odloči o vračilu sredstev za ukrepe kmetijske politike; 
podaljšuje sedanji rok s šestih mesecev na eno leto, v katerem lahko Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja stranki odločbo 
odpravi ter izda novo odločbo; predpisuje, da rok izdaje nove odločbe šteje od datuma na odločbi; omogoča obročno odplačevanje 
dolga upravičencev; skrajšuje obdobje prepovedi kandidiranja za ukrepe razvoja podeželja s petih na dve leti ter znižuje sankcije v 
primeru neporočanja o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz pogodb o pravici do sredstev.  
Vlada je na omenjeni seji sprejela tudi Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s 
promocijskim sloganom »Les je lep« ter z dnem 1. 7. 2012 za generalno direktorico Direktorata za kmetijstvo, imenovala Dr. Martino 
Bavec, in sicer za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 
Več: http://skrci.me/lnehX 

Minister Bogovič na konferenci o trajnostnem razvoju izpostavil pomen nadaljevanja aktivnosti 
za zeleno gospodarstvo 

Na Konferenci ZN o trajnostnem razvoju (Rio + 20), ki je potekala med 20. in 22. junijem v Rio de Janeiru je z nacionalno izjavo 
nastopil tudi minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, vodja slovenske delegacije. V nagovoru je izpostavil pomen nadaljevanja 
aktivnosti za zeleno gospodarstvo in trajnostni razvoj ter k učinkovitim globalnim institucijam za trajnostni razvoj. Konferenca se je 
zaključila s sprejetjem zaključnega dokumenta poimenovanim »Prihodnost, ki jo hočemo«, ki podaja usmeritve za nadaljnji trajnostni 
razvoj. Slovenija je skupaj z drugimi članicami EU podprla sprejetje dokumenta in si bo prizadevala za implementacijo sprejetih 
odločitev. 
Več: http://skrci.me/ik4RE in http://skrci.me/zZbD1 

DRSP uspešno izvedel seminar "Izobraževanje na daljavo" 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) je konec junija v Biotermah Mala Nedelja organiziralo tridnevni seminar z 
mednarodno udeležbo z naslovom »Izobraževanje na daljavo«. Seminar je potekal v okviru projekta z naslovom »Capacities over 50 as 
rural development tool« (sofinanciranega iz evropskih sredstev za program Grundtvig Vseživljenjsko učenje), katerega cilj je 
premostitev ovir za sodelovanje oz. zagotovitev kvalitetnega izobraževanja za odrasle nad 50 let v podeželskih regijah. Glavne 
ugotovitve seminarja so bile, da je na področju izobraževanja na daljavo za starejšo populacijo, predvsem tisto, ki živi na podeželju, 
do sedaj bilo izvedenih (pre)malo projektov in da glavne ovire predstavljajo predvsem računalniška nepismenost starejše populacije, 
slaba pokritost z internetno povezavo v podeželskih regijah ter slaba finančna spodbuda za izvedbo projektov. Udeleženci seminarja so 
se strinjali, da je sedaj pravi čas, da se na tem področju naredi korak naprej. Več: http://skrci.me/1yJ9x 
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Seminar "Ženske in razvoj podeželja" 

Mreža za razvoj podeželja Severne Irske je junija organizirala mednarodni seminar na temo vključenosti žensk na področju razvoja 
podeželja. Na seminarju z naslovom "Yes We're Worth it" so svoje izkušnje s podjetništvom na podeželskem območju predstavile 
številne podjetnice. Več o dogodku, vključno s prezentacijami ter knjižico s primeri dobre praks najdete na tej povezavi: 
www.ruralnetworkni.org.uk/NEWS/Proceedings-from-Yes-We-re-Worth-It- 

Poročilo s konference LINC 2012 v Estoniji 

Konferenca LINC 2012 je potekala v organizaciji Estonske mreže za razvoj podeželja med 12. in 14. junijem 2012 v Estoniji. Namen 
dogodka je bil krepitev mednarodnih povezav in širitev miselnost programa Leader. Povezave na gradivo z dogodka: 
- konferenčni govori: www.youtube.com/user/maainfo?feature=watch  
- prezentacije z delavnic ter ostalo gradivo: www.maainfo.ee/index.php?id=1293&page=3333& 
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Švedski podeželski parlament 2012 

Švedski podeželski parlament 2012 bo potekal med 6. in 9. septembrom v kraju Blekinge v JV delu Švedske. Dogodek bo posebno 
pozornost namenil civilni družbi in vlogi lokalnim akterjem za razvoj podeželja. Tema mednarodnega seminarja organiziranega v okviru 
podeželskega parlamenta je "European Youth Policy as a rural development tool". Seminar bo skušal odgovoriti na vprašanja kot so: 
kako vključiti mlade v proces razvoja podeželja, kako narediti podeželske regije bolj privlačne za mlade in kako lahko civilna družba 
uporabi evropske programe za mlade kot orodje za razvoj podeželja. Za mednarodne goste je zagotovljen program v angleškem jeziku. 
Več: lbrd.helasverige.se/english/ 

Psoglavski dnevi 2012 

Občina Sodražica skupaj s Turističnim društvom Sodražica pripravlja Psoglavske dneve 2012, ki se bodo odvijali od 29. 06. do 01. 07. 
2012. V nedeljo 1. julija bo na programu »Tržni dan v Sodražici«, katere namen je prikaz utripa tržnih dni od 18. stoletja dalje in 
starih obrti ter s tem seznanjanje domače in tuje javnosti z naravno dediščino. Dogodka se bo udeležil tudi minister Franc Bogovič. 
Več: http://skrci.me/Nt4E1 

Predstavitev projekta EKOPRLEKIJA 

V Društvu za promocijo prleških ekoloških kmetij skupaj s KGZ Murska Sobota in 11 občinami območja LAS Prlekija, v okviru četrte 
osi LEADER, zaključujejo s projektom "Skupna ekološka blagovna znamka območja LAS Prlekija". V ta namen organizirajo 
predstavitev ekološke blagovne znamke "EKOPRLEKIJA", ki bo v petek, 29. junija 2012 ob 14.uri v atriju mestne hiše v Ljutomeru. 
Dogodka se bo udeležil tudi minister Franc Bogovič. 
Več: http://skrci.me/WvTUY 

Pregled domačih dogodkov 

29. junij - Predstavitev projekta "Ekoprlekija". Več: skrci.me/WvTUY 
29. junij - 1. julij - Psoglavski dnevi 2012. Več: http://skrci.me/Nt4E1 
3. julij - Perkmandeljčev pohod skozi rudnik. Trbovlje. Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/Perkmandeljcev%20pohod.png 
 

Pregled dogodkov v tujini 

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 
13. julij - Konferenca "The CAP towards 2020 – taking stock with civil society". Bruselj. Več: 
http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-conference-2012_en.htm 
6. - 9. september - Švedski podeželski parlament 2012. Več: lbrd.helasverige.se/english/ 
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Medparlamentarno srečanje odborov: Evropski parlament : nacionalni parlamenti 

Na medparlamentarnem srečanju odborov 26. junija v Bruslju je bila poslancem nacionalnih parlamentov dana priložnost, da 
razpravljajo o SKP reformi s poslanci evropskega parlamenta ter dajo svoj vložek za naslednje faze zakonodajne procedure.  
Gradivo z dogodka je na voljo na tej povezavi:http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/sv/pid/1763 
Objavljen je tudi dokument o "CAP reform State of play in National Parliaments", ki je na voljo na tej povezavi: http://skrci.me/hcIZ5 

Kakšno SKP si želimo? (fotografska kampanja) 

Sodelovanje pri kampanji je preprosto - rabite zgolj list A4 papirja, na katerega napišete svoje sporočilo, Ime in državo, se 
fotografirate ter pošljete fotografijo na photo@goodfoodmarch.eu. 
Več: www.goodfoodmarch.eu/photos.html 
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Odprtje razpisa za posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012 za naložbe na področju 
prašičereje 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo predvidoma 29. 6. 2012, v Uradnem listu RS objavilo javni 
razpis za ukrep 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju prašičereje«. Okvirna višina 
razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 4 milijone evrov. Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu, do 
vključno 31. 7. 2012, do 24. ure. Več: http://skrci.me/wdER6 
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Ovtarjeva ponudba se je predstavila na sejmu KOS 

Na Poleni pri Lenartu je zadnji vikend v mesecu maju potekal 2. Kmetijsko obrtniški sejem (KOS). Na letošnjem sejmu je bil poudarek 
na dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. LAS Ovtar Slovenskih goric in Razvojna agencija Slovenske gorice sta lokalnim ponudnikom 
omogočila, da so svojo domačo ponudbo postavili na ogled obiskovalcem v pokritem delu sejmišča. V sklopu Ovtarjeve ponudbe iz 
Slovenskih goric se je z enotno podobo predstavilo več kot dvajset ponudnikov. Obiskovalci so si lahko ogledali bogato ponudbo 
podeželja: kulinarične dobrote, vino, sokove, medene dobrote, ročna dela. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi prikaz tradicionalnih 
opravil in domačih obrti: pletenje košar iz šibja, izdelava vrvi, česanje ovčje volne - kar je še posebej zanimalo najmlajše obiskovalce. 
Na sejmu se je predstavljal tudi LAS Ovtar Slovenskih goric skupaj z Razvojno agencijo. Predstavljeni so bili projekti, ki so bili izvedeni 
v letu 2011 in so bili sofinancirani s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, iz programa Leader. Več: 
rasg.si/las_ovtar/las_ovtar_aktualno/Utrinki_s_sejma_KOS_2012/ 

2. Javni poziv LAS Od Pohorja do Bohorja v letu 2012 

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« je objavila 2. javni poziv za oddajo predlogov projektov za izvajanje Lokalne 
razvojne strategije v letu 2012 občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče. Javni poziv je odprt od 22. 
junija 2012 do 31. avgusta 2012 do 12.00 ure.  
Več: las.ra-kozjansko.si/Novice/2.-Javni-poziv-LAS-Od-Pohorja-do-Bohorja-v-letu-2012.html 

Poziv za sodelovanje pri TNC projektu iz tujine 

Iz Poljske prihaja poziv za sodelovanje pri projektu z naslovom "Obnovljvi viri energije in ravnanje z odpadki". 
Več: http://skrci.me/eehyX 
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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. 
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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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