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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti na posameznih ukrepih PRP za leto 
2012  

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki 
so svoje investicije v preteklih letih že zaključili in so, skladno s 123. členom uredbe PRP za 1., 3. in 4. os (Uradni list RS, št. 87/2012), 
dolžni Agenciji poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev naložbe za leto 2012, da je z letošnjim letom oddaja letnega 
poročila mogoča samo preko spletne aplikacije Program razvoja podeželja – Izplačila / Poročila.  
Rok za oddajo poročila za leto 2012 je 31. 3. 2013. 
Več: http://skrci.me/31omS 
 

MKO zagotovil sredstva za sofinanciranje letošnjih LIFE projektov 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo v letošnjem letu sofinanciralo LIFE projekte. Sredstva bodo dodeljena v višini največ do 30 
odstotkov končne pogodbene vrednosti, in sicer tistim projektom, ki jih bo izbrala Evropska komisija (EK). Javni razpis za dodelitev 
sredstev iz slovenskega proračuna bo objavljen marca v Uradnem listu RS. Za sredstva lahko kandidirajo vsi, ki se bodo prijavili na 
letošnji razpis EK za program LIFE+. Več: http://skrci.me/TUN4y 
 

Aktivnosti LAS Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline 

LAS - Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline še naprej skrbi za nemoteno izvajanje leader projektov. V okviru projekta Hmelj, 
nekoč zeleno zlato; Kaj pa danes?, bodo 20. aprila 2013 med 8.00 in 12.00 uro v dvorani Marof v Mladinskem centru v Šmartnem ob 
Paki potekale delavnice. Več o tem na www.td-smartno.si. 
V okviru projekta Turistična ponudba podeželja Šaleške doline bo v nedeljo 17. marca 2013 med 8.30 in 12.00 uro pred cerkvijo 
Svetega Jožefa v Škalah pri Velenju potekal 3. Jožefov sejem. Več o tem na http://revivas-skale.si/ 
 

Kmetovalcem in meteorologom najbolj zaupamo v Sloveniji 

Evropska revija Reader Digest je v svoji spomladanski številki izdala posebno prilogo, v kateri je povzela rezultate raziskave, o tem 
kako ljudje zaupajo različnim poklicem in vladnim politikam. Rezultati ankete so pokazali, da anketiranci 12 evropskih držav najbolj 
zaupajo gasilcem, najmanj pa politikom. V Sloveniji, 95 odstotkov anketirancev meni, da je poklic gasilca najbolj zaupanja vreden 
poklic. Za njimi najbolj zaupajo medicinskim sestram, pilotom, kmetovalcem, zdravnikom…, Kmetovalcem zaupamo celo najbolj med 
vsemi anketiranci v raziskavi Trusted Brand 2013. Kar 85 odstotkov Slovencev pravi, da jim zaupajo. Močno jim zaupajo tudi na 
Nizozemskem (84 odstotkov) in na Finskem (82 odstotkov). Povprečno jim zaupa 75 odstotkov Evropejcev. Najmanj kmetom zaupajo v 
Romuniji, tam jim zaupa le 60 odstotkov vprašanih. Več: http://skrci.me/is91Y 
 

Prva javna podelitev znaka "Šolski ekovrt" v programu šolski ekovrtovi 

Šolski ekovrtovi - program, ki poteka pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj, je stopil korak naprej. Inštitut je namreč skupaj z 
ministrom za kmetijstvo in okolje, g. Francem Bogovičem in ambasadorko programa ga. Manco Košir, prvič javno podelil ZNAK 
»ŠOLSKI EKOVRT« (častna listina in izjava) 22 najbolj prizadevnim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, ki so v zadnjih dveh letih, od 
kar program poteka, ustvarili številne ekogredice in ekosadovnjake, ter pri tem sledili merilom ekološkega kmetovanja in varovanja 
narave. Več: www.cnvos.info/sl/index/article/id/7604/cid/94 
 

LAS Pri dobrih ljudeh: podpis pogodbe o sofinanciranju projektov NIP 2012 

Iz LAS Pri dobrih ljudeh sporočajo, da so s projektnimi nosilci NIP 2012 podpisali pogodbe o sofinanciranju projektov zajetih v NIP LAS 
Pri dobrih ljudeh za leto 2012. NIP 2012 zajema 11 projektov v skupni višini 158.255,00 eur LEADER sredstev. Več: http://www.las-
pridobrihljudeh.si/domov  
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2. Evropski seminar o trajnostnem razvoju urbano ruralnih partnerstev  

Evropska komisija v sodelovanju s partnerji organizira 2. Evropski seminar o trajnostnem razvoju urbano ruralnih partnerstev z 
naslovom "Building urban rural partnerships in future European development programmes". Dogodek, ki bo potekal 24. in 25. aprila 
2013 v Varšavi na Poljskem, predstavlja pomembno priložnost za odločevalce politik in deležnike na evropskem, nacionalnem, 
regionalnem in lokalnem nivoju, za boljše razumevanje praktičnih pogledov na urbano ruralna partnerstvo in na vplivanje njihove 
implementacije v prihodnjo evropsko kohezijsko politiko in politiko razvoja podeželja. Več: http://skrci.me/gtVCQ 
 

Ponudba iz Francije za sodelovanje pri TNC projektu 

Francoska lokalna akcijska skupina išče partnerje za sodelovanje pri mednarodnem projektu s področja podjetništva na podeželju. 
Več: http://skrci.me/aJHH9 
 

Nova številka glasila ELARD 

Najnovejšo številko glasila Evropske leader mreže za razvoj podeželja (ELARD) si lahko ogledate na naslednji povezavi: 
http://skrci.me/04JQO 
  

 

:: Na začetek 

 

Strokovne delavnice CRP TRG-a v Vipavi  

Center za razvoj podeželja TRG Vipava organizira v okviru projekta »Moj kraj je turizmu prijazen« brezplačne strokovne delavnice. 
Predavanje »Inovativnost v turizmu; uporaba socialnih omrežij v turizmu« bo izvedeno 14.  marca 2013;  »Spletno komuniciranje v 
turizmu« pa 21. marca 2013 v Vipavi. Projekt “Moj kraj je turizmu prijazen” je preko LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega 
Krasa sofinanciran z Leader sredstvi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013. Več: http://skrci.me/RcL04 
 

Predstavitev projekta Eco Green Village Slovenia 

Ekološko društvo Porevit in Stara tržnica Šiška vabita v petek, 15. 3. 2013 na predstavitev projekta Eco Green Village Slovenia. 
Potekala bo na Stari tržnici Šiška. Ob predstavitvi projekta bodo potekale tudi degustacije, ulično gledališče in drugi spremljevalni 
program. V soboto, 16. 3. 2013 pa vabijo na eko tržnico, ki bo dopoldan namenjena najmlajšim, popoldan pa bodo predstavili domačo 
umetniško obrt izdelovanja lesenih posod. Več: www.cnvos.info/sl/index/article/id/7590/cid/94 
 

Premiera dokumentarnega filma "Drevesa pripovedujejo - kostanj" 

Zavod za gozdove Slovenije s partnerji vabijo na premiero dokumentarnega filma "Drevesa pripovedujejo - kostanj", ki bo v torek, 26. 
marca 2013 v Sevnici. Po filmu bo sledila okrogla miza, ki jo bo vodil Jože Prah. Več: http://skrci.me/t0mWD 
 

10. festival potic  

Občina Prebold in Društvo podeželskih žena občine Prebold vabita na 10. festival potic, ki bo 22. in 23. marca 2013 v športni dvorani 
Osnovne šole Prebold. Potice bo ocenjevala strokovna komisija v kategorijah: orehova potica, smetanova potica in potice z dodatki, 
orehov kolač. Podeljen bo znak kakovosti za prejemnike trikrat zlatega priznanja. Potica je slovenski simbol, s sestivalom potic pa 
želijo ohraniti dediščino naših babic. Več: www.obcinaprebold.si/aktualne-novice/9-novice/300-10-festival-potic 
 

140 - letnica organiziranega čebelarstva v Sloveniji 

Čebelarska zveza Slovenije in družba Celjski sejem d. d ob 140 - letnici organiziranega čebelarstva v Sloveniji organizirata mednarodno 
razstavo in posvet, ki bo v soboto, 16. 3. 2013. Poleg bogatega razstavnega programa in aktualnih strokovnih tem letošnja dneva 
čebelarstva prinašata še medeno ulico, ki bo služila izobraževanju čebelarjev ter predstavitev najboljših na natečaju Čebelam najbolj 
prijazne občine in podjetja. Več: www.ce-sejem.si/novice?id=2591/nk-pred-zacetkom-sejmov 
 

Kmečka tržnica v Cerknem 

ICRA Idrija  vabi na Kmečko tržnico v Cerknem, ki bo v ponedeljek, 18. 3. 2013. Tokrat bo prvič v prodajnih hišicah na trgu pred 
cerkvijo sv. Ane. Hišice je kupila Občina Cerkno v projektu Podeželje ima več, ki je bil sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Več: http://www.icra.si/content/view/1628/197/ 
 

Projekt »Jem lokalno« - Delavnice za starše in otroke 

Delavnice v okviru projekta "Jem lokalno" so namenjene osveščanju staršev o pomenu zdravega prehranjevanje otrok. Delavnice se 
bodo izvajale na obeh osnovnih šolah v občini Gornja Radgona ter vrtcu Manka Golarja. Projekt bodo zaključili na Osnovni šoli Gornja 
Radgona 22. aprila z delavnicami ter zaključno konferenco. Več informacij je dostopnih na tej povezavi www.pora-
gr.si/projekti_det.asp?id=1585 
 

Posvet "Podeželska krajina kot razvojni potencial" 
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Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) pripravlja v aprilu, mesecu krajinske arhitekture, posvet z naslovom: Podeželska 
krajina kot razvojni potencial. Z njim želi usmeriti pozornost širše javnosti na krajino kot na pomemben razvojni potencial države. 
Več: http://dkas.si/?id=3,9,893 
 

Jožefov sejem v Bistrici ob Sotli 

Iz LAS Posavje sporočajo, da se bo v soboto 16. 3. 2013 v Bistrici ob Sotli že tradicionalno odvijal Jožefov sejem in 10. tekmovanje v 
kuhanju golaža. Organizatorji sejma želijo predvsem predstaviti ponudbo domačih dobrot iz lokalnih kmetij ter izdelke iz domače in 
umetnostne obrti. Več: http://www.las-posavje.si/page.php?page_id=59 
 

Predstavitvene delavnice LAS DRPSN 

V LAS "Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom" bodo danes, 14. 3. 2013 v Bukovju pripravili evalvacijsko 
predstavitveno delavnico za vse prebivalce Podgure. Na delavnici bo govora o dosedanjem izvajanju programa Leader na področju 
delovanja LAS, predstavili bodo tudi idejno zasnovo projekta "Turistične vasi Zelenega Krasa". Gre za drugo delavnico na to temo, na 
kateri bodo med ostalim predstavili primer dobre prakse - "Turistična vas Padna". Slednja se je v zadnjem obdobju razvila v zanimivo 
podeželsko turistično destinacijo. Več: http://skrci.me/fr3nf  
 

Dogodek v okviru projekta LAS "Perspektiva zasavskega podeželja" 

LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje pripravlja že 4. dogodek v okviru projekta LEADER "Ustvarimo pogoje za razvoj perspektivnih 
dejavnosti na zasavskem podeželju" pod nazivom "Perspektiva zasavskega podeželja", ki bo 21. marca v Šavni peči. Na srečanju bodo 
med ostalim predstavljene možnosti razvoja osebnega dopolnilnega dela v gospodinjstvih na podeželju in zahteve zakonodajalca v 
zvezi s to dejavnostjo", ter predstavitev dobrih praks iz območja LAS Zasavje. Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/VABILO-
4%20dogodek.pdf 
 

Pregled dogodkov 

14. marec - Predstavitvene delavnice LAS DRPSN. Več: http://skrci.me/fr3nf  
14. marec - Strokovna delavnica CRP TRGa v Vipavi. Več: http://skrci.me/RcL04  
15. marec - Predstavitev projekta Eco Green Village Slovenia. Več: http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/7590/cid/94  
16. marec - 140 - letnica organiziranega čebelarstva v Sloveniji. Več: www.ce-sejem.si/novice?id=2591/nk-pred-zacetkom-sejmov 
16. marec - Eko tržnica. Šiška. Več: http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/7590/cid/94  
16. marec - Jožefov sejem v Bistrici ob Sotli. Več: http://www.las-posavje.si/page.php?page_id=59 
15. - 17. marec - 8. sejem Flora. Celje. Več: http://skrci.me/HDzXO 
17. marec - 3. Jožefov sejem. Škale.. Več: http://revivas-skale.si/  
18. marec - Higiena živil, označevanje, tehtanje, pakiranje. Bukovje. Več: http://www.razvoj-podezelja.si/  
18. marec - Kmečka tržnica v Cerknem. Več: http://www.icra.si/content/view/1628/197/  
21. marec - LAS Zasavje:  "Perspektiva zasavskega podeželja". Več: http://www.las-zasavje.si 
21. marec - Pogovorni večer na temo ekološke pridelave hrane. Škofja Loka. Več: http://skrci.me/hLcdv 
21. marec - Konferenca o inovativnih lokalnih skupnostih. Krka. Več: www.srce-slovenije.si/o-srcu-slovenije/inlocom-konferenca  
21. marec - »Spletno komuniciranje v turizmu«. Vipava. Več: http://skrci.me/RcL04 
22. - 23. marec - 10. festival potic. Prebold. Več: www.obcinaprebold.si/aktualne-novice/9-novice/300-10-festival-potic 
23. marec - Podeželje v mestu. Ljubljana. Več: http://skrci.me/spVF1 
do 25. marca - Mladi in kmetijstvo. Regijsko tekmovanje. Več: http://skrci.me/nCgHh 
26. marec - Premiera dokumentarnega filma "Drevesa pripovedujejo - kostanj". Več: http://skrci.me/t0mWD 
13. april - Mladi in kmetijstvo. Državno tekmovanje. Več: http://skrci.me/nCgH 
22. april - Projekt »Jem lokalno«. Gornja Radgona. Več: www.pora-gr.si/projekti_det.asp?id=1585 
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Glasovanje o stališčih EP do SKP 

Člani Evropskega parlamenta so včeraj, 13. 3., izglasovali stališča do reforme SKP (predlogih uredb za neposredna plačila, skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov, razvoj podeželja in horizontalne uredbe. Več: http://skrci.me/RHWo3 

Stališče EP je objavljeno na naslednji povezavi: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do 

Naslednji teden pa bo potekalo oblikovanje stališča Evropskega sveta do reforme: http://skrci.me/yz91e 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

Javni razpis Tehnična pomoč čebelarjem. Traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. Več: 
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:: 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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