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Ugotovitve revizije Evropske komisije na področju ukrepov 2. osi Programa razvoja podeţelja 
2007-2013 

Slovenija se je seznanila z ugotovitvami revizorjev Evropske komisije, ki so v oktobru 2009 v Sloveniji izvedli revizijo sistema 
upravljanja, nadzora in sankcioniranja ukrepov 2. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013, in sicer za zahtevke za kmetijsko 
okoljske ukrepe KOP v letih 2008 in 2009. Evropska komisija zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju administrativnih 
pregledov v zvezi s kolobarjem in strmimi travniki ter napak pri oceni gostote živine predlaga finančno korekcijo v skupni višini 554 
tisoč evrov. Več: http://skrci.me/lwjaj 
 

Minister Bogovič in komisarka Damanaki o prihodnosti slovenskega ribištva 

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je bila 17. in 18. 9. na delovnem obisku evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo, 
Maria Damanaki. Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič ji je predstavil specifičnost slovenskega morskega ribolova, na srečanju 
pa so govorili tudi o zahtevah skupne ribiške politike, ki izvirajo iz Sredozemske uredbe glede uporabe dveh tipov orodij ter o reformi 
skupne ribiške politike in novemu skladu za pomorstvo in ribištvo v finančni perspektivi 2014-2020. 
Več: http://skrci.me/qMPm5 
 

Obeleţitev 50 let SKP tudi na celjskem sejmu MOS 

Razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na sejmu MOS je bil letos v znamenju obeležite 50 let skupne kmetijske 
politike, ki je namenjena tako kmetom kot vsem državljankam in državljanom Evropske. Številni obiskovalci so izrazili navdušenje nad 
brošuro s pregledom nekaterih mejnikov razvoja SKP in predstavitvijo dobrih praks izvajanja SKP v Sloveniji. 
Ena izmed usmeritev SKP je tudi zaščita posebnih lastnosti izdelkov in hrane lokalnega izvora, zaščita geografskega porekla, 
tradicionalnega načina pridelave in predelave. Ponudba dobrot slovenskih kmetij je obiskovalce navdušila tudi tokrat. Poleg 
promocijskega in strokovnega gradiva so se namreč na razstavnem prostoru KGZS s svojo ponudbo vsak dan predstavile tri turistične 
kmetije. Več: http://skrci.me/h5k5T 
 

Oddaje Village folk – Ljudje podeţelja 

Oddaje Village folk – Ljudje podeţelja, govorijo o ljudeh iz različnih evropskih držav, ki nam danes zagotavljajo hrano. V seriji 20-ih, 
10 minutnih oddaj, ki se ob nedeljah predvajajo na RTV Slovenija, predstavljajo zgodbe kmetov iz Sicilije, španske Andaluzije, grške 
Makedonije, Nizozemske, ne manjka pa tudi zgodb iz Slovenije. Projekt je nastal v sodelovanju RTV Slovenija in Evropske komisije, 
Direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja ob 50-letnici skupne evropske kmetijske politike. Na spodnjih povezavah si lahko 
ogledate zgodbe iz domačih logov: 
Gregorjeve cike: http://www.rtvslo.si/villagefolk/oddaje/13/predvajaj 
Ko veš kaj ješ – partnersko kmetijstvo: http://www.rtvslo.si/villagefolk/oddaje/16/predvajaj 
Na planini Zaprikraj: http://www.rtvslo.si/villagefolk/oddaje/18/predvajaj 
  

 

:: Na začetek 

 

7. Forum Slovaškega podeţelskega parlamenta 

7. Forum Slovaškega podeţelskega parlamenta bo 22. in 23. septembra v kraju Mošovce. Namen dogodka, ki bo potekal pod 
pokroviteljstvom predsednika Slovaške republike, je oblikovati politiko razvoja podeželja na Slovaškem za prihodnji dve leti. 
Organizator dogodka - VIPA vabi k sodelovanju ljudi z mednarodnimi izkušnjami na področju razvoja podeželja in učinkovito porabo 
evropskih sredstev. Več: http://skrci.me/I62F8 
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Kmetijska trţnica 2012 v Ilirski Bistrici 

Največja kmetijska prireditev na podeželju med Snežnikom in Nanosom - sejemske prireditve Kmetijska trţnica 2012 bo potekala 
med 21. in 24. 9. 2012 v Ilirski Bistrici v soorganizaciji LAS DRPSN. Obeta se zelo zanimiva prireditev z do sedaj največjim številom 
razstavljavcev in ponudnikov – poleg sejma tudi z razstavami kmetijske mehanizacije in živali. Osnovna tema prireditve je »Lokalno 
pridelana hrana – krompir«, skozi katero bodo poskušali med seboj povezati pridelovalce in potrošnike lokalne hrane ter vzpodbuditi 
odgovorne za prehrano v javnih ustanovah in gostilnah k uporabi lokalnih proizvodov. Zato je pripravljeno kar nekaj strokovnih srečanj 
in delavnic, še posebej pa so letos veseli predstavitve gostujoče LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, s katero 
želijo dodatno popestriti dogajanje in predstaviti njihove proizvode in običaje. Da je prireditev širšega regionalnega značaja pa 
dokazujejo tudi gostje iz sosednjih hrvaških občin, Obale in Tržaške pokrajine. Več: http://skrci.me/CzAgg 
 

1. praznik sira v Mariboru 

KGZS-Zavod Ptuj in Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vabita na 1. praznik sira v Mariboru, ki bo v soboto, 22. septembra, na 
Grajskem trgu v Mariboru. Prireditev se bo začela ob 9. uri. Na prazniku sira bodo predstavljeni slovenski tradicionalni siri in drugi siri, 
izdelani na slovenskih kmetijah. Več: http://skrci.me/HCsxc 
 

Predstavitev projekta "Podruţnična šola - gibalo razvoja" 

Podružnične šole OŠ Sostro, Stične in Škofljica vas vabijo v soboto, 22. 9. 2012, od 10.00 do 13.30 ure pred Mestno hišo Ljubljana na 
predstavitev rezultatov projekta PODRUŢNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA, katerega cilj je širše medsebojno povezovanje vseh 
generacij, dviganje kakovosti življenja na podeželju ter zavesti pripadnosti kraja z vključenim spoznavanjem tradicionalnih znanj in 
prenašanjem na mladi rod. Letošnja tema je bila raziskovanje kulinaričnih dobrot posameznega območja, zato boste lahko uživali ob 
fotografski in likovni razstavi ter duhovitih odrskih nastopih otrok, ki bodo z igro, skečem ali recitacijo predstavili raziskovane teme: 
priprava jagodnih jedi, orehove potice, domačih čajev, sadnih krhljev, prosene kaše, medenjakov, predelava jabolk, gobarstvo, 
pridelava medu. Projekt podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
Več: http://skrci.me/ryfnu 
 

Mednarodno srečanje ekoloških kmetov 2012 

V Španiji bo med 18. in 20. oktobrom potekalo Srečanje ekoloških kmetov 2012. Srečanje, organizirano v okviru programa "Ecologie 
Paysanne", bo omogočilo izmenjavo izkušenj, metod in rezultatov do sedaj izvedenih evropskih projektov.  
Več: http://skrci.me/4HXK3 
 

9. pohod po Sovretovi poti 

Vabljeni na 9. pohod po Sovretovi poti, ki bo v soboto, 6. oktobra 2012. Ob tej priložnosti bo otvoritev etnološko muzejske zbirke v 
bližnji kašči avtorice Jane Mlakar Adamič. Več: www.las-zasavje.si/news.php 
 

Serija prireditev "Gastronomski zakladi Istre 2012" 

V okviru projekta Zakladi Istre (NIP Las Istre 2011) se bodo meseca septembra in oktobra odvijale številne prireditve: 
Večer sladkih okusov in koncert Izola boat show ( 22.09.2012): http://skrci.me/kNCfA 
Sladka Istra (29. - 30. 09. 2012): http://www.sladka-istra.si 
Dnevi kmetijstva Slovenske Istre (06. - 07.10.2012): http://skrci.me/E57tt 
Festival tartufov (12. - 21. 10. 2012 ): http://zakladi-istre.si/sl/prireditve/2-prireditve/121-festival-tartufov.html 
 

Seminar o prihodnjem programskem obdobju razvoja podeţelja 

Evropska mreža za razvoj podeželja organizira 7. decembra 2012 v Bruslju seminar, ki bo udeležencem omogočil debato o novih izzivih 
v kontekstu programskega obdobja 2014-2020 za razvoj podeželja. Več: http://skrci.me/4qkIQ 
 
 

Pregled domačih dogodkov 

20. september - Mednarodni posvet Zelena proračunska reforma kot mehanizem izhoda iz krize. Ljubljana. Več: 
www.umanotera.org/upload/files/vabilo_zelena_proracunska_reforma.pdf 
20. september - Posvet "Daljinske kolesarske poti - priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije". Maribor. Več: 
http://kolesarji.org/daljinske-kolesarske-poti/ 
21. - 24. september - Kmetijska tržnica 2012. Ilirska Bistrica. Več: http://skrci.me/CzAgg 
22. september - 1. praznik sira v Mariboru. Več: http://skrci.me/HCsxc 
22. september - Predstavitev projekta "Podružnična šola - gibalo razvoja". Ljubljana. Več: http://skrci.me/ryfnu 
22. september - Večer sladkih okusov. Izola. Več: http://skrci.me/kNCfA 
29. september - Podeželje v mestu. Maribor. Več: http://skrci.me/eLaDl  
16. in 17. oktober - Slovenski podeželski parlament 2012. Terme Zreče. Več: http://skrci.me/r7uzU 

 
 
 

http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=924:kmetijska-trnica-2012-v-ilirski-bistrici&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/CzAgg
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=932:1-praznik-sira-v-mariboru&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/HCsxc
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=923:predstavitev-projekta-qpodrunina-ola-gibalo-razvojaq&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/ryfnu
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=926:mednarodno-sreanje-ekolokih-kmetov-2012&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/4HXK3
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=931:9-pohod-po-sovretovi-poti&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.las-zasavje.si/news.php
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=920:serija-prireditev-qgastronomski-zakladi-istre-2012q&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/kNCfA
http://www.sladka-istra.si/
http://skrci.me/E57tt
http://zakladi-istre.si/sl/prireditve/2-prireditve/121-festival-tartufov.html
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=927:seminar-p-prihodnjem-programskem-obdobju-razvoja-podeelja&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/4qkIQ
http://skrci.me/4qkIQ
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=827:pregled-domaih-dogodkov&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.umanotera.org/upload/files/vabilo_zelena_proracunska_reforma.pdf
http://kolesarji.org/daljinske-kolesarske-poti/
http://skrci.me/CzAgg
http://skrci.me/HCsxc
http://skrci.me/ryfnu
http://skrci.me/kNCfA
http://skrci.me/eLaDl
http://skrci.me/r7uzU
http://skrci.me/r7uzU
http://skrci.me/r7uzU


Pregled dogodkov v tujini 

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  
25. in 26. september - Konferenca LEADER. Marseille, Francija. Več: http://skrci.me/kWGo3 
9. oktober - ELARD-ova LEADER delavnica. Bruselj, Belgija. Več: http://skrci.me/KSG2a 
18. - 20. oktober. Mednarodno srečanje ekoloških kmetov 2012. Več: http://skrci.me/4HXK3 
7. december - Seminar o programu razvoja podeželja 2014-2020. Več: http://skrci.me/4qkIQ 
 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Rezervacija nočitev za udeleţence Slovenskega podeţelskega parlamenta 2012  

Udeleženci Slovenskega podeţelskega parlamenta, ki se ga boste udeležili 16.-17. 10. 2012 v Termah Zreče obveščamo, da 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje priporoča vsem zainteresiranim, ki boste potrebovali prenočišče med dogodkom Slovenski 
podeželski parlament, od 16. do 17. oktobra 2012, da čimprej rezervirate namestitev na: breda.einfalt@unitur.eu, +386 (0)3 75 76 
163. Več: http://skrci.me/rhBin 
 

Mednarodna delavnica „Izzivi nove skupne kmetijske politike za drţave članice SWG” 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS je 18. in 19. 9. 2012 organiziralo dvodnevno mednarodno delavnico na temo „Izzivi nove skupne 
kmetijske politike za drţave članice SWG”. Delavnica je bila organizirana v sodelovanju z Evropsko komisijo, Stalno delovno skupino 
za regionalni razvoj podeželja na območju JV Evrope (SWG) in njenimi članicami iz Zahodnega Balkana. Delovna skupina SWG deluje na 
območju JV Evrope kot platforma za boljše poznavanje problemov regije na političnih gospodarskih, socialnih in kulturnih področjih 
sodelovanja držav JV Evrope injeo v sklopu delavnice predstavila aktivnosti za spodbujanje boljšega medsebojnega razumevanja med 
državami partnericami s ključnim poudarkom na prioritetnem področju kmetijstva in razvoja podeželja. Več: http://skrci.me/LCZpN 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

Zaključek projekta Pisker iz črne kuhinje 

V Budnarjevi muzejski hiši se je 16. septembra 2012 zaključil projekt Pisker iz črne kuhinje, ki ga delno financira Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja, podprt pa je bil v okviru LAS Srce Slovenije. Sklenili so ga z evalvacijo celotnega projekta ter odprtjem še 
zadnje, četrte razstave piskrov, ki bodo ostali v domačiji kot stalna zbirka. Več: http://skrci.me/HRLyL 
 

Pozivi za sodelovanje pri TNC projektih iz tujine 

Italijanska lokalna akcijska skupina Anglona Romangia išče partnerje za sodelovanje pri dveh projektih s področja turizma. 
Projekt "The products club for the touristic development of the territory": http://skrci.me/gZrRX 
Projekt "NET": http://skrci.me/UdteZ 
  

 

:: 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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