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Osma seja Nadzornega odbora Programa razvoja podeželja RS 2007-2013  

Danes, 25. 5. 2012, je bila izvedena redna seja Nadzornega odbora PRP 2007-2013, katere sta se udeležila tudi predstavnika 
Evropske komisije. Glavna točka seje je bil pregled in potrditev Poročila o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2011. Kot 
zaključek predstavitve je bilo povedano, da je bilo v letu 2011 objavljenih 18 javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP v višini 125 mio 
€, da je bila uspešno izvedena kampanja oddaje zbirnih vlog – oddaja zahtevkov za plačila ukrepov 2. osi PRP, da je bilo v okviru 4. osi 
Leader aktivnih vseh 33 LAS-ov, da se je izboljšal sistem sprotnega vrednotenja PRP v smeri uporabe rezultatov vrednotenja za 
optimizacijo izvajanja PRP in načrtovanje ukrepov v PRP 2014-2020 ter da so aktivnosti pripravo novega PRP 2014-2020 že v polnem 
teku. Poročilo je bilo, ob nekaterih uredniških dopolnitvah, soglasno sprejeto in ga bo lahko organ upravljanja posredoval v odobritev 
Evropski komisiji. 

Osma redna skupščina Društva za razvoj slovenskega podeželja 

 

V Krškem je na včerajšnji 8. redni skupščini Društva za razvoj slovenskega podeželja, katere gostiteljica je bila LAS Posavje, bilo 
izvoljeno novo vodstvo in potrjen nov dve-letni program dela. Osrednja pozornost v prihodnjem programskem obdobju je namenjena 
slovenskemu podeželskemu parlamentu, informiranju ter krepitvi mreže za razvoj podeželja na nacionalni in evropski ravni. 
Sporočilo za javnost: http://skrci.me/DWQcc 

Rekordno število prijavljenih in nagrajenih izdelkov na razstavi Dobrote slovenskih kmetij 

 

Letošnja razstava Dobrote slovesnkih kmetij, ki je od četrtka do nedelje potekala v Minoritskem samostanu na Ptuju je spet postregla z 
rekordnimi številkami, saj je nekaj manj kot 800 kmetij prijavilo za ocenjevanje 1347 izdelkov. Kakovost teh izdelkov je vsako leto 
višja, saj so v soboto in nedeljo podelili kar 1098 priznanj, od tega 474 zlatih, 354 srebrnih in 270 bronastih. Prav tako se je povečalo 
število prejemnikov znakov kakovosti za tiste izdelke, ki so tri leta zapovrstjo prejeli zlato priznanje. Letos je teh 80. 
Letošnja razstava je potekala v znamenju 50-letnice Skupne kmetijske politike. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je 
namreč pripravila razstavo z naslovom Skupna kmetijska politika – kakovost, varnost, blaginja, razvoj, kjer so predstavljeni primeri 
dobrih praks, ki upravičujejo smiselnost skupne kmetijske politike. Več: http://skrci.me/Yj3zo 

Minister Bogovič na Ptuju podpisal listino AGRASLOMAK 

 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je na Ptuju prejšnji četrtek skupaj s predstavniki zamejskih kmetijskih organizacij iz 
Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške podpisal listino o ustanovitvi zamejske kmetijske koordinacije AGRASLOMAK. Namen in cilj 
podpisane listine je tesnejše povezovanje zamejskih kmetijskih organizacij, medsebojno informiranje in izmenjava dobrih praks na 
področju kmetijstva. 
Več: http://skrci.me/FUkb6 
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Vprašalnik o kmetijsko-ekoloških inovacijah 

ARC2020, TP Organics in IFOAM EU Group so pripravili vprašalnik, s katerim želijo zbrati izkušnje in mnenja o kmetijsko-ekoloških 
inovacijah in širiti znanje na področju evropskega prehranskega in kmetijskega sistema. S vprašalnikom se želi identificirati uspešne 
primere kakor tudi ovire, ki obstajajo.  
Vprašalnik: http://skrci.me/pnSiZ 
Več: www.arc2020.eu/front/agro-ecological-innovation/ 
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Festival gorskega lesa v Solčavi 

Festival gorskega lesa v Solčavi bo potekal od 25. do 27.maja 2012. 
Program: www.solcavsko.info/knjiznica/Dokumenti_pdf/Festival_gorskega_lesa2012_SLO.pdf 
Več o projektu Solčavski gorski les: www.solcavsko.info/index.php 

Dan parka Dvor - Hotemež 

Ob tednu slovenskih gozdov JZ KTRC Radeče skupaj s partnerji vabijo na Dan parka Dvor - Hotemež in Dan odprtih vrat prevzgojnega 
doma Radeče, v petek 25. maja 2012. 
Več: http://skrci.me/VNcJr 

Vseslovensko srečanje oglarjev 

Zavod za gozdove s partnerji organizira vseslovensko srečanje oglarjev, ki bo v soboto, 26. maja v Dolenjskih toplicah. 
Več: http://skrci.me/cJnOe 

31. Festival idrijske čipke 2012 

Gre za mednarodno etnološko, gospodarsko, kulturno, izobraževalno in zabavno prireditev, namenjeno ljubiteljem idrijske čipke. 
Festivalski dogodki se bodo odvijali od 15. do 17. junija 2012 na različnih lokacijah v Idriji. Več: http://skrci.me/LaWv3 

Konferenca "Quo vadis LEADER?" 

Rok za prijavo na konferenco z naslovom "Quo vadis Leader?", ki jo organizira Madžarska Mreža za razvoj podeželja, so podaljšali do 
29. maja. Dogodek bo potekal 5. junija 2012 v Budimpešti, njegova osrednja tema pa bo prihodnost LEADER-ja v prihodnjem 
programskem obdobju. 
Povezava na prijavo: http://www.mnvh.eu/quo-vadis-leader-registration-form 
Program dogodka: http://skrci.me/d0KDY 
Seznam hotelov: http://skrci.me/9NhPj 

Sklepna mednarodna konferenca Rokodelski dizajn in trženje rokodelskih izdelkov 

Vabljeni na mednarodno sklepno konferenco in strokovno ekskurzijo projekta Rokodelska akademija »Rokodelski dizajn in trženje 
rokodelskih izdelkov«, ki bo med 31. 5. in 1. 6. 2012, v kraju Sombotel na Madžarskem. 
Več: http://skrci.me/uTeoP 

Zaključna konferenca INTERREG projekta PADIMA 

27. junija bo v Bruslju  zaključna konferenca INTERREG projekta PADIMA (Policies Against Depopulation In Mountain Areas), katere 
cilj je opozoriti na tveganja povezana s depopulacijo in demografskimi spremembami, s katerimi se trenutno sooča večina gorskih regij 
v Evropi, in predstaviti primere uspešnih strategij, ki povečujejo privlačnost gorskih regij. Več: http://skrci.me/n0M8C 

Pregled domačih dogodkov 

25. maj - Dan parka Dvor - Hotemež. Več: http://skrci.me/VNcJr 
25. - 27. maj - Festival gorskega lesa v Solčavi. Več: http://skrci.me/fKhqW 
26. maj - Vseslovensko srečanje oglarjev. Dolenjske toplice. Več: http://skrci.me/KaKuQ 
29. maj - Sejem nevladnih organizacij Podravja. Maribor. Več: http://skrci.me/bIxbZ 
2. junij - Podeželje v mestu Ljubljana. Več: http://skrci.me/eppo5 
15. - 17. junij - Festival idrijske čipke. Idrija. Več: http://skrci.me/LaWv3 

Pregled dogodkov v tujini 
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31. maj - 1. junij - Mednarodna konferenca Rokodelski dizajn in trženje rokodelskih izdelkov. Sombotel, Madžarska. Več: 
http://skrci.me/uTeoP 
5. junij - Konferenca Quo vadis Leader? Budimpešta. Več: http://skrci.me/d0KDY 
12. - 14. junij - Konferenca LINC (Leader). Estonija. Več: http://skrci.me/U6Z2y 
4. - 6. julij - Seminar "Lokalno pridelana hrana; o čem pravzaprav govorimo?". Finska. Več: http://skrci.me/blw4T 
7. - 9. junij - Konferenca Animatorji razvoja podeželja - nov poklic? Kreta, Grčija. Več: www.emraconference.com/ 
27. junij - Zaključna konferenca INTERREG projekta PADIMA. Bruselj. Več: http://skrci.me/n0M8C 
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Novosti pri reformi SKP 

Na seji Posebnega odbora za Kmetijstvo 21. maja je velika večina Držav članic podprla predlog danskega predsedstva, da bi pomoč za 
mladega kmeta bila prostovoljna. Večina delegacij, vključno s Slovenijo, Irsko in Italijo, je podprla predlog, da se državam omogoči 
vključiti dodaten kriterij, ki bi zadovoljujeval definicijo "mladega kmeta". Vir: Agra Facts 
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Aktualni odprti javni razpisi MKO 

Povezava: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi/ 
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Vseevropski seminar na temo lokalnih razvojnih strategij LEADER v Bruslju 

Evropska mreža za razvoj podeželja enkrat letno organizira vseevropski dogodek za lokalne akcijske skupine (LAS). Tokrat je bila 
tema srečanja kako izboljšati lokalne razvojne strategije. 
Prvi dan dogodka so predstavniki večine držav članic EU pripravili predstavitvene stojnice LAS območij. Na slovenski stojnici sta 
delovanje LAS-ov predstavljala predstavnika LAS Haloze (Marjeta Topolovec) in LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe (Primož 
Pahor). Dogodka se je udeležil tudi Tomaž Cunder iz KIS, ki pripravlja izhodišča za boljše izvajanje lokalnih razvojnih strategij v 
Sloveniji. Ves čas dogodka so potekala tudi neformalna srečanja med LAS-i z namenom izmenjave kontaktov za morebitne projekte 
sodelovanja. 
Drugi dan sta potekali delavnici, razprave po skupinah pa so pokazale skupne skrbi »LEADER skupnosti« glede načina vrednotenja 
lokalnih razvojnih strategij in glede izvajanja LEADER v novem programskem obdobju po 2013. Pomemben signal iz seminarja pa je bil, 
da naj LAS-i ne čakajo, da bodo vsi dokumenti in smernice pripravljene s strani Komisije ali države članice, ampak naj že začnejo zelo 
intenzivno delati na novih lokalnih razvojnih strategijah. 
Več: http://skrci.me/F52DA 
Povezava na video o dogodku: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_016.cfm  

Spodbujanje čezmejnih projektov sodelovanja v Bruslju 27. - 28. 4. 2012 

V okviru seminarja Vseevropsko srečanje lokalnih akcijskih skupin, ki je bilo 27. in 28. 4. 2012 v Bruslju so francoski predstavniki 
pripravili kratek video o pomenu čezmejnega sodelovanja, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi: http://skrci.me/LGGsx 

LAS Mežiške doline - potrjen NIP 2012 

V začetku maja je s strani Nacionalne LEADER pisarne na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje potrjen NIP 2012 LAS Mežiške doline. 
Skupna vrednost potrjenih desetih projektov znaša 206.137,18 €, podpora iz ukrepa LEADER za te projekte pa je odobrena v višini 
118.280,51 €. Preostala sredstva za izvedbo projektov bodo zagotovili prijavitelji sami. Projekti se bodo izvajali v poletnih mesecih in 
bodo večinoma izvedeni do konca septembra 2012. 
Več: http://skrci.me/B3fys 
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Grška LAS išče partnerje pri TNC projektu s področja kulture, gastronomije in umetnosti 

Grška lokalna akcijska skupina Parnonas išče partnerje pri čezmejnem projektu sodelovanja z naslovom "Kratke mediteranske zgodbe: 
kultura, gastronomija in umetnost" (Short Mediterranean Stories: Action of culture, gastronomy and art). Več o 
projektu: http://skrci.me/mn1XD 
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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. 
 

Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 
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