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Poziv k varčni rabi vode 

Zaradi sušnih razmer v večjem delu države so zaloge podzemnih vod najmanjše v zadnjih petdesetih letih. Pozivamo vse prebivalce k 
varčni rabi vode in da s svojim ravnanjem ne poslabšujejo količinskega in kakovostnega stanja podzemnih in površinskih voda ter 
dodatno ne otežujejo preskrbe prebivalstva s pitno vodo. Več: www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N9630 
 

Ključni dosežki in strateške usmeritve MKO 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo ključne dosežke prvih 6 mesecev vlade in predstavilo strateške usmeritve ministrstva. 
Med ključne dosežke MKO sodi tudi učinkovito izvajanje ukrepov Skupne kmetijske politike (izplačilo vseh neposrednih plačil in 
izvajanje ukrepov Programa razvoja podeželja 2007-2013 (PRP)). Agencija je skupaj v prvi polovici letošnjega leta skupaj izplačala že 
220 milijonov evrov, med drugim približno 183 milijonov za neposredna plačila in 33 milijonov za ukrepe PRP. Letos je bilo objavljenih 
5 javnih razpisov iz PRP, pri katerih je bilo razpisanih dobrih 23 milijonov evrov nepovratnih sredstev. 
Več: http://skrci.me/oOvaU 
  

 

:: Na začetek 

 

Poziv za sodelovanje pri TNC projektu iz tujine 

Finska LAS išče partnerja pri projektu, ki se nanaša na bio kmetovanje, naravna zelišča in podeželski turizem.  
Več: http://skrci.me/7uEsb 
  

 

:: Na začetek 

 

Eko-Bio tržnica v Sevnici 

Na tržnici se bo predstavilo več kot 10 ponudnikov in združenj iz tega področja – ekološke kmetije, združenja in društva za ekološko 
pridelavo, izdelovalcev ročnih izdelkov in druge organizacije. Hkrati bo ob tržnici potekala tudi otvoritev prve trgovine s tovrstnimi 
izdelki v tem delu Posavja. Tržnica bo potekala 24. 8. 2012 na Planinski cesti 6 v Sevnici. 
Več: http://skrci.me/byhL6 
 

Šuštarska nedelja v Tržiču 

Letošnja jubilejna 45. Šuštarska nedelja bo nekaj posebnega, saj bo številnim obiskovalcem ponudila veliko dogodkov in jih spoznavala 
s starimi šegami in navadami iz pretekle zgodovine. Med več kot 40.000 obiskovalci iz Slovenije in zadnja leta tudi iz tujine jih je 
največ, ki obiščejo prireditev zaradi ugodnih sejemskih nakupov. Ponudba na 300 stojnicah je pestra in kvalitetna, največ zanimanja je 
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seveda za nakup obutve za različne priložnosti po zelo ugodnih sejemskih cenah. Svojo dejavnost in stare obrti predstavijo in domače 
izdelke ponudijo številni rokodelci in društva. Dogodek bo potekal 2. 9. v Tržiču. 
Več: www.e-sustarskanedelja.si/ 
 

Festival LUPA 2012 

Festival nevladnih organizacij LUPA je namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja, osveščanju širše javnosti o vlogi in 
pomenu nevladnih organizacij ter zahvali organizacijam za njihov prispevek k blaginji našega skupnega vsakdana. Dogodek bo potekal 
med 18. in 20. septembrom 2012 v Ljubljani. Več: www.cnvos.si/article?path=/promocija/festival_lupa/lupa_2012 
 

Pregled domačih dogodkov 

24. avgust - Eko-Bio tržnica. Sevnica. Več: http://skrci.me/byhL6 
25. - 30. avgust - AGRA, 50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Več: www.pomurski-sejem.si/ 
29. avgust - Okrogla miza "Lokalni pridelki, turizem in narava - priložnost za sožitje". Gornja Radgona. Več: http://skrci.me/LZW3I 
2. september - Šuštarska nedelja v Tržiču. Več: www.e-sustarskanedelja.si/ 
8. september - Prireditev "Za gozdove in ljudi". Pohorje. Več: http://skrci.me/8AH8P 
18. - 20. september - Festival LUPA. Ljubljana. Več: http://skrci.me/z9iKr 
16. in 17. oktober - Slovenski podeželski parlament 2012. Terme Zreče. Več: http://skrci.me/r7uzU 
 
 

Pregled dogodkov v tujini 

31. 8. - 4. 9. - Mednarodni kmetijski sejem. České Budějovice, Češka. Več: http://skrci.me/c2qtk 
6. - 9. september - Švedski podeželski parlament 2012. Več: lbrd.helasverige.se/english/ 
25. september - Konferenca Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Več: http://skrci.me/o3MkZ 
5. - 9. oktober - 4. Evropski kongres o podeželskem turizmu. Romunija. Več: www.europeanrtcongress.org/ 
13. - 14. september - Mednarodna delavnica o lesni energiji in gozdarstvu. Estonija. Več: http://skrci.me/8QJ1Q  
25. in 26. september - Konferenca LEADER. Marseille, Francija. Več: http://skrci.me/kWGo3 
9. oktober - ELARD-ova LEADER delavnica. Bruselj, Belgija. Več: http://skrci.me/KSG2a 
  

 

:: Na začetek 

 

Razpis za zbiranje predlogov informacijskih projektov o skupni kmetijski politiki 

Evropska komisija - Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja je objavila razpis za zbiranje predlogov informacijskih 
projektov o skupni kmetijski politiki - (SKP). Namen projektov je: 
- zagotoviti boljše javno razumevanje SKP, zlasti v okviru predlogov za reformo, 
- ponazoriti vlogo SKP pri razvoju pametne, trajnostne in vključujoče rasti, kakor je opredeljena v strategiji Evropa 2020, 
- izboljšati razumevanje prispevka SKP k zagotavljanju zdrave in kakovostne proizvodnje hrane za evropske državljane, ohranjanju 
okolja in razvoju podeželja v Evropski uniji ter 
- povečati zanimanje javnosti za vlogo kmetov, kmetijstva in razvoja podeželja v evropski družbi preko promocije pomena kmetijstva 
ter prikazom prispevka SKP pri podpori kmetom, kmetijstvu in razvoju podeželja v Evropski uniji.  
Več: skrci.me/sgdR4 
  

 

:: Na začetek 

 

Najava objave razpisa za izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma 
prilagoditvijo kmetijstva 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 17. 8. 2012, objavilo nov javni 
razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 
1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih. Okvirna višina razpisanih nepovratnih 
sredstev znaša do 5.500.000 evrov. Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu, do vključno 1. 10. 2012 do 24. 
ure. 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 
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DRPSN objavlja javni poziv za NIP 2012-2 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je objavilo javni razpis za nabor projektov za sestavo drugega Načrta 
izvedbenih projektov LAS za leto 2012 (NIP2012-2). Gre za zadnji NIP v tem proračunskem obdobju EU 2007-2013, v okviru katerega 
razpisujemo za 75.000,00 € dodatnih sredstev za sofinanciranje izvedbenih projektov na področju LAS (občine Ilirska bistrica, Pivka, 
Postojna). Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
 

Konferenca LEADER v Marseillu 

ELARD (Evropsko  LEADER združenje za razvoj podeželja) skupaj s francosko organizacijo LEADER France organizira mednarodni 
seminar o LEADERju, ki bo potekal 25. in 26. septembra 2012 v Marseillu. Dvodnevni dogodek bo obravnaval raznoliko tematiko 
povezano z LEADER metodo v prihodnjem programskem obdobju. Govorniki na seminarju bodo predstavniki različnih LAS, evropskih 
institucij in organizacij, dogodek pa predstavlja odlično priložnost mreženja med  LAS-i.  
Več: http://skrci.me/kWGo3 
  

 

:: 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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