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Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige do 2020 

Vlada RS je na svoji 20. redni seji dne 27. 6. 2012 sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji 
do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep« in naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, da o izvajanju akcijskega načrta enkrat letno poročata Vladi RS. 
Akcijski načrt je operativni dokument za povečanje konkurenčnosti celotne gozdno-lesne vrednostne verige. Dokument opredeljuje les 
kot strateško surovino Slovenije. Akcijski načrt na podlagi analize stanja določa cilje, ukrepe, kazalnike in roke za intenziviranje 
gospodarjenja z gozdovi ter za oživitev in razvoj predelave lesa in energetske uporabe njegovih ostankov. Ključni cilji akcijskega 
načrta so: 
- ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve; 
- povečanje poseka in negovanosti gozdov, skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi; 
- povečanje količine in predelave lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah z novimi tehnologijami; 
- nova delovna mesta in 
- rast dodane vrednosti na zaposlenega v lesnopredelovalni panogi. 
Več: http://skrci.me/vw2k8 
 

 

:: Na začetek 

 

Eurobarometer: Evropejci o varnosti preskrbe s hrano  

Kaj Evropejci menijo o varnosti preskrbe s hrano, kakovosti hrane in odnosu med kmetijstvom in podeželjem? Več kot 90% državljanov 
EU meni, da sta kakovost in cena ključna dejavnika pri nakupu prehrambnih izdelkov, bolj pomembna od izvora (71%) in blagovne 
znamke (47%). Dejstvo je, glede na novo raziskavo Eurobarometra o varnosti preskrbe s hrano, kakovost hrane in podeželja, kakovost 
in cena veljata za »zelo pomembna« dejavnika in sicer 65% (kakovost) in 54% (cena). V primerjavi s prejšnjimi leti, kar dve tretjini 
vprašanih meni, da so oznake kakovosti pomembne. Tudi logotipi kakovosti so med vprašanimi veliko bolj prepoznavni kot v 
preteklosti. Raziskava tudi razkriva, da kar 24% vprašanih pozna ekološki logotip EU pa čeprav je ta v uporabi manj kot dve leti. Več: 
www.kmetija.si/Novica/eurobarometer-evropejci-o-varnosti-preskrbe-s-hrano 
 

 

:: Na začetek 

 

Zaključna svečanost ob 20. obletnici direktive o habitatih in programa LIFE 

Minister Franc Bogovič se bo v petek, 20. 7. na gradu Podsreda udeležil dogodka ob 20. obletnici direktive o habitatih in programa 
LIFE, ki ga organizirata Evropska komisija in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z upravo Kozjanskega parka. Dogodka se 
bo udeležil tudi Evropski komisar za okolje Janez Potočnik. Direktiva o habitatih ščiti le najbolj ogrožene vrste in habitate po vsej 
Evropi ter je podlaga finančnega programa EU za okolje LIFE in območij Natura 2000. Dogodka se bo udeležil tudi minister za okolje in 
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zaščito narave Republike Hrvaške, Mihael Zmajlović. 
Več: http://skrci.me/wNntn 

Krajevni praznik Kanomlje 

Vabljeni na krajevni praznik Kanomlje, ki se bo odvijal 20. in 21. julija. V sklopu praznika bo med drugim potekala razstava ročno 
struženih lesenih izdelkov ter podeželska tržnica s prodajo in prikazi izdelave izdelkov domače obrti. Več: http://skrci.me/NuwbI 

Otvoritev Centra za razvoj podeželja Zgornje Savinjske Doline 

V ponedeljek, 23. 7. 2012 bo ob 16. uri otvoritev Centra za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline v Fašunovi hiši na Ljubnem ob 
Savinji. Ob tej priložnosti, ko se nam bo ob 17. uri pridružil tudi minister za kmetijstvo in okolje g. Franc Bogovič, se bo preko 
izvedbenih LEADER projektov predstavil Zavod Savinja, ki je upravljavec LAS – Društva za razvoj podeželja Šaleške doline in LAS – 
Društva za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline. Po uradni otvoritvi centra bo potekal delovni posvet na temo podeljevanje 
koncesij za male hidroelektrarne.  
Več: http://skrci.me/dipbl 

Konferenca Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESC) organizira pomembno mednarodno konferenco z naslovom "Step up for a stronger Europe", 
ki bo potekala 25. septembra 2012 na sedežu EESC v Bruslju. Glavni namen dogodka je odločevalcem pomagati poiskati prave 
potenciale za rast, ugotoviti kam investirati in kako to optimizirati.  
Podrobnejše informacije o dogodku ter programu so na voljo na tej povezavi: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-
stronger-europe2020 

Pregled domačih dogodkov 

20. julij - Zaključna svečanost ob 20. obletnici direktive o habitatih in programa LIFE. Kozjanski par. Več: http://skrci.me/cVrgH 
20. - 21. julij - Krajevni praznik Kanomlje. Več: http://skrci.me/NuwbI 
21. julij - Kmečke igre. Čezsoča. Več: www.tz-bkn.si/docs/furmanski2012.pdf 
23. julij - Otvoritev Centra za razvoj podeželja Zgornje Savinjske Doline. Več: http://skrci.me/dipbl 
25. - 30. avgust - AGRA, 50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Več: www.pomurski-sejem.si/ 
 

Pregled dogodkov v tujini 

6. - 9. september - Švedski podeželski parlament 2012. Več: lbrd.helasverige.se/english/ 
25. september - Konferenca Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Več: http://skrci.me/o3MkZ 
5. - 9. oktober - 4. Evropski kongres o podeželskem turizmu. Romunija. Več: www.europeanrtcongress.org/ 
9. oktober - ELARD-ova LEADER delavnica. Bruselj, Belgija. Več: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/reg_frame.cfm 
 

 

:: Na začetek 

 

Konferenca EK o prihodnji SKP 

Pretekli petek je v Bruslju potekala pomembna konferenca o prihodnji skupni kmetijski politiki z naslovom "The CAP towards 2020 - 
taking stock with civil society", v organizaciji Evropske komisije in DG AGRI. Dogodek je omogočil forum civilne družbe za razpravo o 
predlogih reforme SKP po letu 2013, ki jih je Komisija predstavila 12. oktobra lani.  
Podrobnejše informacije ter gradiva s konference so dostopna na tej povezavi: ec.europa.eu/agriculture/events/cap-conference-
2012_en.htm 

Ministri v Bruslju nadaljevali razpravo o reformi SKP in o ribolovnih možnostih za 2013 

Na prvem zasedanju Sveta kmetijskih ministrov pod ciprskim predsedstvom,16. julija v Bruslju, ki se ga je udeležil minister Franc 
Bogovič, je bila razprava ponovno osredotočena na reformo Skupne kmetijske politike, točneje na uvedbo ukrepov za upravljanje s 
proizvodnimi in dohodkovnimi tveganji v okviru politike razvoja podeželja ter obsegu varnostne mreže v okviru enotne skupne ureditve 
trgov. Na področju ribištva je Komisija predstavila Sporočilo v zvezi s posvetovanjem o ribolovnih možnostih za leto 2013. Poleg 
številnih točk pod razno pa je predsedstvo predstavilo tudi svoje prioritete za delo v naslednjih šestih mesecih.  
Več: http://skrci.me/CCijE 
 

 

:: Na začetek 
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Objava razpisov za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in 
združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov za leto 2012 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je dne 13. 7. 2012 s v Uradnem listu RS, na podlagi Uredbe o ukrepih 
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/2012) objavilo tri javne razpise, po katerih 
so upravičenci organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce 
v sindikat kmetov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 210.013 evrov. Javni razpisi bodo odprti do vključno 6. 8. 
2012. 
Objavljeni so razpisi za: 
- tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
- podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju; 
- podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov. 
Več: http://skrci.me/OaSrN 
 

 

:: Na začetek 

 

ELARD-ova LEADER delavnica 

V okviru 10. Evropskega tedna regij in mest (dnevi odprtih vrat) organizira ELARD (Evropsko LEADER združenje za razvoj podeželja) 
delavnico z naslovom "Razvoj pristopa LEADER skozi čas: 20 let t.i. lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)". Na delavnici bodo 
predstavljeni trije primeri pristopa LEADER iz različnih časovnih obdobij oz. učinki dela lokalnih akcijskih skupin na razvoj podeželja 
skozi čas. Delavnica bo potekala 9. oktobra v Bruslju. 
Več informacij ter prijava na delavnico so na voljo na tej povezavi: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/reg_frame.cfm 

Izšla publikacija "Kašte v mežiški dolini" 

V okviru projekta "Kašče v Mežiški dolini" (2. NIP za leto 2011 LAS Mežiške doline) je izšla publikacija z naslovom: "Kašte v Mežiški 
dolini". Projekt so delno sofinancirale občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem. Izdanih je bilo 1000 izvodov, 
ki so bili razdeljeni med občine.  
Več: www.alppeca.si/index.aspx 

"TOTI LAS" objavlja 4. javni poziv za NIP 2012 

Predmet četrtega javnega poziva je nabor projektnih predlogov za leto 2012, ki bodo upravičeni do nepovratnih sredstev iz ukrepov 4. 
osi Program razvoja podeželja R Slovenije 2007 – 2013 po pristopu LEADER in predstavljajo izvajanje Lokalne razvojne strategije TOTI 
LAS za obdobje 2008 – 2013, na območju Občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in MO Maribor.  
Več: www.mra.si/4-javni-poziv.aspx 
 
 

 

:: 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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