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Prireditev Slovenska gazela 2012 

Dnevnikov izbor Gazela 2012 se bo zaključil v četrtek, 25. oktobra 2012, s prireditvijo Slovenska gazela 2012, ki bo ob 18.30 uri v 
ljubljanskem SNG Opera in balet. Finaliste, podjetnike, podpornike gibanja Gazela, visoke goste ter druge obiskovalce bo tudi letos 
pozdravil predsednik republike dr. Danilo Türk, ki bo podelil zlato gazelo. Kandidati za tega podjetniškega oskarja so regijski 
zmagovalci, med katere sta se uvrstili tudi podjetji Evrosad (dolenjsko-posavska gazela 2012), ki je eden največjih pridelovalcev sadja 
v Evropi in Nektar Natura (gazela osrednje Slovenije 2012), ki se ukvarja s proizvodnjo sokov in točilnih naprav.  
Več: www.dnevnik.si/poslovni-dnevnik/poslovni/gazele/1042558666 
 

Telovadnica v zeleni naravi Tuhinjske doline 

V Tuhinjski dolini, v bližini najvišje ležečih term v Sloveniji, Term Snovik, bo v četrtek, 25. oktobra 2012, ob 16. uri potekalo odprtje 
nove telovadnice v naravi, ki jo sestavlja 12 vadbenih elementov in devet fitnes naprav, povezuje pa jih tri kilometre dolga trim steza. 
Elementi telovadnice v naravi so bili postavljeni s pomočjo evropskih sredstev, preko Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije. Nosilec 
projekta, Turistično društvo Tuhinjska dolina, je s projektom »Aktiven oddih in nova doživetja po starih pešpoteh zelene Tuhinjske 
doline« vzpostavilo prostor za aktivno preživljanje prostega časa domačinov in obiskovalcev doline.  
Več: www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1437 
 

Novice iz LAS Haloze 

V LAS Haloze nadaljujejo dobro prakso iz preteklih let in uspešno zaključujejo projekte skladno s planom po NIP 2011. Do 31. 8. 2012 
je bilo zaključeno že 15 od 16-ih projektov iz NIP 2011. Sredi oktobra pa so dočakali odločbo s potrditvijo NIP 2012, ki združuje 15 
projektov. Njihova skupna vrednost znaša 267.678,13 EUR, od tega sofinanciranje iz programa Leader 153.048,57 EUR. Glede na 
predlagani terminski načrt bo večina projektov zaključenih do konca leta 2012, ostali pa do sredine leta 2013. Za nosilce projektov 
bodo v novembru organizirali delavnico. Več: http://skrci.me/P3cV6 in http://skrci.me/ycFGz 
 

Izvedene številne delavnice v okviru projekta "Jem lokalno" 

Lokalna samooskrba z ekološko pridelano hrano v javnih institucijah je ideja, ki že nekaj časa odmeva v našem prostoru, toda še nihče 
se izvedbe ni lotil resno in celovito. Zato sta PORA, razvojna agencija Gornja Radgona in Občina Gornja Radgona idejo razvili ter 
pripravili projekt »Jem lokalno«. Prijavitelj Občina Gornja Radgona je s tem pridobila finančna sredstva iz programa LEADER, LAS 
Prlekija za leto 2011. Več o napredku projekta si lahko preberete na tej povezavi: http://skrci.me/laE4Y 
  

 

:: Na začetek 

 

Sprejem spremembe Uredbe Komisije 65/2011 

V Uradnem listu EU je objavljena sprememba kontrolne uredbe za razvoj podeželja 65/2011 v zvezi z določbami za izračun 
obresti pri neupravičenih plačilih, ki jih morajo vrniti upravičenci, in sicer se sprememba nanaša na 5. člen (Povračilo 
neupravičenih plačil) uredbe 65/2011: 
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spremembi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 
65/2011 glede načina za določanje uporabljene obrestne mere za neupravičena plačila, ki se izterjajo od upravičencev 
sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007. 
Povezava: http://skrci.me/qMffU 
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Poziv za sodelovanje pri TNC projektih iz tujine 

Finska LAS Vihtijärvi išče partnerje za sodelovanje pri projektu z naslovom "A Self-sufficient Village". Več: skrci.me/2jHiZ 
Češka LAS Vltava išče partnerje za sodelovanje pri projektu z naslovom "Establishment of destination management as a tool for the 
management of tourism in the region". Več: http://skrci.me/QJCWx 
  

 

:: Na začetek 

 

Podjetniško - obrtni in kmetijski sejem Brežice 2012 

V času od 26. 10. do 28. 10. 2012 bo potekal že drugi Podjetniško - obrtni in kmetijski (POK) sejem Brežice 2012 z bogatim 
obsejemskim programom. Prizorišče dogajanja z razstavnimi ulicami Avenija vina in kulinarike, Moj dom, Poslovne storitve, Turizem in 
mi, Nekaj lepega zame, Gospodar na kmetiji, bo nova večnamenska športna dvorana ter površine pred dvorano.  
Več: http://skrci.me/HrSII 
 

Predstavitev strokovnega predloga dopolnitve območij Natura 2000 v Sloveniji 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vabi na predstavitev strokovnega predloga dopolnitve območij Natura 2000, ki bo 29. oktobra v 
prostorih ARSO v Ljubljani. Slovenija je namreč omrežje Natura 2000 vzpostavila leta 2004, Evropska komisija pa ugotavlja, da sedanje 
omrežje več ne zadošča zahtevam Direktive o habitatih in Direktive o pticah. 
Več: http://skrci.me/ZN2Rz 
 

Prva regijska konferenca "Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja" 

Občina Slovenske Konjice skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje organizira prvo regijsko konferenco »Uveljavitev načela kratkih 
verig v sistemu javnega naročanja«, ki bo v Slovenskih Konjicah, v torek, 30. 10.2012. Več: http://skrci.me/paw5I 
 

Martinovanje Haloze 2012 

Vabimo vas, da nas letos obiščete v Halozah v času Martinovanja med 3. in 17. novembrom 2012. Pripravili smo program dogodkov, ki 
ga najdete tukaj. Za vas bodo svoja vrata odprle vinske kleti, vinotoči in zidanice, pušlšanki ter turistične kmetije. Obiščete lahko 
osrednje martinove prireditve in tradicionalne blagoslove mošta. Gostišča in turistične kmetije pripravljajo odlične Martinove jedi, za 
vse pohodniške navdušence pa bodo v času Martinovega organizirani pohodi med vinogradi. Posebej vabljeni tudi na tradicionalne 
prireditve in običaje ob pospravljanju klopotcev.  
Več: www.haloze.org/index.php/2-novice/74-martinovanje-haloze-2012 
 

Brezplačna predavanja na temo pridelave zelenjave in sadja 

LAS loškega pogorja vabi na novembrska predavanja v okviru LEADER projekta »Moj eko vrt«, ki je namenjen vsem, ki želijo na lastnih 
površinah pridelati kvalitetno domačo zelenjavo in sadje. Vsebine so primerne tako za vrtičkarje, ki zelenjavo in sadje pridelujejo za 
potrebe lastnega gospodinjstva, kot za kmete, ki želijo na trg dati kvalitetne pridelke. Več: http://skrci.me/4BSJI 
 

Ciklus predavanj SDE: »Kompleksna družba v radikalni sredini« 

1. Tema »Agregacijski problem družbenih vrednotenj«, čet, 25. okt ob 13-15h. 
2. Tema »Integracijski problem družbe«, sre., 7. nov ob 14h 
3. Tema »Protisistemski problem«, čet, 22. nov ob 13h 
4. Okrogla miza »Kompleksna družba v radikalni sredini«, čet, 6. dec ob 13h. 
Vsi dogodki se bodo odvijali v ZRC/SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.  
Več: www.sdeval.si/Objave/Ciklus-predavanj-Kompleksna-druzba-v-radikalni-sredini.html 
 

Pregled domačih dogodkov 

25. oktober - otvoritev telovadnice v naravi Tuhinjske doline. Več: www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1437 
26. - 28. oktober - podjetniško-obrtni sejem Brežice 2012. Več: http://skrci.me/HrSII 
28. oktober - Bučariada in sejem dotik narave. Podčetrtek. Več: http://skrci.me/TtZs6 
29. oktober - Predstavitev strokovnega predloga dopolnitve območij Natura 2000 v Sloveniji. Ljubljana. Več: http://skrci.me/ZN2Rz 
30. oktober - konferenca "Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja". Slovenske Konjice. Več: 
http://skrci.me/paw5I 
3. - 17. november - martinovanje Haloze 2012. Več: www.haloze.org/index.php/2-novice/74-martinovanje-haloze-2012  
9. november - Posvet o reformi Skupne kmetijske politike do leta 2020. Krško. Več: SKP2020@gov.si 
november - brezplačna predavanja na temo pridelave sadja in zelenjave. Loško pogorje. Več: http://skrci.me/4BSJI 
 

Pregled dogodkov v tujini 

25. in 27. oktober - Mednarodni seminar na temo sodelovanja med LAS-i. Bolgarija. Več: migta.org/index_en.html 
8. - 9. november - Mednarodni sejem LEADER sodelovanj v Franciji. Več: http://skrci.me/NN0Xb 
16. november - Mednarodni seminar "Trajnostni razvoj partnerstva med urbanim in ruralnim okoljem". Metz, Francija. Več: 
http://skrci.me/gyTU7 
22. - 24. november - Mednarodna konferenca “The effect of rural development subsidies on rural areas”. Buč, Slovaška. Več: 
http://skrci.me/wY8oh 
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7. december - Seminar o programu razvoja podeželja 2014-2020. Več: http://skrci.me/4qkIQ 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Ministri nadaljevali razpravo o reformi Skupne kmetijske politike 

Na tretjem dvodnevnem zasedanju Sveta kmetijskih ministrov pod ciprskim predsedstvom, 22. oktobra v Luksemburgu, ki se ga je 
udeležil minister Franc Bogovič, so bile v ospredju teme iz področja ribištva, ministri pa so tudi nadaljevali razpravo o reformi Skupne 
kmetijske politike (SKP). Razprava je bila tokrat osredotočena na predvideno notranje poenotenje neposrednih plačil v državah 
članicah ter o posebni shemi plačil za mlade kmete. Slovenija je skupaj s številnim državami članicami opozorila, da predstavljajo 
neposredna plačila ključen instrument SKP, zato mora biti državam članicam zagotovljena zadostna prožnost v smeri bolj enotnih 
plačil in s tem odmikom od zgodovinskih plačil. Minister Bogovič se je strinjal, da naj nova politika odgovori tudi na vprašanje 
generacijske prenove kmetijske panoge in z uvedbo posebnih vzpodbud mladim kmetom tudi pritegne večje število mladih v sektor. 
Več: http://skrci.me/pac67 
 

EP o reformi SKP 

Evropski parlament je objavil dokument, ki obravnava aktualna vprašanja v zvezi z reformo SKP. Povezava: http://skrci.me/I8jcJ 
  

 

:: Na začetek 

 

Objavljene predstavitve in poročila z 2. SPP 

Na spletnih straneh so objavljene vse uvodne predstavitve, kot tudi izhodišča za razpravo in poročila iz vseh osmih delavnic z 2. 
Slovenskega podeželskega parlamenta 2012, ki se je odvilo 16. in 17. oktobra v Zrečah.  
Povezava: 
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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