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Posledice suše 

Letos je zaradi zmanjšane količine padavin in njihove neustrezne prostorske in časovne razporejenosti v večjem delu Slovenije 
kmetijskim rastlinam na voljo manj padavin glede na dolgoletno povprečje. Posledice suše se kažejo tako na posevkih poljščin in 
zelenjadnic kot tudi na travinju in trajnih nasadih. Še posebej je škoda izrazita na lahkih tleh, večjo škodo pa poleg pomanjkanja 
padavin povzročajo še visoke temperature, na Primorskem se suša stopnjuje še zaradi burje. 
Več: http://skrci.me/7Tsug 
 

Kozolec mora biti živ, da bo živel 

Pred časom so na obrobju Šentruperta na Dolenjskem odprli prvi muzej kozolcev Mirenske doline, ki še ni končan, a kljub temu vzbuja 
precej pozornosti. Tudi sicer se po Sloveniji poleg propadajočih pojavlja vse več obnovljenih ali na novo zgrajenih »markantov« 
slovenske krajine, tako da obnovljen kozolec postaja moda in statusni simbol. A zakaj obnavljati in kako?  
Povezava na celoten članek: www.delo.si/kultura/dediscina/kozolec-mora-biti-ziv-da-bo-zivel.html 
  

 

:: Na začetek 

 

Mednarodne delavnice na temo lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) 

V okviru mednarodne prireditve OPEN DAYS 2012, ki bo potekala med 8. in 11. oktobrom 2012 v Bruslju, bo organiziranih okoli 20 
delavnic o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost (CLLD). Udeleženci dogodka bodo imeli priložnost izmenjati mnenja v luči predlogov, 
ki jih je pripravila Evropska komisija glede subvencioniranja CLLD v urbanih, ruralnih in ribiških območjih po letu 2013.  
Povezava na registracijo: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/register.cfm 
  

 

:: Na začetek 

 

Legenda.fest na Vrsnem 

Vabljeni na etnološko prireditev Legenda.fest, ki se bo odvijala na Vrsnem, v soboto, 11. avgusta 2012. Program bo med drugim 
vključeval prikaz starih opravil v oblačilih iz preteklosti, spuščanje "brjmna po dratu", pokušino domače vrsenske hrane in ponudbo 
stojnic z lokalno pridelanimi izdelki. 
Več: www.kobarid.si/plakat_koncno.pdf 
 

Občinski praznik Občine Ljutomer 

Občina Ljutomer bo svoj 56. občinski praznik proslavila s številnimi prireditvami, ki bodo potekale med 4. in 11. avgustom na petih 
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prizoriščih. Več: http://skrci.me/ye6ds 
 

Ovčarski bal Jezerskem 

Gostišče ob jezeru in Turistično društvo Jezersko že tradicionalno vsako leto, drugo nedeljo v avgustu, prirejata najstarejšo slovensko 
etnografsko prireditev Ovčarski bal, ki bo letos že 54. po vrsti. Prikazali bodo stare običaje življenja na planini, prigon ovc v dolino ter 
dela, povezana s predelavo ovčje volne. Prireditev bo potekala 12. 8. 2012 s pričetkom ob 11. uri na Jezerskem.  
Več: http://skrci.me/aYzpA 
 

42. praznik terana in pršuta (Dutovlje) 

Praznik terana in pršuta predstavlja veliko in odmevno promocijo Krasa ter osrednjo prireditev kraške vinorodne pokrajine. Največja 
zanimivost prireditve je še vedno povorka kmečkih voz s predstavitvijo kraljice terana. Zanimiva je tudi razstava domače obrti in 
fotografij, proizvajalci terana pa se najbolj veselijo izbora najboljšega terana. Pestrejšo ponudbo prazniku daje tudi ponudba 
osmičarjev in aktiva kmečkih žena. Prireditev bo potekala 10., 11. in 12. avgusta 2012 v Dutovljah. 
Več: www.praznikteranainprsuta.si/program.html 
 

Okrogla miza "Lokalni pridelki, turizem in narava - priložnost za sožitje" 

Z Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Sektorja za ohranjanje narave, vabijo na okroglo mizo z naslovom "Lokalni pridelki, turizem in 
narava - priložnost za sožitje" v okviru kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni, ki bo v sredo, 29. avgusta 2012 ob 15h.  
Več: http://skrci.me/LZW3I 
 

4. Evropski kongres o podeželskem turizmu (Romunija) 

4. Evropski kongres o podeželskem turizmu bo potekal med 5. in 9. oktobrom 2012 v okrožju Neamţ v vzhodnem delu Romunije. Na 
dogodku, katerega organizator je EuroGites (European Federation of Rural Tourism, bodo udeleženci imeli priložnost pridobiti 
neposredne informacije o trendih te izjemno raznovrstne in pomembne aktivnosti za podeželske regije. Udeležba na dogodku je 
brezplačna. 
Več  informacij o dogodku: www.europeanrtcongress.org/ 
Program dogodka: http://skrci.me/hxhXE 
 

Pregled domačih dogodkov 

4. - 11. avgust - Občinski praznik Občine Ljutomer. Več: http://skrci.me/ye6ds 
5. - 12. avgust - Pomurski poletni festival 2012. Velika Polana. Več: http://skrci.me/3FLpG 
10. - 12. avgust - Legenda.fest. Vrsno. Več: www.kobarid.si/plakat_koncno.pdf 
12. avgust - 42. praznik terana in pršuta. Dutovlje. Več: www.praznikteranainprsuta.si/program.html 
25. - 30. avgust - AGRA, 50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Več: www.pomurski-sejem.si/ 
29. avgust - Okrogla miza "Lokalni pridelki, turizem in narava - priložnost za sožitje". Gornja Radgona. Več: http://skrci.me/LZW3I 
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 

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 

 

Natečaj za novinarje in študente novinarstva na temo Skupne kmetijske politike 

Evropska komisija - Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Evropska mreža agrarnih novinarjev (ENAJ - European 
Network of Agricultural Journalists) organizirata natečaj za mlade novinarje in študente novinarstva na temo skupne kmetijske politike 
(SKP) EU. Namen natečaja je spodbuditi novinarje, mlajše od 35. let, k spremljanju in raziskovanju tem, povezanih s SKP, ki letos 
praznuje že 50. obletnico. Rok za oddajo prispevkov je 20. september 2012. 
Več: http://skrci.me/qAtzG 
  

 

:: Na začetek 

http://skrci.me/ye6ds
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=856:ovarski-bal-jezerskem&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/aYzpA
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=855:42-praznik-terana-in-pruta-dutovlje&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.praznikteranainprsuta.si/program.html
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=852:okrogla-miza-qlokalni-pridelki-turizem-in-narava-prilonost-za-soitjeq&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/LZW3I
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=861:4-evropski-kongres-o-podeelskem-turizmu-romunija&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.europeanrtcongress.org/
http://skrci.me/hxhXE
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=827:pregled-domaih-dogodkov&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/ye6ds
http://skrci.me/3FLpG
http://www.kobarid.si/plakat_koncno.pdf
http://www.praznikteranainprsuta.si/program.html
http://www.pomurski-sejem.si/
http://www.pomurski-sejem.si/
http://skrci.me/LZW3I
http://skrci.me/8AH8P
http://skrci.me/8AH8P
http://skrci.me/Gnko7
http://skrci.me/Gnko7
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=826:pregled-dogodkov-v-tujini&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/c2qtk
http://lbrd.helasverige.se/english/
http://lbrd.helasverige.se/english/
http://skrci.me/o3MkZ
http://www.europeanrtcongress.org/
http://skrci.me/8QJ1Q
http://skrci.me/KSG2a
http://skrci.me/ayHbJ
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=854:nateaj-za-novinarje-in-tudente-novinarstva-na-temo-skupne-kmetijske-politike&catid=73:skupna-kmetijska-politika-2014-2020
http://skrci.me/qAtzG


 

Napoved objave IV. javnega razpisa za ukrep 125 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS predvidoma dne 17.08.2012, objavilo nov javni 
razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 
1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih. Okvirna višina razpisanih nepovratnih 
sredstev znaša do 5.500.000 evrov.  
Več: http://skrci.me/MmJGV 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

Pozivi za sodelovanje pri TNC projektih iz tujine 

Aktualni pozivi za sodelovanje pri TNC projektih iz tujine: http://skrci.me/0FWhw 
  

 

:: 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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