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Najava dogodka: Slovenski podeželski parlament 2012 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja napovedujeta sklic 2. podeželskega parlamenta na 
temo razprave o usmeritvah skupne kmetijske politike v obdobju 2014–2020, ki bo 16. in 17. oktobra 2012 v Zrečah. 

Razprava bo potekala v dveh delih. Prvi dan, 16. oktobra 2012 bo potekala v osmih delovnih skupinah. Drugi dan, 17. oktobra 2012, 
bodo podana poročila in ugotovitve iz delavnic, predstavniki vlade in političnih strank pa bodo gostje, ki bodo prisluhnili zaključkom 
razprav in izrazili svoja mnenja. 
Vzporedno z dogajanjem bo oba dneva potekala predstavitev uspešnih projektov in partnerstev iz slovenskega podeželja, hkrati bomo s 
tem obeležili tudi 10. obletnico delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja. 
Vse zainteresirane vabimo, da si rezervirate čas za udeležbo na tem pomembnem dogodku. O začetku zbiranja prijav udeležencev 
boste pravočasno obveščeni. 

Več informacij o dogodku: wwww.drustvo-podezelje.si/files/SPP/2012/Napoved_dogodka.pdf  

 

   

 

Brošura primerov dobrih praks PRP 2007–2013 »Gradimo vitalno podeželje« 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdalo brošuro Gradimo vitalno podeželje, v kateri so predstavljeni primeri dobrih praks 
Programa razvoja podeželja 2007–2013. V brošuri so predstavljeni posamezni strokovni vidiki razvoja podeželja in najpomembnejši 
dosedanji dosežki programa. Sledi predstavitev petnajstih izbranih primerov dobrih praks, Mreže za podeželje in Podeželskega 
parlamenta ter bistvenih izhodišč razvoja evropskega podeželja v obdobju 2014–2020.  
Primeri dobrih praks so bili izbrani v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije in Lokalnimi akcijskimi skupinami ter predstavljajo številne priložnosti za razvoj vitalnega slovenskega 
podeželja. 
Več: http://skrci.me/eO3l1 
 

Oglarska dežela kot edinstven primer v Evropi  

Na Oglarski domačiji Brinovec na Dolah pri Litiji so pred kratkim postavili čisto pravo oglarsko kočo, kjer bodo obiskovalci lahko sami 
izdelali kopo, si ogledali tradicionalen postopek oglarjenja in sodelovali pri različnih oglarskih opravilih. 
Dole pri Litiji so edinstven primer v Evropi, saj se je oglarjenje kot stara veščina ohranila vse do današnjih dni. Tega se zavedajo tudi 
na Domačiji Brinovec, kjer že nekaj let izvajajo programe s predstavitvami oglarjenja za različne skupine. Da je oglarstvo nekaj 
posebnega, je prepoznala tudi LAS Srce Slovenije, ki je finančno podprla projekt »Oglarjenje v Oglarski deželi«.  
Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1365 
 

Primerjava podatkov o turističnih kmetijah v Sloveniji in Litvi  

V maju 2012 so bili na obisku v Sloveniji in tudi v Halozah predstavniki Združenja podeželskega turizma Litva. Po štiridnevnem 
programu ogleda dobrih praks po Sloveniji so skupaj s PRJ HALO organizirali okroglo mizo na Ptuju z naslovom Primerjava Podeželskega 
turizma in kulinarike med Slovenijo in Litvo. Kot rezultat okrogle mize in nadaljnjega sodelovanja pa je nastala tudi kratka primerjava 
podatkov in značilnosti Slovenija – Litva turistične kmetije, v kateri so zabeležili primerjavo podatkov o turističnih kmetijah v obeh 
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državah in primerjavo nekaterih zakonodajnih zahtev (omejitev), ki veljajo v eni oz. drugi državi.  
Več: http://skrci.me/BHBho 
 

Polšnik prejel evropsko nagrado za razvoj podeželja  

Center za razvoj Litija že vrsto let podpira razvoj Krajevne skupnosti Polšnik. Da gredo projekti v pravo smer, dokazuje evropska 
nagrada za razvoj podeželja za posebne dosežke, ki jo je Polšnik prejel pred kratkim. 
Nagrada bo prispevala k povezovanju z evropskimi partnerji, promociji projektov na območju in posledično dvigu števila obiskovalcev. 
Evropski natečaj za obnovo vasi z naslovom »Na sledi prihodnosti« koordinira Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi 
ARGE s sedežem na Dunaju. Natečaj je nagovarjal zlasti tiste vasi in podeželske skupnosti, ki se z vizionarskimi in trajnostno 
naravnanimi projekti po pristopu »od spodaj navzgor« soočajo z aktualnimi izzivi, ki prispevajo k sodobnemu in v prihodnost 
usmerjenem razvoju. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1369 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Revija Evropske mreže za razvoj podeželja 

Poletna izdaja revije Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD) največ pozornosti namenja LEADER dogodku 2012 o lokalnih 
razvojnih strategij in sodelovanju. Predstavljeni so tudi različni primeri uspešnih projektov lokalnih akcijskih skupin iz različnih delov 
Evrope. Publikacija je na voljo na naslednji povezavi: http://skrci.me/YOPCG 
  

 

:: Na začetek 

 

Kmečki praznik na Medvedjem Brdu, Logatec 

Turistično društvo Medvedje Brdo vabi na 24. kmečki praznik. Na tradicionalni prireditvi se tekmovalci pomerijo v različnih kmečkih 
opravilih, spremljajo nastopi glasbenih skupin in tamkaj delujočih društev. Prireditev bo potekala 5. avgusta 2012, ob 14 uri, pri domu 
Medved na Medvedjem Brdu pri Logatcu. Več: http://skrci.me/HDuU9 
 

31. tradicionalna Tekma koscev, grabljic in štangarjev, Prebold 

Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Lovrenc vabi na 31. tradicionalno tekmo koscev, grabljic in štangarjev, ki bo v nedeljo, 5. avgusta 
2012 na prireditvenem prostoru pred gasilskim domu v Svetem Lovrencu pri Preboldu. Več: http://skrci.me/De8AW 
 

Mednarodni kmetijski sejem na Češkem 

Največji kmetijski sejem na Češkem z nazivom "Bread basket" vsako leto predstavlja trende v kmetijski, živilski in tehnološki 
proizvodnji ter na področju razvoja podeželja. Sejem se bo odvijal med 31. 8. in 4. 9. 2012 v kraju České Budějovice.  
Več: http://skrci.me/c2qtk 
 

Prireditev "Za gozdove in ljudi" na Pohorju 

Namen prireditve je predstavitev vloge gozdov in sonaravnega načina gospodarjenja z njimi ter spodbuditi razpravo med ljudmi 
različnih strok in interesov. Tematiko »Za gozdove in ljudi« bodo predstavili skozi tri poti gozda in ljudi, posameznik pa se bo podal po 
njemu najbolj navdihujoči. Vsako skupino bo po poti spremljal vodnik, na posamezni točki pa vas bo pozdravil strokovnjak s svojo 
kratko predstavitvijo. Prireditev bo v soboto 8. septembra 2012 v Pahernikovem gozdu na Pohorju.  
Več: http://skrci.me/8AH8P 
 

Mednarodna delavnica o lesni energiji in gozdarstvu (Estonija) 

Estonska nacionalna mreža za razvoj podeželja s partnerji organizira dvodnevno mednarodno delavnico o lesni energiji in lastništvu v 
gozdarskem sektorju. Dogodek bo potekal 13. in 14. septembra 2012 v kraju Jäneda v Estoniji. 
Več: http://skrci.me/8QJ1Q 
 

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. avgust - Kmečki praznik na Medvedjem brdu. Logatec. Več: http://skrci.me/HDuU9 
5. avgust - Tekma koscev, grabljic in štangarjev. Prebold 
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/ 
8. september - Prireditev "Za gozdove in ljudi". Pohorje. Več: http://skrci.me/8AH8P 
16. in 17. oktober - Slovenski podeželski parlament 2012. Terme Zreče. Več: http://skrci.me/Gnko7 
 
 

Pregled dogodkov v tujini 
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31. 8. - 4. 9. - Mednarodni kmetijski sejem. České Budějovice, Češka. Več: http://skrci.me/c2qtk 
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/ 
13. - 14. september - Mednarodna delavnica o lesni energiji in gozdarstvu. Estonija. Več: http://skrci.me/8QJ1Q  
9. oktober - ELARD-ova LEADER delavnica. Bruselj, Belgija. Več: http://skrci.me/KSG2a 
7. - 10. november - International Trade Fair of Consumer Goods ITF-Agrofood 2012. Skopje, Makedonija. Več: http://skrci.me/ayHbJ 
  

 

:: Na začetek 

 

Odbor za regionalni razvoj izrazil močno podporu LEADER-ju 

Odbor za regionalni razvoj je v svojem osnutku mnenja o Evropskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), ki ga je podala Odboru za 
kmetijstvo in razvoj podeželja (COMAGRI), izrazila močno podporo pristopu LEADER. 
Poročevalka, evropska poslanka, Elisabeth Schroedter, je v osnutku mnenja navedla, da je "metoda LEADER najbolj uspešen način za 
revitalizacijo podeželja in krepitev socialno-ekonomskega razvoja teh območij. Ta t.i.   pristop "od spodaj navzgor" uporablja znanja 
lokalnega prebivalstva in išče najboljše rešitve za premagovanje ovir in odkriva nove potenciale za razvoj in zaposlitev". 
Osnutek mnenja obenem poziva, da se najmanj 10% sredstev iz EKSRP dodeli LEADER-ju. 
Več: http://skrci.me/PaRn3 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

Poziva za sodelovanje pri TNC projektu iz tujine 

Iz Francije prihaja poziv za sodelovanje pri projektu z naslovom "Development of a local energy efficiency chain in a openfield area". 
Več: http://skrci.me/dP9VJ 
 

Javni poziv LAS-a Istre za NIP 2012 

Predmet javnega poziva LAS-a Istre je zbiranje projektnih predlogov za katere je možno sofinanciranje v višini do 85% iz naslova 
ukrepov LEADER oz. 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013. Javni poziv je odprt do 3.9.2012 do 12.00 ure.  
Več: www.las-istre.si/javni-razpisi-las 
  

 

:: 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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