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Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 

Ministrstvo za okolje vabi k oddaji pripomb in predlogov na: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 
(www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/osnutek_zvo_1f.doc).  
Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 7. januarja 2013 na e-naslov: gp.mko(at)gov.si ali na naslov: Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolj, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 
Prijazno vabljeni! 
 

Ekološko kmetovanje 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije obvešča vse, ki so tik pred odločitvijo za vstop v ekološko kmetovanje, da se lahko do konca 
decembra prijavijo v kontrolo ekološkega kmetovanja. Na ta način bodo lahko že v naslednjem letu uveljavili tudi plačilo za 
podukrep ekološko kmetijstvo, ki je sestavni del 2. osi programa razvoja podeželja. V obdobju preusmeritve v ekološko kmetovanje 
se prilagodi način kmetovanja in vzpostavi nov način gospodarjenja. Status pridelkov se med preusmeritvijo v dveh ali treh letih 
spremeni iz konvencionalnega v ekološki. Več: http://skrci.me/00jDp 
 

Objavljene prve novice projekta PESCA 

Iz Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom sporočajo, da so 13. decembra bile v okviru projekta PESCA (projekt o 
vzgoji za zdravo prehrano), objavljene prve elektronske novice, kjer je projekt predstavljen širši javnosti. Projekt, v katerem 
sodelujejo s še 11 partnerji iz Slovenije in Italije je namenjen uvajanju zdrave, domače hrane (tipičnih italijanskih in slovenskih 
lokalnih proizvodov) v javne ustanove (šole) in izobraževanju otrok o pravilnem prehranjevanju. Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
 

Nova pravila za ekološka vina 

Stalni odbor za ekološko pridelovanje (SCOF) je dosegel dogovor o novih pravilih EU za ekološko vino. Z novo uredbo, ki se bo 
uporabljala od trgatve 2012 dalje, bodo proizvajalci ekološkega vina na označbi lahko uporabljali izraz »ekološko vino«. Na označbah 
mora biti tudi ekološki logotip EU, označbe pa morajo upoštevati tudi ostala pravila za označevanje vin. Čeprav že obstajajo pravila za 
»vina, proizvedena iz ekološkega grozdja«, pa ta ne pokrivajo vinarskih praks (celotnega postopka od grozdja do vina). Vinski sektor je 
še edini, ki ga pravila o standardih ekološkega kmetijstva ne pokrivajo v celoti. Z novim pravilom se izboljšuje transparentnost v tem 
sektorju, pa tudi želje potrošnikov se bolj upoštevajo. S tem se bo okrepil položaj ekoloških vin EU na mednarodni ravni, saj so ostale 
proizvajalke vin (ZDA, Čile, Avstralija, Južna Afrika) že določile standarde za ekološka vina. Več: www.kmetija.si/Novica/nova-
pravila-za-ekoloska-vina 
 

Srce Slovenije obiskali predstavniki makedonskega Ministrstva za lokalno samoupravo  

LAS Srce Slovenije so prejšnji teden obiskali predstavniki makedonskega Ministrstva za lokalno samoupravo. Zanimale so jih slovenske 
izkušnje s področja regionalnega razvoja in primeri dobrih praks pri koriščenju evropskih sredstev iz različnih programov evropskega 
sodelovanja. Več: http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1492 
 

Projekt "Ravbarska vas" 

LAS Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline zaključuje prve izvedbene projekte v okviru 1. NIP 2012, med katerimi je tudi 
projekt z naslovom "Ravbarska vas". Gre za interaktivno predstavo na prostem, ki se odvija pod starodavnimi zidovi gradu Pakenstein v 
Šmartnem ob Paki. V Ravbarski vasi vam pričarajo domišljijski svet ljudskih pravljic in magičnih bitij, spoznate lahko delček ljudskega 
izročila. Urnik predstav in več o tem dogodku najdete na: www.ravbarska-vas.si 
 

Vabljeni k sodelovanju pri pripravi RRP Gorenjske 2014-2020 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske vabi vse zainteresirane posameznike k sodelovanju pri pripravi RRP Gorenjske 2014-2020. 
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Svoje predloge glede prihodnjega razvoja Gorenjske lahko posredujete na pripravljenem projektnem obrazcu ter preko posebnega e-
naslova: rrp@bsc-kranj.si in sicer do konca januarja 2013. Več: http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=news&id=645 
 

LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa predstavila projekte 

V okviru dnevnega reda 6. seje skupščine LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa je med drugim potekala tudi 
predstavitev vseh projektov, ki so preko LAS sofinancirani z nepovratnimi sredstvi LEADER.  
Več: http://las-razvojpodezelja.si/images/stories/dokumenti/pr.pdf 
 

Prenovljena spletna stran LAS Ovtar Slovenskih goric 

Vabljeni k ogledu prenovljene spletne strani Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, kjer objavljajo aktualne 
dogodke in novice iz njihovega podeželskega okolja. Na ogled je tudi interaktivni katalog Ovtar ponudba Slovenskih goric z 
zemljevidom ponudnikov. Povezava: www.lasovtar.si 
 

Okrasna drevesca za prihajajoče praznike 

V času božičnih in novoletnih praznikov krasijo domove ter javne prostore tudi okrasna drevesca. Zavod za gozdove Slovenije 
opozarja, da pri izbiri le teh damo prednost naravnim drevescem, toda le tistim, katera so pridobljena na za gozd neškodljiv način ali 
so namensko vzgojena na negozdnih površinah. Z namenom preprečevanja škod lastnikom gozdov in varovanja gozdov, pridobivanje, 
prevoz in prodajo okrasnih drevesc ureja Zakon o gozdovih. Tako sta prevoz in prodaja okrasnih dreves dovoljena le, če je okrasno 
drevesce opremljeno s plombo zelene barve z letnico 2012 in z napisom Zavod za gozdove Slovenije. Več: http://skrci.me/C725u 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost - stališče AEIDL 

Organizacijo European Association for Information on Local Development - AEIDL so leta 1988 ustanovili posamezniki, ki so verjeli, 
da integracija Evrope lahko prispeva k trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti. Stališče AEIDL o CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost) si lahko preberete na naslednji povezavi: www.aeidl.eu/images/stories/pdf/clld-en.pdf 
 

Podeljene komunikacijske nagrade za SKP 2012 

V Bruslju so ob zaključku kampanje "CAP@50", ki je slavila 50 obletnico SKP, bile podeljene nagrade za komunikacijo SKP v 2012. Trije 
nominiranci iz vsake kategorije so lahko svoje projekte predstavili mednarodnemu občinstvu komunikacijskih strokovnjakov. Več o 
zmagovalcih oziroma dobitnikih nagrad si lahko preberete na tej povezavi: http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-
cap/communication-awards-2012/ 
 

Izbor inovativnega mladega kmeta/kmetice (IMK) na ravni Evropske unije (EU) 

V začetku decembra je v okviru evropskega kongresa združenja mladih kmetov (CEJA) potekal tudi izbor inovativnega mladega 
kmeta/kmetice (IMK) na ravni Evropske unije (EU) v organizaciji poslanske skupine evropske ljudske stranke (EPP/ELS). Izbor je 
potekal v okviru dogodkov ob petdesetletnici skupne kmetijske politike (SKP). Kongresa so se v organizaciji Zveze slovenske podeželske 
mladine (ZSPM) udeležili tudi mladi kmetje iz Slovenije.  
Letos je na izboru IMK ravni Evropske unije sodelovalo 12 držav članic, med njimi tudi Slovenija. Predstavilo se je pet mladih kmetov, 
ki so na svoji kmetiji z inovativnimi idejami uvedli ekonomske, tehnične in okoljske izboljšave. 
Zmagovalec letošnjega izbora je Andreas Gugumuc iz Avstrije, Slovenija pa je bila pohvaljena za najboljšo predstavitev kandidatov. 
Zmagovalec iz Avstrije je se ukvarja z gojenjem polžev od katerih pridobiva kaviar in polžja jetra, za kar so sladokusci pripravljeni 
odšteti precej denarja. Več: www.zarazvojpodezelja.si/novosti.php 
 

Priložnosti za sodelovanje pri transnacionalnih projektih 

Iz Francije prihajajo ponudbe za sodelovanje pri transnacionalnih projektih: 
- projekt za spodbujanje razvoja lokalnega gledališča: http://skrci.me/kQ9zc 
- projekt za temo spodbujanja storitev pri različnih vrstah transporta: http://skrci.me/okBgj 
- projekt za spodbujanje oziroma ohranitev polderjev: http://skrci.me/c6L7j 
  

 

:: Na začetek 

 

Podeželje v prazničnem mestu (Litija) 

Center za razvoj Litija tudi letos organizira tradicionalno prireditev Podeželje v prazničnem mestu, in sicer v petek, 21. decembra 
in v soboto, 22. decembra 2012. Poleg ponudbe podeželskih dobrot in izdelkov domačih obrti, bodo na voljo tudi dobrodelne stojnice 
"Vse zastonj", s katerimi želijo pomagati ljudem, ki živijo v stiski oziroma pomanjkanju. Več: www.razvoj.si/ 
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Veseli december na tržnici v Tolminu 

LAS  za razvoj vabi v soboto, 22. decembra na tržnico v Tolminu, kjer boste našli vse njihove lokalne dobrote, izdelane od domačih 
rokodelcev in ustvarjalcev. Prireditev poteka v okviru projekta KROG in ob podpori Občine Tolmin. Več: www.prc.si/novice/veseli-
december-na-trznici-v-tolminu 
 

Irska po 40 letih: pridobitve, priložnosti in izzivi člansktva EU 

Evropski socialno-ekonomski odbor in Evropsko gibanje za Irsko organizirata 1. februarja 2013 v Dublinu na Irskem pomembno 
mednarodno konferenco z naslovom "Ireland 40 years on: the benefits, opportunities and challenges of EU membership". Tretji del 
konference bo obravnaval tematiko področja reforme SKP, razvoja podeželja in okolja.  
Več: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-ireland-40 
 

Pregled domačih dogodkov 

21. - 22. december - Podeželje v prazničnem mestu. Litija. Več: www.razvoj.si/ 
22. december - Veseli december na tržnici v Tolminu. Več: www.prc.si/novice/veseli-december-na-trznici-v-tolminu 
22. december - Božično-novoletna tržnica. Postojna. Več: www.razvoj-podezelja.si/  
  

 

:: Na začetek 

 

SKP - kakovost, varnost, blaginja, razvoj 

Evropski projekt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Direktorata za kmetijstvo Evropske komisije Skupna kmetijska politika - 
kakovost, varnost, blaginja, razvoj se zaključuje. Evropsko slovenska zgodba prikazuje dosežke, ki so plod dela in usmeritev skupne 
kmetijske politike. V KGZS ocenjujejo, da je zgodba dosegla pol milijona prebivalcev Slovenije. Zaključek tega dogodka so pripravili 
19. decembra na ekološkem posestvu kot primeru investicije podprte tudi z evropskimi sredstvi. Na srečanju so predstavili delo KGZS v 
letu 2012 in projekt SKP - kakovost, varnost, blaginja, razvoj. Več: www.zarazvojpodezelja.si/novosti.php 
  

 

:: Na začetek 

 

Najava javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo ob koncu leta 2012 objavilo več javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2007-2013. 
Obvestilo za javnost bo objavljeno na spletnih straneh MKO http://www.mko.gov.si/.  
 

Objava razpisa o podpori za spodbujanje tržnega povezovanja primarnih proizvajalcev 
kmetijskih proizvodov 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča, da je bil v Uradnem listu RS dne 14. decembra 2012. objavljen javni razpis za ukrep 
»Podpora za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov«. Okvirna višina celotnega razpisa 
znaša do 1,8 milijona evrov. Prijava na razpis mora biti posredovana na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja od 
naslednjega dneva po objavi razpisa v uradnem listu pa do vključno 1. 2. 2013. Namen javnega razpisa je dodelitev podpore za 
spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev za kmetijske proizvode, kot so ekološki proizvodi, hmelj, pitani prašiči, 
sveže sadje in sveža zelenjava. Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6148/ 
  

 

:: 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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