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Kaj počne AGRSKTRP z vašo zbirno vlogo 

Letos je zbirno vlogo na Agencijo Republike Slovenije za kmetijski trg in razvoj podeželja (ARSKTRP) oddalo 59.312 nosilcev kmetijskih 
gospodarstev. V svojih vlogah so vlagatelji skupno prijavili 454.420 hektarjev površin. Odgovor na vprašanje "Kaj počne ARSKTRP z vašo 
zbirno vlogo?" pa boste našli na tej povezavi: http://skrci.me/MdVJO 

Razpis za Podeželje v mestu – jesenske dobrote 

KGZS je objavila razpis za Podeželje v mestu – jesenske dobrote. Pisne prijave za Podeželje v mestu, ki bo potekalo v soboto, 1. 
septembra 2012, v Ljubljani, sprejemajo do zasedbe mest na e-naslov: pr@kgzs.si ali po pošti na naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana (za PVM Ljubljana). Več: http://skrci.me/Rqwmm 

V občini Šentrupert postavili zadnje tri kozolce v edinem muzeju na prostem s kozolci na svetu 

Dežela kozolcev nastaja v občini Šentrupert na Dolenjskem. Velikost Dežele kozolcev je 2,5 hektarja, med kozolci pa bo za 1 kilometer 
sprehajalnih poti. Muzej bo predstavljal turistično, izobraževalno in kulturno središče, ki bo poleg osnovne infrastrukture – kozolcev, v 
okviru Dežele kozolcev med drugim ponujal še strokovno vodenje po muzeju, izobraževalne delavnice, igre za otroke in odrasle, team 
buildinge za podjetja in organizacije, mednarodne razstave, koncerte, modne revije, nočitve na kozolcu in posebne poroke. Več: 
http://skrci.me/m1Z45 

Informator projekta Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine 

Objavljen je tretji informator projekta Cultural Capital Counts (slov.: Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine), ki ga izvaja Center 
za razvoj Litija. Glavni cilj projekta je prepoznati, ovrednotiti in izkoristiti kulturne vire določenega območja, zlasti nesnovno kulturno 
dediščino (kot so tradicija, ljudska znanja, sposobnosti, tehnike izdelave obrtniških izdelkov), za krepitev in izboljšanje regionalne 
identitete, kakovosti življenja ter povečanja privlačnosti in konkurenčnost sodelujočih regij v projektu. Informator je na voljo na tej 
povezavi: www.razvoj.si/UserFiles/File/ccc-informator3-web.pdf 
 

 

:: Na začetek 

 

Zasedanje Koordinacijskega odbora ENRD 

Objavljene so prezentacije ter zapisnik 9. zasedanja Koordinacijskega odbora Evropske mreže za ravoj podeželja, ki je potekalo 14. 
junija 2012 v Bruslju. Več: http://skrci.me/pO5qY 
 

 

:: Na začetek 
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Zbor slovenskih hmeljarjev 

Na zboru slovenskih hmeljarjev, ki ga organizira KGZS, bodo predstavili aktivnosti za rešitev stanja v hmeljarstvu. Dogodek bo potekal 
v četrtek, 12. 7. 2012 v Petrovčah (dvorana Hmezad KZ Petrovče z. o. o.), udeležil pa se bo ga tudi državni sekretar Branko Ravnik. 

Trški dnevi v Občini Žužemberk 

Ob prazniku Občine Žužemberk letošnji Trški dnevi, največja kulturno turistična prireditev v Suhi Krajini, potekajo na različnih 
prizoriščih od 6. do 16. julija 2012. Dogodka se bo v petek, 13. julija udeležil tudi minister Franc Bogovič.  
Več: www.zuzemberk.si/novice-podrobno.aspx 

Praznik česna in vina 

Prireditev "Praznik česna in vina" se bo odvijala 14. in 15. julija 2012 na podeželju Slovenske Istre, v Novi Vasi. Program prireditve: 
http://skrci.me/k1y42 

Kmečki praznik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov 

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov vabi na 11. kmečki praznik, ki bo v nedeljo, 15. julija 2012, pred Zahomsko hišo (Sport- und 
Feuerwehrhaus Achomitz) v Zahomcu – občina Straja vas/Hohenthurn. 
Več: http://skrci.me/p53Mh 

4. Evropski kongres o podeželskem turizmu (Romunija) 

4. Evropski kongres o podeželskem turizmu predstavlja priložnost pridobiti neposredne informacije o trendih te izjemno raznovrstne 
in pomembne aktivnosti za podeželske regije. Dogodek bo potekal med 5. in 9. oktobrom 2012 v okrožju Neamţ v vzhodnem delu 
Romunije. Organizator prireditve je EuroGites (European Federation of Rural Tourism). 
Več informacij o dogodku: www.europeanrtcongress.org/ 
Osnutek programa: http://skrci.me/ATnoe 

Pregled domačih dogodkov 

12. julij - Zbor slovenskih hmeljarjev. Petrovče. 
6. - 15. julij - Trški dnevi. Občina Žužemberk. Več: www.zuzemberk.si/novice-podrobno.aspx 
14. in 15. julij - Praznik česna in vina. Slovenska Istra. Več: http://skrci.me/k1y42 
15. julij - Kmečki praznik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov. Zahomc. Več: http://skrci.me/p53Mh 
16. julij - Tradicionalno srečanje slikarske kolonije Izlake. Več: http://skrci.me/NY3Eo 
21. julij - Kmečke igre. Čezsoča. Več: www.tz-bkn.si/docs/furmanski2012.pdf 
25. - 30. avgust - AGRA, 50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Več: www.pomurski-sejem.si/ 
 

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/ 
5. - 9. oktober - 4. Evropski kongres o podeželskem turizmu. Romunija. Več: www.europeanrtcongress.org/ 
 

 

:: Na začetek 

 

Vlada sprejela predlog stališča k reformi SKP  

Vlada RS je na 21. redni seji prejšnji četrtek sprejela predlog stališča k Reformi SKP: poročilo predsedstva o napredku. S tem se 
dopolnjujejo stališča Republike Slovenije na zakonodajni paket reforme SKP, ki so bila potrjena 9. decembra 2011. Slovenija ocenjuje, 
da poročilo o napredku v zvezi s predlogi za reformo Skupne kmetijske politike (SKP) in kompromisni predlogi predsedstva o SKP do 
2020 predstavljajo dobro osnovo za nadaljevanje pogajanj. 
Slovenija v splošnem podpira kompromisni predlog uredbe za razvoj podeželja, saj prinaša večjo jasnost posameznih določb ter večjo 
prožnost in poenostavitve pri pripravi in izvedbi programov razvoja podeželja. Ena izmed ključnih zadev za Slovenijo je vprašanje 
nacionalne alokacije sredstev za razvoj podeželja, pri tem pa zlasti upoštevanje preteklega obsega sredstev za celotno programsko 

http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=781:zbor-slovenskih-hmeljarjev&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=782:trki-dnevi-2012&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.zuzemberk.si/novice-podrobno.aspx?Id=4Sw/r4iubXM=
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=775:praznik-esna-in-vina&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/k1y42
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=788:kmeki-praznik-skupnosti-junokorokih-kmetic-in-kmetov&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/p53Mh
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=778:4-evropski-kongres-o-podeelskem-turizmu-romunija&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.europeanrtcongress.org/
http://skrci.me/ATnoe
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=322:pregled-dogodkov-doma&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.zuzemberk.si/novice-podrobno.aspx?Id=4Sw/r4iubXM=
http://skrci.me/k1y42
http://skrci.me/p53Mh
http://skrci.me/NY3Eo
http://www.tz-bkn.si/docs/furmanski2012.pdf
http://www.tz-bkn.si/docs/furmanski2012.pdf
http://www.pomurski-sejem.si/
http://www.pomurski-sejem.si/
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=321:pregled-dogodkov-v-tujini&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/CfkTZ
http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-conference-2012_en.htm
http://lbrd.helasverige.se/english/
http://lbrd.helasverige.se/english/
http://www.europeanrtcongress.org/
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=777:vlada-sprejela-predlog-stalia-k-reformi-skp-&catid=73:skupna-kmetijska-politika-2014-2020


obdobje 2007-2013. V zvezi z določbami glede stopnje sofinanciranja s strani EU Slovenija pozdravlja, da je v kompromisni predlog 
vključena dodatna kategorija regij, ki je upravičena do stopnje sofinanciranja do 75 %. Ob tem Slovenija pričakuje, da se enaki pogoji 
sofinanciranja zagotovijo regijam, ki bodo v naslednjem programskem obdobju izgubile status manj razvitih regij. Več: 
www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5847/ 

Konferenca o prihodnji SKP (Bruselj, 13. julij) 

Konferenca z naslovom "The CAP towards 2020 - taking stock with civil society", v organizaciji Evropske komisije in DG AGRI, bo 
potekala 13. julija v Bruslju. Dogodek bo omogočil forum civilne družbe za razpravo o predlogih reforme SKP po letu 2013, ki jih je 
Komisija predstavila 12. oktobra lani. Konferenco lahko spremljate v živo preko internetne povezave: 
http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-conference-2012_en.htm 

KGZS vzpostavila novo spletno stran o SKP 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je v okviru projekta Skupna kmetijska politika – kakovost, varnost, blaginja, razvoj, ki 
ga vodi v letu 2012, vzpostavila spletno stran SKP – kakovost, varnost, blaginja, razvoj. Spletna stran je na voljo na spletnem naslovu 
http://www.zarazvojpodezelja.si/index.php. 
Na spletni strani so objavljene zanimive informacije v povezavi s skupno kmetijsko politiko in primeri dobrih praks. Obiskovalke in 
obiskovalci spletne strani pa lahko dostopajo tudi do slastnih kuharskih receptov. 
 

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

LEADER deklaracija sprejeta na dogodku LINC 2012 

Objavljena je Deklaracija o programu LEADER, sprejeta na konferenci LINC, ki 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, udeležilo pa se ga je več kot 200 udeležencev, v večini predstavnikov LAS in aktivistov za razvoj podeželja iz 15 držav članic 
EU. 
Dokument je na voljo na tej povezavi: http://skrci.me/nqYsa 

Tradicionalno srečanje slikarske kolonije Izlake 

LAS Zasavje vabi na tradicionalno srečanje udeležencev Slikarske kolonije Izlake na domačijo Medved, Podkum, ki bo v ponedeljek 
popoldne, 16. julija 2012. V okviru LEADER projekta ETNO Medved bodo udeležence seznanili z zgodovino Medvedove družine in 
njeno vlogo v družbenem življenju. 
Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/Slikarska%20kolonija%20Izlake%20%282%29.JPG 
 

 

:: 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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