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Minister Bogovič na Celjskem o pomenu ekološke pridelave, mladih kmetovalcev, mlekarske 
industrije in podeželja 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je pretekli ponedeljek bil na delovnem obisku na Celjskem in okolici. Dopoldne je 
obiskal podjetje Mediacor in Kmetijsko zadrugo Šmarje, nato pa je obiskal kmetijo Kolar na Grobelnem. V popoldanskem času pa si 
je minister ogledal mlekarno Celeia in se udeležil otvoritve Centra za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline. Minister je dan 
zaključil v Ljubnem ob Savinji s posvetom na temo energetike in malih hidroelektrarn na vodotokih. Več: http://skrci.me/Jq5Eo 

Slovenska okoljevarstvena projekta bosta dobila 6,1 milijona evrov iz programa LIFE+ 

Evropska komisija je odobrila financiranje 202 novih projektov v okviru finančnega instrumenta za okolje Evropske unije - LIFE+. Med 
odobrenimi novimi projekti sta tudi dva projekta iz Slovenije v skupni vrednosti 6,1 milijona evrov - projekt Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje (MKO) »SI Natura 2000 Upravljanje« in »LIVEDRAVA«, ki ga je prijavilo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije. Več: http://skrci.me/d6zP0 

Ptice kmetijske krajine 

Objavljeno je zaključno poročilo Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (FBI) 
za 2010 in za 2011, Primož Kmecl, DOPPS, december 2011. 
Povezava na poročilo: http://skrci.me/mC5kM 

Kraški zašink že trinajsti slovenski proizvod zaščiten v EU 

Evropska komisija je dne 25. 7. 2012 v Uradnem listu EU objavila registracijo Kraškega zašinka (zaščitena geografska označba), ki je 
trinajsti slovenski proizvod, registriran pri Evropski Komisiji. Poleg Kraškega zašinka ima Slovenija pri Evropski komisiji registrirane še: 
Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (zaščitena označba porekla - ZOP), Nanoški sir (ZOP), Kočevski gozdni med (ZOP), Tolminc 
(ZOP), Prleška tünka (zaščitena geografska označba - ZGO), Zgornjesavinjski želodec (ZGO), Šebreljski želodec (ZGO), Ptujski lük 
(ZGO), Kraški pršut (ZGO), Belokranjska pogača (zajamčena tradicionalna posebnost - ZTP), Idrijski žlikrofi (ZTP), Prekmurska gibanica 
(ZTP). Več: http://skrci.me/dtubK 

Zaključna prireditev ob 20 letnici sprejema direktive o habitatih 

Na Kozjanskem je bila 20. julija 2012 svečanost ob 20. obletnici direktive o habitatih in finančnega programa EU za okolje LIFE. Šlo je 
za zaključno prireditev v EU, s katerimi je Evropska komisija skupaj z državami članicami obeležila sprejem direktive, ki utemeljuje 
ohranjanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih življenjskih prostorov v Evropi, ter je skupaj z direktivo o pticah 
(1997) podlaga za določitev območij Natura 2000 in finančnega programa EU za okolje LIFE. Prireditve na gradu Podsreda, katere 
osrednji del je bila okrogla miza na temo »Natura 2000 kot priložnost za (zeleni) turizem in lokalni razvoj«, so se udeležili tudi 
Evropski komisar za okolje Janez Potočnik, minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič ter hrvaški minister za zaščito okolja in 
naravo Mihael Zmajlović.  
Več: http://skrci.me/1Mp7H in http://skrci.me/RBQY3 
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Poziv k sodelovanju na delavnici "Successful rural women = viable countryside" 

Kmetijski inštitut Nitra iz Slovaške med 1. in 5. oktobrom 2012 organizira mednarodno delavnico z naslovom “Successful rural women = 
viable countryside” in poziva k sodelovanju. Projekt poteka v okviru Grundtvig programa.  
Poziv k sodelovanju: http://skrci.me/7BTmH  
Prijavni obrazec: http://skrci.me/An3JI 
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1. Kmečki praznik v Dobrniču 

KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Izpostava Trebnje in Društvo podeželskih žena Tavžentroža s partnerjji vabijo na 1. 
Kmečki praznik v soboto, 4. avgusta 2012 s pričetkom ob 13.00 uri, v Dobrniču (pri Gasilskem domu).  
Več: www.tavzentroze.si/novice-single-34/items/1._KME%C4%8CKI_PRAZNIK.html 

Pastirske igre v Senožečah 2012 

Pastirske igre, tradicionalna prireditev kulturno turističnega značaja, se bodo odvijale 3. in 4. avgusta v Senožečah.  
Več: www.kud-senozece.si/pastirske_igre.html 

Pomurski poletni festival (PPF) 2012 

Pomurski poletni festival - PPF je tradicionalna prireditev, programsko zastavljena po principu: Za vsakega nekaj! Enotedensko 
koncertno, športno, kulinarično, izobraževalno in etnografsko dogajanje v Veliki Polani. Tokrat bo prvic   na festivalu tudi razstava 
starodobnikov in tehnike ter sejem domac e obrti, vinarstva in turizma. Letošnji, že 17. po vrsti, bo svoja vrata odprl v nedeljo, 5. 
avgusta 2012, festivalsko dogajanje pa se bo zaključilo v nedeljo, 12. avgusta. Več: http://skrci.me/3FLpG 

International Trade Fair of Consumer Goods ITF-Agrofood 2012 (Skopje) 

Mednarodni trgovski sejem potrošniških dobrin ITF-Agrofood 2012 se bo odvijal med 7. in 10. novembrom v Skopju, Makedonija. 
Več: http://skrci.me/ayHbJ 

Pregled domačih dogodkov 

3. in 4. avgust - Pastirske igre v Senožečah. Več: www.kud-senozece.si/pastirske_igre.html 
4. avgust - 1. Kmečki praznik v Dobrniču. Več: www.tavzentroze.si/novice-single-34/items/1._KME%C4%8CKI_PRAZNIK.html 
5. - 12. avgust - Pomurski poletni festival 2012. Velika Polana. Več: http://skrci.me/3FLpG 
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 
7. - 10. november - International Trade Fair of Consumer Goods ITF-Agrofood 2012. Skopje, Makedonija. Več: http://skrci.me/ayHbJ 
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Posodobljen seznam najav razpisov v letu 2012 za pridobitev sredstev iz evropskih skladov 

Na spodnji povezavi si lahko ogledate posodobjen seznam najav razpisov za leto 2012 za pridobitev sredstev iz evropskih skladov: 
- Operativni program razvoja č loveških virov za obdobje 2007-2013 
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 
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www.eu-skladi.si/razpisi/najava-razpisov.pdf 

Ukrep 121 - rastlinska pridelava 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dne 20. 7. 2012 v Uradnem listu RS objavilo 2. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju rastlinske pridelave. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 
sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe na področju sadjarstva, oljkarstva, vinogradništva, vrtnarstva in 
novih izzivov v kmetijstvu. Več: http://skrci.me/rD4fo 
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Predstavniki albanskega ministrstva za kmetijstvo na obisku pri LAS Srce Slovenije 

LAS Srce Slovenije je 17. julija 2012 na ogledu dobrih praks gostil predstavnike petih lokalnih akcijskih skupin iz Albanije, albanskega 
Ministrstva za kmetijstvo ter zaposlene iz predstavništva nizozemske razvojne organizacije v Albaniji. Gostje iz Albanije so se želeli 
seznaniti z dobrimi praksami koriščenja evropskih LEADER sredstev v Sloveniji in z vlogo LAS-a Srce Slovenije pri razvoju podeželja na 
našem območju. Udeležence strokovnega obiska so zanimale predvsem vsebine povezane z delovanjem lokalnih akcijskih skupin ter 
njihovim financiranjem. Predstavniki Centra za razvoj Litija so organizirali obisk dveh inovativnih razvojnih zgodb na podeželju Srca 
Slovenije. Obiskali so Domačijo Pr' Krač v Dolskem in Mizarstvo Kos na Veliki Preski. Skupno druženje so sklenili na Eko turistični 
kmetiji Lavrič na Vačah. Gostje iz Albanije so bili navdušeni nad obsegom izvedenih projektov na terenu. 
Več: http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1352 

DRPSN: obisk dobre prakse iz Litve 

Prejšnji torek so LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom obiskali predstavniki LAS, razvojnih agencij in 
kmetijskih pridelovalcev iz Litve - konkretno iz regiona JONIŠKIO, ki leži na severu Litve ob meji z Latvijo. Čeprav so bili na kratkem 
obisku, si je skupina 26 udeležencev ogledala proizvodnjo in predelavo na Kmetiji Žgajnar iz Studenca pri Postojni, ki spada med 
največje in najbolj napredne kmetije na področju DRPSN. Nato so v Parku vojaške zgodovine v Pivki z zanimanjem prisluhnili 
predstavitvi delovanja LAS DRPSN in ob tem predstavili še njihovo področje in LAS, skupaj z že izpeljanimi projekti. Po kratkem ogledu 
PVZja so gostje zaključili obisk na sadjarski kmetiji BIŠČAK iz Buj v Vremski dolini, kjer je bila pripravljena tudi manjša degustacija 
proizvodov kmetije, ter nato nadaljevali pot najprej v Postojnsko jamo, kasneje pa na Obalo, v goste LAS Obala. 
Več: www.razvoj-podezelja.si/ 

Društvo Raznolikost podeželja objavlja javni poziv za NIP II/2012 

Od 24.7.2012 do 10.8.2012 je objavljen javni poziv za nabor projektov za izvajanje LRS, ki ga objavlja LAS Društvo "Raznolikost 
podeželja". Sredstva so namenjena za projekte podpornega okolja za trženje podeželskih produktov. Več: www.raznolikost-
podezelja.si/ 
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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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