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Minister Bogovič v Pomurju s kmeti in župani o posledicah suše 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je 3. 9. obiskal Pomurje. Ogledal si je polja, ki jih je suša najbolj prizadela in se srečal s 
kmeti in župani občin. Namen srečanja z ministrom je bil preveriti, ali so možne kakšne rešitve, saj je zaradi suše največ škode na 
koruzi na območju med Mursko Soboto, Odranci in Turniščem, kjer je najbolj peščena zemlja.  
Več: http://skrci.me/Xtm7C 
 

Podelitev priznanj na fotografskem natečaju Evropske mreže za razvoj podeželja za izbrane 
fotografe in predstavnike lokalnih akcijski skupin (LAS)  
 
Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je bila nagrajena na mednarodnem natečaju Fotografije podeželske Evrope. Fotografija Mateja 
Povšeta je bila med 1.700 prijavljenimi izbrana kot edina iz Slovenije.  
Fotografski natečaj je organizirala Evropska mreža za razvoj podeželja. Podelitev priznanj za izbrane fotografe in predstavnike 
lokalnih akcijski skupin (LAS) je potekala v Bruslju 2. julija 2012. Udeležila sta se je Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj 
Litija, ki vodi LAS Srce Slovenije in fotograf Matej Povše, avtor zmagovalne fotografije. Nagrajence iz celotne Evrope je sprejel Dacian 
Cioloş, evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja.  
Fotografija Mateja Povšeta z naslovom "Let us lead you" (slov.: Pustite, da vas vodimo) je bila izbrana v kategoriji "The Spirit of 
LEADER" (slov.: Duh programa LEADER). Nastala je ob srečanju županov Srca Slovenije v Geometričnem središču Slovenije 28. maja 
2010. Ponazarja idejo, na kateri temelji znamka Srce Slovenije: s povezovanjem doseči trajnostni razvoj na vseh področjih življenja 
ljudi. Prav LEADER je eden od programov, ki spodbuja medsebojno povezovanje in omogoča konkretno uresničevanje idej na terenu. 
Fotografija je bila na ogled na razstavi v zgradbi Berlaymont v Bruslju od 21. junija do 10. julija 2012.  
Povezava: http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1332  
Posnetek s prireditve: http://www.youtube.com/watch?v=kixJNR1gd9Q&feature=plcp  
 

Jesenske dobrote Podeželja v mestu navdušile 

V Ljubljani je v soboto potekala jesenska prireditev Podeželje v mestu. Na njej se je s svojo ponudbo predstavljalo 44 slovenskih 
kmetij. Člani GIZ Slovenska zelenjava so pekli lokalno pridelana zelenjavo in osveščali o njenih prednostih. Članice društva Podeželskih 
žena Dobrepolje Struge so s peko palačink prireditvi dodale pridih sladkosti. 
Kljub deževnemu vremenu je bila prireditev odlično obiskana - ponudniki zadovoljni s prodajo in obiskovalci navdušeni nad ponudbo. 
Prireditve Podeželje v mestu so v letu 2012 del projekta Skupna kmetijska politika – kakovost, varnost, blaginja, razvoj. Njegov cilj je 
osveščanje prebivalcev Slovenije o pomenu, dosežkih in novih ciljih te politike. Projekt sofinancira Evropska unija, Generalni 
direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja. 
Pred nami je še eno, letos zadnje, Podeželje v mestu Maribor, ki bo potekalo v soboto, 29. septembra, na Trgu svobode v Mariboru. 
Lepo vabljeni! Več: http://skrci.me/Ekuev 
  

 

:: Na začetek 

 

Natečaj za najboljšo fotografijo, video in projekt na temo Evropskega leta 2012: aktivno staranje 
in solidarnost med generacijami  

Zavod MOVIT (informacijska pisarna programa Evropa za državljane, nacionalna agencija programa Mladi v akciji in infoservis Eurodesk) 
letos že tretjič organizira natečaj na temo Evropskega leta, letos je to aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. Letošnji 
natečaj poteka v treh kategorijah, in sicer izbiramo najboljšo fotografijo, najboljši video posnetek in najboljši projekt na temo 
aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. V vsaki kategoriji bomo izbrali enega zmagovalca in ga nagradili z denarno 
nagrado v višini 200 evrov bruto. Na natečaj se lahko prijavijo tako organizacije kot posamezniki in skupine posameznikov. Rok za 
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prijavo je 14. september 2012!  Več: www.eurodesk.si/aktivnosti/evropsko-leto/#c6974 
 

Čezmejni projekt sodelovanja za pripravo seminarja ne temo podeželske mladine in 
zaposlovanja 

Regionalna mreža LAS iz Katalonije (ARCA) je v letu 2011 začela s projektom Odysseus, ki promovira vrnitev in zaposlovanje mladih v 
podeželskih regijah. V okviru omenjenega projekta načrtujejo organizacijo mednarodnega seminarja, namenjenega izmenjavi mnenj, 
izkušenj in politik evropskih držav pri zaposlovanju mladih na podeželju.  
Več: http://skrci.me/mCnrK 
Kontakt: tecnic1@arca-dr.cat 
  

 

:: Na začetek 

 

Posvet "Daljinske kolesarske poti - priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije".  

Posvet "Daljinske kolesarske poti - priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije" bo potekal 20. septembra 2012 v prostorih Rektorata 
Univerze v Mariboru. Na posvetu bodo ob številnih domačih predavateljih, ki se ukvarjajo s problematiko razvoja kolesarske 
infrastrukture na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, sodelovali tudi ugledni gostje iz tujine, ki bodo predstavili primere dobrih 
praks razvoja mreže kolesarskih poti in razvoja integralnih turističnih izdelkov v svojih državah. 
V okviru posveta bo podpisano pismo o nameri za vzpostavitev integralnega turističnega izdelka Dravske kolesarske poti s pripadajočo 
osnovno kolesarsko infrastrukturo tudi v Sloveniji, od Dravograda do hrvaške meje, kar je lahko naš uspešen skupni projekt v obdobju 
nove finančne perspektive EU 2014–2020. 
Več: http://kolesarji.org/daljinske-kolesarske-poti/ 
 

Mednarodna konferenca na temo podeželskega turizma 

Regional Studies Association (RSA) in International Centre for Research in Events, Tourism and Hospitality (ICRETH) bosta med 23 in 25. 
januarjem 2013 v Leedsu (Združeno kraljestvo) gostila mednarodno konferenco o aktivnem podeželskem turizmu. Organizatorji so 
že začeli z zbiranjem prijav za sodelovanje oziroma predavanje na konferenci, ki jih lahko pošljete do 29. septembra 2012.   
Več: icreth.wix.com/countrysidetourism#!home/mainPage 
 

Pregled domačih dogodkov 

7. - 9. september - 16. Podobe bistriških domačij in 5. živinorejska razstava. Več: http://skrci.me/49opM 
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 
20. september - Posvet "Daljinske kolesarske poti - priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije". Maribor. Več: 
http://kolesarji.org/daljinske-kolesarske-poti/ 
29. september - Podeželje v mestu. Maribor.  
16. in 17. oktober - Slovenski podeželski parlament 2012. Terme Zreče. Več: http://skrci.me/r7uzU 
 
 

Pregled dogodkov v tujini 

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 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

Mednarodni dogodek v Franciji, namenjen čezmejnemu sodelovanju in povezovanju LAS 

Francoska mreža za razvoj podeželja organizira 2. mednarodni dogodek na temo čezmejnega sodelovanja, katerega namen je 
povezovanje ter izmenjava izkušenj med lokalnimi akcijskimi skupinami iz različnih Držav članic. V sklopu dogodka, ki bo potekal 7. in 
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8. novembra, bodo organizirane tudi tematske delavnice, priložnost pa bo tudi za neformalna druženja. 
Več: http://skrci.me/NN0Xb 
  

 

:: 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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