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OECD je predstavil zaključke presoje slovenske okoljske politike in priporočila za njeno 
izboljšanje 

Direktor Direktorata za okolje OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) Simon Upton je slovenski javnosti včeraj 
predstavil zaključke presoje slovenske okoljske politike in priporočila za njeno izboljšanje. OECD v poročilu izpostavlja, da je Slovenija 
v zadnjem desetletju na področju okoljskih politik zelo napredovala, da pa nas čaka še veliko dela. Pri tem je Simon Upton izpostavil 
predvsem področje prometa in odpadkov. Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je predstavil pogled vlade na poročilo in o 
tem, kako se bo predvidoma oblikovala politika na področjih, ki jih je presojal OECD. Sledila je javna razprava o slovenski okoljski 
politiki in njenem vključevanju v gospodarsko rast, na katero so bili vabljeni predstavniki resorjev, ki so ključni za razvoj in okolje, 
občin, nevladnih organizacij ter podjetij. 
Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5791/ 

Podeželje v mestu Ljubljana (2. 6. 2012) 

Raznolika ponudba slovenskih kmetij, pridelana in ponujena z ljubeznijo, je tudi tokrat navdušila številne ljubitelje podeželske 
kulinarike, ki so prejšnjo soboto obiskali dogodek Podeželje v mestu. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani se je okušalo odlične sezonske 
pridelke in izdelke izbranih slovenskih kmetij.  
Več: www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/1646/-Delamo-z-roko-v-roki.aspx 
 

 

:: Na začetek 

 

Iniciativa mreže Forum Synergies 

Evropska mreža Forum Synergies je znova začela s projektom "Sustainable Mystery Tour", katerega namen je zainteresirani javnosti 
predstaviti uspešne primere praks s podeželja ter obenem glas podeželja predstaviti političnim odločevalcem. Več o projektu: 
http://skrci.me/VlUmg 
Projekt so začeli 14. maja v Estoniji, kjer so obiskali estonsko vaško gibanje "KODUKANT". Povezava na video prispevke: 
www.dailymotion.com/playlist/x2388t_ForumSynergies_systainable-mystery-tour-2012/1#video=xr8e99 
 

 

:: Na začetek 

 

Fidov gaj - dediščina ljudske modrosti 

Na dan svetega Vida, v petek, 15. junija 2012, ob 17. uri, bodo v Solčavi odprli tematski park, Fidov gaj. V gaju bo predstavljena tako 
etnološka dediščina kot tudi naravna bogastva območja, zato so celotno zgodbo poimenovali s podnaslovom Dediščina ljudske 
modrosti. 
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Več: http://skrci.me/NdPF1 

Projekt LAS "Perspektiva zasavskega podeželja" 

Po uspešno izvedenem prvem dogodku v Turju, LAS Zasavje vabi, da se udeležite drugega dogodka v okviru projekta LAS »Perspektiva 
zasavskega podeželja«, ki se bo odvijal v občini Trbovlje in sicer v Gasilskem domu na Dobovcu v četrtek, 21. junija 2012 s 
pričetkom ob 10. uri. Več: http://skrci.me/t4Iui 

Konferenca o razvojnih priložnostih ribiških območij (Latvija, 12-14.7.2012) 

Mednarodna konferenca z naslovom "Fisheries Areas Development Possibilities" bo potekala med 12. in 14. julijem v SZ obalnem 
delu Latvije. Namen konference je razprava in izmenjava izkušenj s področja izboljšave trajnostnega razvoja ribiških regij. Med 
konferenco se boste lahko udeležili tudi tradicionalnega obalnega ribolova ter tradicionalnega ribiškega festivala. Prijave zbirajo do 
28. junija. 
Več o konferenci: http://skrci.me/CfkTZ 
Registracijski obrazec: http://skrci.me/rmTnA 

Pregled domačih dogodkov 

15. junij - Fidov gaj - dediščina ljudske modrosti. Solčava. Več: http://skrci.me/NdPF1 
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 
21. junij - "Perspektiva zasavskega podeželja". Trbovlje. Več: http://skrci.me/t4Iui 
25. - 30. avgust - 50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA. Gornja Radgona. Več: www.pomurski-sejem.si 

Pregled dogodkov v tujini 

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 
12. - 14. julij - Konferenca "Fisheries Areas Development Possibilities". Latvija. Več: http://skrci.me/CfkTZ 
 

 

:: Na začetek 

 

Neformalno srečanje ministrov za kmetijstvo EU 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je na neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo EU, ki je potekalo 5. 6. 2012 v 
Koldingu in Horsensu na Danskem, pozdravil razpravo o vlogi kmetijsko živilskega sektorja pri zagotavljanju zelene rasti, o izzivih, s 
katerimi se pri tem sooča ta sektor in aktivnostih držav, ki so potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja ter prehoda kmetijsko 
živilskega sektorja v zeleno gospodarstvo. »Nedvomno ima kmetijsko živilski sektor eno izmed ključnih vlog pri zagotavljanju zelene 
rasti, saj kmetijstvo predstavlja enega izmed največjih uporabnikov in upravljavcev naravnih virov«, je povedal minister in dodal, da 
se »sektor še posebej sooča z izzivi, ki ne ogrožajo le možnosti za trajnostni razvoj, temveč tudi obstoj človeštva.« Minister je 
poudaril, da mora biti slednje tudi vodilo pri sprejemanju reforme Skupne kmetijske politike. 
Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5790/ 
 

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

8. LEADER pododbor in delavnica o »Lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost« (t.i. CLLD).  

Dne 31.5. 2012 je v Bruslju potekal 8. LEADER pododbor, dne 1. 6. 2012 pa delavnica o »Lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost« 
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(t.i. CLLD). Obeh dogodkov se je udeležila v LEADER pododbor imenovana predstavnica organa upravljanja (MKO). Poročilo z obeh 
dogodkov si lahko preberete na tej povezavi: www.drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/2012/porocilo_8_LSBC.pdf 

Zaključek projekta »Prav lepo je res na deželi« 

Projekt »Prav lepo je res na deželi«, ki je bil uvrščen v NIP 2011 LAS Od Pohorja do Bohorja, se je zaključil. Projekt so predstavili 
31. 5. 2012 na novinarski konferenci, ki sta ji sledila še predstavitev kataloga »Gremo na kmetijo« in strokovno srečanje s tremi 
predavanji. V katalogu »Gremo na kmetijo«, ki so ga izdali v nakladi 11.000 izvodov, je predstavljenih 45 turističnih kmetij in kmetij z 
drugo dopolnilno dejavnostjo, vse pa so z območja LAS-a, torej iz občin Dobrna, Vitanje, Zreče, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur 
in Dobje.  
Več: las.ra-kozjansko.si/Novice/Prav-lepo-je-res-na-dezeli_1.html 

LAS DRSPN na MKO oddalo NIP 2012-1 

LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje konec maja oddalo NIP 2012-
1, v katerem je prijavljenih 22 projektov v skupni vrednosti 386.865,22 €, od tega bo iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (LEADER) namenjeno za sofinanciranje projektov 234.640,26 €, kar v povprečju znaša 60,65%. Več: www.razvoj-
podezelja.si/ 

Pozivi za sodelovanje pri TNC projektih iz tujine 

Iz Latvije in Finske so prispeli pozivi za sodelovanje pri naslednjih projektih: 
- projekt "Amateur collective society „RAKSTI”: http://skrci.me/Lx5nC 
- projekt "Real Adventure": http://skrci.me/NMmOX 
- projekt "Ulbrokas Music and Art School": http://skrci.me/3iotd 
- projekt "Dance and learn": http://skrci.me/64bcO 
- projekt "American Football": http://skrci.me/teYgS 
 

 

:: 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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