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Agencija uspešno črpa evropski denar za ukrepe skupne kmetijske politike 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v 1. polovici letošnjega leta izplačala 220 milijonov evrov za ukrepe kmetijske 
politike, od tega 44 milijonov evrov slovenskih sredstev in 176 milijonov evrov sredstev iz evropskih kmetijskih in ribiških skladov. 
Uspešno je zaključena tudi kampanja izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog za leto 2012, za katere se že intenzivno izvajajo tako 
administrativne kontrole, kot tudi kontrole na terenu. Za investicijske ukrepe pa je agencija letos prejela skoraj 1.700 vlog in izdala 
več kot 1.200 odločb, s katerimi je vlagateljem odobrila 47 milijonov evrov. 
Več: http://skrci.me/VnFVH 

Minister Bogovič predstavil spremembe zakonov s področja kmetijstva in okolja ter akcijski načrt 
»Les je lep« 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je pretekli četrtek na novinarski konferenci predstavil spremembe in dopolnitve 
zakonov o kmetijstvu, o vodah, o varstvu okolja, o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov ter o kmetijskih zemljiščih. Spremembe 
in dopolnitve sodijo v okvir ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Predstavil pa je tudi Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti 
gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 - »Les je lep«. 
Več: http://skrci.me/qPNzl 

Minister Bogovič obiskal Pomurje 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je pretekli petek obiskal nekatere ekološke kmetije ter objekte za visokotehnološko 
pridelavo v Prekmurju in Prlekiji. Dopoldan se je udeležil uradnega odprtja pridelave »LUŠTnega« paradižnika v steklenjakih v 
Renkovcih, potem pa je nagovoril udeležence na predstavitvi blagovne znamke »Ekoprlekija«. Obiskal je ekološki kmetiji Marka in 
Vanje Slaviča ter Marjana Berdena, proti večeru pa si je ogledal še primera izkoriščanja zelenih naravnih energij v Ocean orhids d. o. 
o. in Bioplinarno Organica v kmetijsko poslovni coni Občine Dobrovnik. 
V nagovoru na predstavitvi ekološke blagovne znamke »Ekoprlekija« - LAS Prlekija, je minister Bogovič še posebej izpostavil pomen 
ekološkega kmetijstva za Slovenijo. Danes lokalna oskrba z živili in čim višja stopnja samooskrbe z varno in kakovostno hrano vse bolj 
pridobiva na pomenu. Ravno ta majhna pridelava predstavlja velik potencial za razvoj te panoge v prihodnosti, saj slovenski potrošnik 
vse bolj išče in kupuje prav slovenske ekološke pridelke in živila, katerim lahko upravičeno najbolj zaupa tako glede kakovosti kot z 
vidika varne hrane. 
Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5843/ 

Predstavitev novega predsednika KGZS 

Novi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Cvetko Zupančič se je pretekli petek v prostorih KGZS 
prvič predstavil v tej vlogi. Pretekli četrtek je namreč svet KGZS Cvetku Zupančiču zaupal vodenje zbornice v naslednjem štiriletnem 
mandatu. 
Več: http://skrci.me/ngHK9 

Izšla nova številka revije S podeželja 

Osrednje teme tokratnega časopisa so namenjene turizmu na podeželju. Celotna vsebina v pdf obliki: 
www.spodezelja.si/pdf/s_podezelja_22_2012.pdf 
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Ekološki logotip EU bo od 1. julija 2012 obvezen v celoti  

Dvoletno prehodno obdobje, v katerem je moral sektor za ekološko pridelavo hrane začeti izpolnjevati nove predpise za označevanje, 
se približuje koncu. Od 1. julija 2012 bo ekološki logotip obvezen na vseh predpakiranih ekoloških prehrambenih izdelkih v državah 
članicah EU, ki izpolnjujejo potrebne standarde. Uporaba logotipa EU bo še vedno neobvezna za nepakirane in uvožene ekološke 
izdelke. Poleg oznake EU bo še vedno dovoljena uporaba drugih zasebnih, regionalnih ali nacionalnih logotipov. Več: 
http://skrci.me/Fv2r8 

Zmagovalne fotografije ENRD natečaja "Images of Rural Europe" 

Na spletni strani Evropske mreže za razvoj podeželja - ENRD si lahko ogledate zmagovalne fotografije, ki so tekmovale na fotografskem 
natečaju "Images of Rural Europe", katerega osnovni namen je promocija razvoja podeželja v Evropi. Med nagrajenimi je tudi 
fotografija Mateja Povšeta, ki jo je prijavil LAS Srce Slovenije. Povezava: http://skrci.me/3aNve 
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Državne in mednarodne kmečke igre 

Zveza slovenske podeželske mladine in Društvo podeželske mladine Spodnje Savinjske doline vabita v soboto, 7. julija 2012, v 
Braslovče na 26. državne in 5. mednarodne kmečke igre. 
V okviru 26. državnih  in 5. mednarodnih kmečkih iger bo v petek, 6. julija 2012, ob 19-ih v prostorih Ekomuzeja za hmeljarstvo in 
pivovarstvo v Žalcu, Cesta Žalskega tabora 2 potekala okrogla miza z naslovom »Varovanje kmetijskih zemljišč pred posegi v 
prostor«. Več: http://skrci.me/6Ghbw 

10. Ovčji kozji bal in "Naj rejec 2012" 

Društvo rejcev drobnice Haloze vabi vse ljubitelje živali na 10. ljubilejni Ovčji kozji bal, ki bo v soboto 7. julija 2012, ob 10.00 uri 
pred grajskim dvoriščem na gradu Borl v Dolanah, občina Cirkulane. V okviru prireditve bo med drugim potekalo tekmovanje članov 
društva v kuhanju golaža iz mesa drobnice, razstava drobnice in drugih živali, pastirske igre ter razglasitev rezultatov izbora »NAJ 
REJEC 2012«. Več: www.halo.si/aktualno?id=000027888 

Furmanski praznik 2012 

Vabljeni na prireditev, ki prikazuje bogato dediščino tovorniških in prevozniških dejavnosti, kajti Postojna je bila postojanka in kraj, 
kjer so se ustavljali in zbirali furmani. Furmanski praznik se bo odvijal v nedeljo, 8. julija pri Postojnski jami.  
Več: www.tz-bkn.si/docs/furmanski2012.pdf 

26. Kmečke igre v Čezsoči 

Kmečke igre v Čezsoči na bovškem že tradicionalno potekajo vsako tretjo soboto v juliju. Letos bodo tako potekale 21. julija. Več: 
www.cezsoca.si/KMECKE_IGRE.php 

Pregled domačih dogodkov 

7. julij - Državne in mednarodne kmečke igre. Braslovče. Več: http://skrci.me/6Ghbw 
7. julij - Ovčji kozji bal in "Naj rejec 2012". Grad Borl v Dolanah. Več: www.halo.si/aktualno?id=000027888 
8. julij - Furmanski praznik 2012. Postojnska jama. Več: www.tz-bkn.si/docs/furmanski2012.pdf 
21. julij - Kmečke igre. Čezsoča. Več: www.tz-bkn.si/docs/furmanski2012.pdf 
 

Pregled dogodkov v tujini 

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/ 
 

 

:: Na začetek 

 

Najava objave javnega razpisa za ukrep 121 
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Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS predvidoma 20. 7. 2012, objavilo nov javni 
razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju rastlinske pridelave. Okvirna 
višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 9.430.000 evrov. Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu do 
vključno 30. 9. 2012 do 24. ure. 
Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5846/ 

Odprtje razpisa za subvencioniranje čebeljih matic za leto 2012 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo predvidoma 6. 7. 2012, v Uradnem listu RS objavilo odprti 
javni razpis za »Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2012«. Okvirna višina razpisanih sredstev znaša do 29.518 evrov. 
Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu, do vključno 31. avgusta 2012. V primeru, da bodo porabljena vsa 
sredstva pred 31. avgustom, se vloge lahko vlagajo do objave obvestila o zaprtju tega javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletni 
strani MKO. Več: http://skrci.me/j9YYf 
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Projekt čezmejnega sodelovanja "Riding with Finns and Slovenians" 

LAS Obsotelje in Kozjansko skupaj z LAS Päijänne iz Finske izveja projekt z naslovom »Riding with Finns and Slovenians«, v okviru 
katerega se te dni v Rogatcu odvija poletni tabor za finske udeležence v Konjeniškem klubu Strmol. Poleg vsakodnevnega jahanja se 
bodo bodo udeleženci tabora seznanili tudi z lokalno kulinariko, navadami in običaji, vsak dan pa bodo popestrili z družabnimi igrami.  
Namen projekta je izmenjava izkušenj med LAS-oma, ogled dobre prakse, izvedba izobraževalnih poletnih taborov v tuji državi, tujem 
okolju, kulturi in navadah, kjer ruralno območje postane turistična destinacija in kjer se udeleženci izurijo v jahanju, spoznavajo 
pokrajino na konjskem hrbtu, doživijo tujo kulturo, navade in se povežejo z domačini. Z izvedbo projekta želimo obogatili dodatno 
ponudbo na podeželju, povečati prepoznavnost našega območja tako znotraj meja kot izven.  
Več: http://skrci.me/A2MBf in www.ra-sotla.si/las/index.php/cezmejni-projekti 

Predstavitev projekta »Skupna ekološka blagovna znamka območja LAS Prlekija« 

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«. Projekt in blagovno znamko 
"EKOPRLEKIJA" so podrobneje predstavili na novinarski konferenci in slovesni predstavitvi 29. 6. v Ljutomeru, ki sta se je udeležila 
tudi Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje ter Martina Bavec, vodja direktorata za kmetijstvo. 
Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij združuje 27 ekoloških kmetovalcev iz Prlekije, v projekt pa jih je bilo vključenih 21. 
Projekt je bil vreden dobrih 38.000 evrov, proizvodi, ki so lahko vključeni v omenjeno blagovno znamko, pa morajo biti pridelani in 
predelani na geografskem območju LAS Prlekija, ki zajema 11 občin na desnem bregu Mure. Več: http://skrci.me/ViUu2 in 
www.ekoprlekija.si 

TV oddaja Podeželje med Snežnikom in Nanosom 

Deseto TV oddajo Podeželje med Snežnikom in Nanosom, katere namen je obveščati javnost o dogajanjih na področju LAS DRPSN, si 
lahko ogledate na spletni strani: www.vascom.si/arhiv-oddaj/41-PODEZELJE 

Pozivi za sodelovanje pri TNC projektih iz tujine 

Iz Švedske prihajajo pozivi za sodelovanje pri projektih z naslovi: 
- "Private accommodation’s in rural areas". Več: http://skrci.me/WgW4q 
- "Turism and voluntary associations". Več: http://skrci.me/dI7PI 
- "Project management in Europe". Več: http://skrci.me/O2j1G 
- "Welcome a family or a teen". Več: http://skrci.me/EE95z 
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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. 
 

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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