
 

    

PRePlet | 31. maj | št. 22-12 
Arhiv novic 

  

 

  

    

:: AKTUALNO DOMA :: SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA 2014 - 2020 

:: AKTUALNO IZ MEDNARODNIH ORGANIZACIJ :: RAZPISI PRP 2007 - 2013 

:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV :: LEADER 

  
 

 

Spletna anketa v okviru projekta »Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013« 

Raziskovalci z Biotehniške in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti so v okviru ciljno raziskovalnega projekta »Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013« pripravili krajšo spletno anketo, 
s katero želijo pridobiti podatke o proizvodnih, ekonomskih in socialnih značilnostih kmetij v Sloveniji, ki jim bodo v pomoč pri 
ugotavljanju razvojnih potencialov in usmeritev kmetij, njihovih načrtov in izzivov, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Povezava 
na anketo: http://www.1ka.si/a/12789. 
Več: http://skrci.me/9Zzcl 

Krajevno skupnost Polšnik obiskala ocenjevalna komisija evropskega natečaja za obnovo vasi 
2012 

Polšnik je 24. maja 2012 obiskala tričlanska ocenjevalna komisija združenja ARGE (Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo 
vasi), ki so jo sprejeli predstavniki krajevne skupnosti, predsednica tamkajšnjega turističnega društva, podžupanja Občine Litija, 
predstavnici Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter predstavnici Centra za razvoj Litija. Komisija se je seznanila z razvojno vizijo 
območja ter posameznimi projekti, ki jih je skupnost v preteklosti uspešno izvedla in so prispevali h krepitvi povezovanja, sodelovanja 
in usposobljenosti posameznikov – lokalnih vodij razvoja. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1215 
 

 

:: Na začetek 

 

Dogodek Odbora regij: Regije in mesta za integrirani teritorialni razvoj 

Odbor regij, posvetovalno telo, ki zastopa interese evropskih regionalnih in lokalnih organov v EU, je 10. maja priredilo dogodek z 
naslovom "Regije in mesta za integrirani teritorialni razvoj", na katerem je bil obravnavan Skupni strateški okvir za prihodnje 
programiranje vseh strukturnih skladov (tudi za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) v obdobju 2014-2020. Več: 
cor.europa.eu/en/news/forums/Pages/forum-common-strategic-framework.aspx 

Izšla je nova številka novic mreže PREPARE 

Mreža PREPARE (Partnership for Rural Europe) je izdala novo številko e-novic, ki je dostopna na tej povezavi: 
www.preparenetwork.org/files/Newsletters/2012/P_news_05_2012.pdf 
 

 

:: Na začetek 

 

Podeželje v mestu - pridelano in ponujeno z ljubeznijo 
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Na prireditvi Podeželje v mestu – pridelano in ponujeno z ljubeznijo, ki bo v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter 
Ljubljanskih parkirišč in tržnic potekalo 2. junija na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, se bo med 8. in 14. uro s svojimi pridelki in 
izdelki dopolnilnih dejavnosti predstavljalo 44 slovenskih kmetij. Njihova ponudba bo raznolika, pridelana in ponujena z ljubeznijo. 
Več: skrci.me/kEpwJ 

Delavnica: Zelena javna naročila – pomen in priložnosti v okolju ter pregled ponudnikov eko 
hrane, možnosti dobave lokalno pridelane hrane 

Delavnica je namenjena zainteresiranim skupinam in društvom ekoloških pridelovalcev hrane in posameznikom. Na njej bodo 
obravnavane možnosti nabave potrebnih količin živil, kar bo osnova za nabor živil za izvedbo zelenega javnega naročila. Delavnica se 
bo odvijala v sredo, 6. 6. 2012, od 14.30 ure na OŠ Gornja Radgona. Več: http://skrci.me/0UA7F 

Predstavitev zbornika Kozolec na prepihu časa 

Občina Šentrupert želi s svojimi dejanji prispevati k ponovnemu uveljavljanju lesa, k ohranjanju kulturne dediščine kozolcev, ki so 
nam jo zapustili pretekli rodovi. Zato so še posebej veseli, da bo prav v Šentrupertu premierno predstavljen zbornik KOZOLEC NA 
PREPIHU ČASA Simončičev toplar v Bistrici na Dolenjskem, avtorja Dušana Štepca. V ponedeljek, 4. junija 2012, ob 18. uri, v galeriji 
Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Več: http://skrci.me/CT1ah 

Prvo srečanje biodinamikov - "Zdravo, v ritmu z naravo" 

Zavod za biološko dinamično gospodarjenje Demeter in Biotehniški center Naklo bosta v času od 18. 6. 2012 do 23. 6. 2012 gostitelja 
16. mednarodne konference Demeter International. Organizacija mednarodne konference v Sloveniji je velika čast za slovenske 
organizatorje, hkrati pa tudi obveza, priznanje in potrditev, da biodinamična metoda kmetovanja pri nas dobiva vse večje razsežnosti 
in pomen. Širša javnost, torej vsi, ki bi želeli izvedeti več o biodinamiki, vabljeni v čim večjem številu v Biotehniški center Naklo v 
nedeljo,17. 6. 2012, na prvo srečanje biodinamikov Slovenije. Več: http://skrci.me/gv9fj 

Seminar "Izobraževanje na daljavo" 

V okviru projekta Grundtvig Vseživljanjsko učenje, katerega cilj je premostitev ovir za sodelovanje oz. zagotovitev kvalitetnega 
izobraževanja za odrasle nad 50 let v podeželskih regijah, prireja Društvo za razvoj slovenskega podeželja seminar naslovom 
"Izobraževanje na daljavo". Seminar, ki bo potekal med 20. in 22. junijem v Biotermah Mala Nedelja v Prlekiji, bo gostil ugledne 
predavatelje, pričakovana pa je tudi mednarodna udeležba gostov iz desetih evropskih držav. Povezava na program 
seminarja: http://skrci.me/nviCR 

Pregled dogodkov v tujini 

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 

Pregled domačih dogodkov 

2. junij - Podeželje v mestu Ljubljana. Več: http://skrci.me/kEpwJ 
2. junij - Odmevi dediščine. Baška grapa. Več: http://skrci.me/Rl1FX 
6. junij - Delavnica "Jem lokalno". Gornja Radgona. Več: http://skrci.me/0UA7F 
15. - 17. junij - Festival idrijske čipke. Idrija. Več: http://skrci.me/LaWv3 
16. junij - Prvo srečanje biodinamikov Slovenije. Več: http://skrci.me/gv9fj 
20. - 22. junij - Seminar "Izobraževanje na daljavo". Mala Nedelja. Več: http://skrci.me/nviCR 
25. - 30. avgust - 50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA. Gornja Radgona. Več: www.pomurski-sejem.si 
 

 

:: Na začetek 

 

CoR in EESC sprejela svoja mjenja glede predlogov reforme SKP 

Odbor regij (CoR) in Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESC) sta vsak na svojem plenarnem zasedanju, 25. aprila oz. 4. maja, 
sprejela svoja uradna mnenja glede predlogov o reformi Skupne kmetijske politike. Mnenji teh dveh EU institucij predstavljata 
obvezen del zakonodajnih postopkov - Evropski parlament in Svet sta obvezana, da ju upoštevata ob sprejemanju zakonodaje in pri 
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implementaciji reforme SKP.  
Več: cap2020.ieep.eu/2012/5/23/cor-and-eesc-adopt-their-opinions-on-the-cap-reform-proposals 
 

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

Aktivnosti LAS Obsotelje in Kozjansko 

LAS Obsotelje in Kozjansko izvaja čezmejni projekt sodelovanja »Riding with Finns and Slovenians« z LAS Päijänne iz Finske. Namen 
projekta je izmenjava izkušenj med LAS-oma, ogled dobre prakse, izvedba izobraževalnih poletnih taborov, na katerih bodo udeleženci 
spoznavali tujo državo, njeno kulturo in navade. Izvajalca projekta sta Konjeniški klub Strmol iz Rogatca in finska konjušnica Pyyrylän. 
Več: www.ra-sotla.si/las/index.php/ogled-dobre-prakse-v-deeli-tisoerih-jezer-finski 

Svet LAS Obsotelje in Kozjansko je konec aprila potrdil seznam 10 projektov za sofinanciranje z Leader sredstvi, v okviru 4. javnega 
poziva LAS Obsotelje in Kozjansko za izbor projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije 2007-2013. Več: http://skrci.me/LGxwD 

Podpora prireditvam na območju LAS za razvoj – PODPRI 

Od 2. junija do 2. septembra se bo na območju LAS za razvoj, sedmih občin Severne Primorske odvilo sedem prireditev nevladnih 
organizacij, ki bodo vključevale nove pristope za krepitev lokalne identitete in dediščine ter s tem prispevale k bogatitvi turistične 
ponudbe. Vse prireditve so združene pod projekt Podpora prireditvam NVO na območju LAS za razvoj – PODPRI, katerega nosilec je LAS 
za razvoj v sodelovanju s partnerji Posoškim razvojnim centrom, Fundacijo BiT Planota, Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo, 
sedmimi občinami in sedmimi nevladnimi organizacijami. Širše območje podeželja ob Smaragdni poti bo tako letošnje poletje nudilo 
oddih, zabavo, starodavna znanja in aktivno vključevanje obiskovalcev v dogajanje, ki bodo lahko okusili in začutili kulturno dediščino. 
Več: www.prc.si/novice/podpora-prireditvam-na-obmocju-las--podpri 

LAS Haloze: izbrani projekti za NIP 2012 

Skupščina LAS Haloze je dne 22. 5. 2012 potrdila 15 projektov za sofinanciranje iz programa Leader za leto 2012, ki jih je predlagal 
Organ odločanja LAS Haloze. Več: www.haloze.org/index.php/2-novice/64-projekti-za-nip-2012-so-izbrani 
 

 

:: 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. 
 

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