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Javno naročilo za izdelavo predhodnega vrednotenja in celovito presojo vplivov na okolje PRP za 
obdobje 2014–2020 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na podlagi odprtega postopka, skladno s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 128/2006, 16/2008 in 19/2010 in 18/2011), v petek, 28. 9., objavilo javno naročilo za izdelavo predhodnega vrednotenja in celovito 
presojo vplivov na okolje Programa razvoja podeželja RS (PRP) za obdobje 2014–2020. V predhodnem vrednotenju PRP za obdobje 
2014–2020 bo moral izbrani izvajalec zagotoviti presojo ali so bila razvojna vprašanja pravilno prepoznana in izpostaviti morebitne 
pomanjkljivosti, ali so predlagana strategija in cilji ustrezni za reševanje nacionalnih in regionalnih potreb, ali je predlagani pristop 
dosleden in skladen s politikami Skupnosti in s smernicami ter ali so predpostavke v zvezi s pričakovanimi rezultati in vplivi realne in v 
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Ta proces mora naročniku omogočiti, da naknadne osnutke programa izpopolni in izboljša, zato da bo 
program lažje dosegal postavljene cilje na stroškovno učinkovit način. 
Ponudba mora prispeti v vložišče Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do 7. 11. 2012 do 
10. ure. Več: http://skrci.me/FtkEE 
 

Objavljen poziv SEJALEC 2012 

Slovenska turistična organizacija v okviru Banke turističnih priložnosti Slovenije tudi v letu 2012 objavlja poziv za nagrado sejalec. 
Sejalec je priznanje Slovenske turistične organizacije za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju novih proizvodov, procesov 
in/ali trženjskih pristopov v turizmu, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije. 
Na razpis se lahko prijavite vsi, ki ste turistične novosti uvedli med 1. 1. 2010 in 31. 12. 2011. Rok za oddajo prijav je 22. oktober 
2012. Več: www.btps.si/infopage.aspx 
 

Polšnik na evropskem prazniku podeželja 

Predstavniki Krajevne skupnosti Polšnik so se 21. septembra v Avstriji udeležili slovesne podelitve evropskih nagrad in prevzeli 
priznanje za posebne dosežke na več področjih razvoja vasi. Prijavo vasi Polšnik, ki je dober primer usmerjenega večletnega razvoja 
manjšega območja v Srcu Slovenije, je pripravil Center za razvoj Litija. Polšnik je priznanje s strani Evropskega združenja za razvoj 
podeželja in obnovo vasi ARGE prejel z utemeljitvijo, da kraj prebivalce spodbuja k iskanju podjetniških priložnosti. Te se uresničujejo 
na različne načine: od ustanavljanja podjetij do oblikovanja lesne verige, spodbujanja romarskega in prireditvenega turizma, 
prizadevanja za aktivno vključevanje žensk v družbeno življenje kraja, številnih lokalnih pobud ter prostovoljnega dela krajanov. Več: 
www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1399 
 

LAS Mežiške doline: v septembru uspešno zaključena dva projekta 

Občina Črna na Koroškem je v septembru zaključila dva projekta, ki sta bila sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja - sredstva LEADER in sicer projekt Označitev in promocija poti K-24 in Ureditev turističnih točk v Črni na Koroškem.  
Klub 24 se je ustanovil z namenom promocije koroškega planinstva in turizma, z realizacijo projekta pa ga v občini nameravajo 
predstaviti še širše po Sloveniji in tudi v tujini. V okviru projekta so bile postavljene označevalne table po poteh in večje, informativne 
table po vseh petih vrhovih. Posnet je bil petnajst minutni promocijski film v slovenščini in nemščini. Natisnjene pa so bile tudi 
informativne zloženke. Več: http://skrci.me/5dSCN 
 

Posavske poti prijetnih doživetij 

V Posavju se počasi zaključuje prva faza projekta "Posavske poti prijetnih doživetij", ki je financiran s sredstvi Leader v okviru načrta 
izvedbenih projektov za leto 2011. Projekt je usmerjen v kreiranje dodatnih ponudb in doživetij v Posavju, ki jih obiskovalcem nudijo 
inovativno opremljene in urejene pohodniške poti, skupaj z vinsko-kulinarično ter nastanitveno ponudbo. Več: www.las-
posavje.si/page.php?page_id=53 
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Štajersko prekmursko bučno olje že petnajsti slovenski proizvod zaščiten v EU 

Evropska komisija je 3. 10. 2012 v Uradnem listu Evropske unije objavila registracijo Štajersko prekmurskega bučnega olja, ki je 
petnajsti slovenski proizvod, registriran pri Evropski Komisiji. Poleg Štajerskega bučnega olja 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), Kraški zašink (ZGO), Bovški sir (ZOP). Več: http://skrci.me/nOJGc 
  

 

:: Na začetek 

 

ENRD objavil video o pristopu LEADER 

Evropska mreža za razvoj podeželja je objavila zanimiv video o pristopu LEADER kot spodbujevalcu razvoja lokalnih skupnosti. Video 
si lahko ogledate na tej povezavi: enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm. 
 

Pozivi za sodelovanje pri TNC projektih iz tujine 

Iz Finske prihajata ponudbi za sodelovanje pri dveh projektih: 
- projekt "Developing Rural Tourism and Common Marketing in the Baltic Sea Area": http://skrci.me/6bNqP 
- projekt "Living Lake Islands or Living Islands, LILAIS": http://skrci.me/RdL5A 
  

 

:: Na začetek 

 

Kmetijski sejem v Komendi 

Jesenski sejem kmetijske, gozdarske, gradbene in komunalne mehanizacije, vrtnarske in ogrevalne opreme ter gozdarsko tekmovanje z 
motorno žago bo v Komendi od 5. do 7. oktobra 2012.Tudi tokrat se obeta zelo bogata predstavitev kmetijske, gozdarske in tudi 
gradbene mehanizacije. Mogoče bo videti tudi mehanizacijo za izkoriščanje obnovljivih virov (stroji za sekance, cepilci drv, peči, 
solarna energija, bioplin, …). Nekateri razstavljalci bodo imeli tudi praktične prikaze uporabe mehanizacije. Slavnostno odprtje sejma, 
ki se ga bo udeležil tudi državni sekretar Branko Ravnik, bo v petek, 5. oktobra 2102 ob 12. uri.  
Več: www.sejemkomenda.si/ 
 

Odprtje tematske poti Na svoji zemlji 

LAS za razvoj vabi na slovesno odprtje tematske poti Na svoji zemlji, ki bo v soboto, 6. oktobra 2012, ob 14. uri na Grahovem ob Bači 
v Baški grapi. Tematsko pot Na svoji zemlji sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.  
Več: www.prc.si/novice/odprtje-tematske-poti-na-svoji-zemlji 
 

Zaključek Bučariade 2012 v Šentjanžu 

Turistično društvo Šentjanž vabi na zaključno prireditev Bučariade 2012, ki bo v soboto 6. 10. 2012 in na kateri bo med drugim 
potekala podelitev nagrad za najboljše bučne aranžmaje ter najtežjo in najizvirnejšo bučo. Prireditve se bo udeležil tudi minister 
Franc Bogovič. Več: http://skrci.me/uhO5p 
 

Dan kobilarne Lipica 

Kobilarna Lipica prireja v nedeljo, 7. oktobra, že tradicionalni Dan Kobilarne Lipica, ki vsako leto pritegne številne družine iz vse 
Slovenije. Vrhunec dogajanja bo Velika gala predstava ob 15. uri na velikem hipodromu. Prireditve se bo udeležil tudi minister 
Bogovič. Več: www.lipica.org/si/domov/kobilarna 
 

Mednarodni seminar "Trajnostni razvoj partnerstva med urbanim in ruralnim okoljem" 

DG Regio Evropske komisije ter francoska regija Lorraine vabita na evropski seminar z naslovom "Sustainable Urban Rural Partnership", 
ki se bo odvijal 16. novembra v Metzu v Franciji. Na seminarju pričakujejo okoli dvesto udeležencev, med njimi evropske politike in 
predstavnike urbanih in podeželskih združenj, mrež ter evropskih institucij.  
Več: http://skrci.me/gyTU7 
 

Regionalna konferenca baltiških držav "Quo vadis, farmland biodiversity? 

Dvodnevne konference, ki bo potekala 14. in 15. novembra v kraju Tartu v Estoniji, se bodo udeležili različniki deležniki, aktivisti na 
področju biodiverzitete kmetijskih zemljišč na področju Baltiških držav. Več: http://skrci.me/U9Zud 
 

Pregled domačih dogodkov 

5. - 7. oktober - Kmetijski sejem v Komendi. Več: www.sejemkomenda.si/ 
6. oktober - Odprtje tematske poti Na svoji zemlji. Baška grapa. Več: http://skrci.me/ulBBJ 
6. oktober - 1. Posavski festival pohodništva. Šentjanž. Več: http://skrci.me/rXV61 
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7. oktober - Dan kobilarne Lipica. Lipica. Več: www.lipica.org/si/domov/kobilarna 
13 - 16. oktober - Praznik topliškega jabolka. Dolenjske Toplice. Več: http://skrci.me/Y9QVo 
16. in 17. oktober - Slovenski podeželski parlament 2012. Terme Zreče. Več: http://skrci.me/r7uzU 
 
 

Pregled dogodkov v tujini 

5. - 9. oktober - 4. Evropski kongres o podeželskem turizmu. Romunija. Več: www.europeanrtcongress.org/ 
9. oktober - ELARD-ova LEADER delavnica. Bruselj, Belgija. Več: http://skrci.me/KSG2a 
16. oktober - Mednarodna delavnica "Lokalni razvoj in Leader". Bruselj. Več: http://skrci.me/iV526 
18. - 20. oktober. Mednarodno srečanje ekoloških kmetov 2012. Več: http://skrci.me/4HXK3 
25. in 27. oktober - Mednarodni seminar na temo sodelovanja med LAS-i. Bolgarija. Več: migta.org/index_en.html 
16. november - Mednarodni seminar "Trajnostni razvoj partnerstva med urbanim in ruralnim okoljem". Metz, Francija. Več: 
http://skrci.me/gyTU7 
7. december - Seminar o programu razvoja podeželja 2014-2020. Več: http://skrci.me/4qkIQ 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Kongres evropskih kmetov v Budimpešti 

V organizaciji COPA-COGECA je 2. in 3, oktobra v Budimpešti potekal vseevropski kongres kmetov. Udeleženci so razpravljali o 
zagotavljanju močnega, inovativnega in donosnega kmetijskega sektorja v Evropski uniji prihodnosti. Na kongresu so sodelovali 
predstavniki kmetov in kmetijskih organizacij, predstavniki Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter drugi, ki jih bodoča 
ureditev skupne kmetijske politike zanima. V uvodnem govoru je Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloş 
povedal, da so pred nami ključni trenutki odločitev glede višine sredstev evropskega proračuna, namenjenega kmetijstvu in ukrepom 
kmetijske politike. Ti so nastajali v procesu pogajanj in razprav na Evropski komisiji in Evropskemu svetu ter bodo dobile končno 
podobo v Evropskemu parlamentu po uskladitvenih pogajanjih med evropskimi institucijami.  
Več: http://skrci.me/zHLNM in www.copa-cogeca.be/farmerscongress2012.aspx 
  

 

:: Na začetek 

 

Vabilo in prijavnica na 2. Podeželski parlament 

Predvidoma še ta teden bo objavljeno vabilo na Podeželski parlament z vsemi potrebnimi podatki. Objavljeno bo na spletnih straneh 
obeh organizatorjev:  
http://www.drustvo-podezelje.si/sl/podeelski-parlament/2012 in  
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/skupna_kmetijska_politika_do_2020/slovenski_podezelski_parlament_2012/  
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: 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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