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50. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 

Približuje se največji slovenski kmetijsko-živilski sejem v Sloveniji, ki bo potekal med 25. in 30. avgustom v Gornji Radgoni. 
Mednarodni sejem, ki združuje razstavljavce kar iz 29ih držav in letos praznuje svoj 50. jubilej, poteka pod sloganom »Tradicionalno 
svež«. Na sejmišču se bo aktivno predstavilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki bo organiziralo številna strokovna predavanja 
in okrogle mize na različne aktualne teme s področja kmetijstva in okolja. Ob robu sejma AGRA bodo z ministrom Bogovičem potekala 
tudi bilateralna srečanja ministrov in vodij delegacij držav, ki bodo na obisku v Gornji Radgoni. 
Program MKO na sejmu: http://skrci.me/FQDDf 
Več o sejmu: http://skrci.me/zeCRO 
 

Bovški sir že štirinajsti slovenski proizvod zaščiten v EU 

Evropska komisija je 21. 8. 2012 V Uradnem listu EU objavila registracijo Bovškega sira (zaščitena označba porekla), ki je štirinajsti 
slovenski proizvod, registriran pri Evropski Komisiji. 
V preteklosti so Bovški sir izdelovali iz surovega mleka ovc z dodatkom kozjega ali kravjega mleka. Sedaj gre v pretežni meri za čisti 
ovčji sir, vendar mu nekateri izdelovalci še vedno primešajo do 20 % kravjega ali kozjega mleka. Ovčje mleko za proizvodnjo Bovškega 
sira je prirejeno od avtohtone pasme ovac – Bovške ovce. Ta se je v stoletjih izoblikovala v Zgornjesoški dolini in dobila ime po kraju 
Bovec. 
Več: http://skrci.me/6SBzF 
  

 

:: Na začetek 

 

Nagrada Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) za civilno družbo 2012  

 
Evropski ekonomsko-socialni odbor bo, kot že štirikrat doslej, tudi letos podelil nagrado odličnosti v pobudah civilne družbe. Tema 
razpisa v letu 2012 je "Z inovacijami do trajnostne Evrope". Nagrajeni bodo projekti, ki dokazujejo, da inovativne pobude v trajnostni 
proizvodnji in/ali potrošnji vodijo k ustvarjanju okolju prijaznih delovnih mest v Evropi. Nagrada, katere polna vrednost znaša 30.000 
EUR je odprta za vse organizacije civilne družbe na mednarodni, državni, regionalni in lokalni ravni, ki imajo svoj sedež v državi 
Evropske unije.  
Rok za oddajo prijav je 30. september 2012, nagrada pa bo podeljena 12. decembra 2012. 
Natančnejše informacije o izpolnjevanju meril za sodelovanju in samem postopku, kakor tudi prijavni obrazec, so na voljo v 
naslednjem dokumentu: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/f_ces6773-2012_web_sl.doc.  
Spletna stran razpisa: www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize  
  

 

:: Na začetek 

 

Kmečki praznik pod Storžičem 
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Turistično etnografska prireditev Kmečki praznik pod Storžičem bo potekala v nedeljo, 26. avgusta 2012, v Športnem parku Belica. 
Pripravljale se bodo razne kmečke dobrote kot so žganci in kislo mleko pa še marsikaj. Več: http://skrci.me/McJdH 

 
 

1. Festival medu 

Prvi festival medu bo v soboto, 8. septembra 2012 v Čebelarskem centru Gorenjske, v Lescah. Celodnevno dogajanje bo vključevalo 
stojnice, predavanja in demonstracije, rdeča nit festivala pa bo med. Pot medu se ne konča v kozarcu in predstavili bodo različne 
možnosti uporabe. Med drugim si boste lahko ogledali, kako se izdelujejo medeni kruhki ali pa si sami izdelali lectovo srce, v 
predavalnici pa boste zagotovo izvedeli kaj novega o uporabi medu. Izdelke bo mogoče tudi kupiti, prav tako bo poskrbljeno za 
medeno kulinariko. Več: http://skrci.me/Bzlby 
 

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/ 
26. avgust - Kmečki praznik pod Storžičem. Več: http://skrci.me/McJdH 
27. avgust - Posveta na temo reforme SKP do leta 2020, na sejmu v Gornji Radgoni. Več: http://skrci.me/DeWkq 
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 
8. september - Prvi festival medu. Lesce. Več: http://skrci.me/Bzlby  
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 

 

Vabilo na posveta na temo reforme SKP do leta 2020, na sejmu v Gornji Radgoni, 27. 8. 2012 

Proces reforme Skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje med letoma 2014 in 2020 se nahaja v zaključni fazi sprejemanja 
zakonodajnih predlogov, hkrati pa se začenja faza sprejemanja odločitev o izvedbi reforme v Sloveniji. Zato Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje tej temi namenja posebno pozornost tudi na 50. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2012 v Gornji Radgoni. 
Posvet na temo neposrednih plačil prvega stebra 2014-2020 bo potekal v ponedeljek, 27. 8. 2012 ob 10.00 uri, v dvorani 1 sejmišča. 
Istega dne bo v popoldanskem delu potekal tudi posvet posvečen razvoju podeželja 2014-2020, ki se bo začel ob 13.00 uri, prav tako 
v dvorani 1 sejmišča. V okviru tega posveta bomo predstavili politiko razvoja podeželja v Evropski uniji za programsko obdobje 2014-
2020 in razvojne dileme ter predvidene okvirne aktivnosti po posameznih področjih ukrepanja. 
Več: http://skrci.me/DeWkq 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 
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Poziv za sodelovanje pri TNC projektu iz tujine 

Latvijska LAS išče partnerje za sodelovanje pri projektu z naslovom "Stimulation of innovative entrepreneurship in rural areas". 
Več: http://skrci.me/SGE9B 
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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. 
 

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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