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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Vsak dan naj bo dan slovenske hrane 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je skupaj s partnerji (Ministrstvo za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport - MIZKŠ, Ministrstvo za 
zdravje - MZ, Čebelarska zveza Slovenije - ČZS, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS, Gospodarska zbornica Slovenije – 
Zbornica kmetijskih in ţivilskih podjetij - ZKŢP, Inštitut RS za varovanje zdravja - IVZ, Zavod RS za šolstvo - ZRSŠ) na novinarski 
konferenci v prostorih KGZS predstavilo letošnji dan slovenske hrane, ki ga je oktobra letos na svoji seji razglasila Vlada RS. Letos bo 
dan slovenske hrane potekal v petek, 16. novembra, ministrstvo pa bo na ta dan, skupaj z drugimi institucijami in partnerji v projektu, 
pripravilo ţe drugo leto zapored Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ). Z razglasitvijo dneva slovenske hrane smo domači hrani dali 
pomemben pečat, spodbujali bomo ozaveščanje javnosti o pomenu domače pridelave in predelave hrane ter njenega uţivanja. Več: 
http://skrci.me/cGd7Q 
 

Srečanje LAS v okviru projekta Lagex  

Tri društva iz občine Šmartno pri Litiji, Društvo za razvoj podeţelja LAZ, Vinogradniško društvo ŠTUC in Športno društvo Dolina, ki 
se lahko pohvalijo z uspešnimi projekti, izvedenimi z LEADER sredstvi iz LAS Srce Slovenije, so hrvaški lokalni akcijski skupini LAG 
PRIZAG v novembru predstavila svoje izkušnje pri izvajanju projektov. Namen srečanja je bil tudi navezovanje stikov za nadaljnje 
sodelovanje in skupne projekte, financirane tako v okviru pobude LEADER, kot tudi iz drugih evropskih sredstev. Skupni projekti z 
drugimi LAS-i v drţavi ali iz drugih EU drţav do sedaj še niso našli mesta v letnih načrtih izvedbenih projektov, zato so tovrstne 
priloţnosti navezovanja stikov med občinami, društvi, šolami in posamezniki dobra podlaga za skupne projekte.  
Več: www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1458 
 

Katalog daril nosilcev znamke Zeleni Kras 

LAS Društvo za razvoj podeţelja med Sneţnikom in Nanosom je v sodelovanju z RRA Notranjskokraške regije d.o.o. iz Pivke tudi 
letos pripravila katalog za darilni program, v katerem se predstavljajo ponudniki in nosilci znamke Zeleni kras. Katalog, delno 
financiran s strani EU - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja, je namenjen vsem tistim, ki ţelijo obdarovati ali pa 
nabaviti kvalitetne domače izdelke.  
Povezava na katalog: www.razvoj-podezelja.si/dokumenti/Katalog_ZK_2013_WEB.pdf 
 

Kraška panceta ţe 16. slovenski proizvod registriran pri Evropski komisiji 

Evropska komisija je 8. novembra v Uradnem listu EU objavila registracijo Kraške pancete, ţe 16. slovenskega proizvoda, 
registriranega pri Evropski komisiji. Kraška panceta nosi označbo »zaščitena geografska označba«, kar pomeni, da mora biti kmetijski 
pridelek oziroma ţivilo pridelano ali predelano na določenem geografskem območju. Več: http://skrci.me/EDqpV 
  

 

:: Na začetek 

 

ELARD izdal Dnevnik izmenjav druge izvedbe projekta izmenjave osebja LAS 

Druga izvedba ELARD-ovega projekta izmenjave osebja lokalnih akcijskih skupin iz različnih evropskih drţav dobiva prve rezultate. Po 
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uspešni pilotni izvedbi omenjenega projekta, se je Evropska Leader zveza za razvoj podeţelja - ELARD odločila lokalnim akcijskim 
skupinam ponuditi še drugo priloţnost za izmenjavo izkušenj, dobrih praks ter promocijo mednarodnih sodelovanj.  
Do ELARD-ovega Dnevnika izkušenj lahko dostopate preko naslednje povezave: www.elard.eu/en_GB/exchange-experiences 
Več informacij o projektu: www.elard.eu/en_GB/lag-staff-exchange-program 
 

Nova številka glasila ELARD 

Evropska Leader zveza za razvoj podeţelja - ELARD je izdala novo številko svojega glasila, v katerem si lahko med drugim preberete 
več o Leader gatheringu v Marseillu ter o ELARD-ovi delavnici v okviru dogodka Open Days 2012.  
Povezava na glasilo: http://skrci.me/LLDrR 
  

 

:: Na začetek 

 

Delovno srečanje prostovoljnih organizacij, ki delujejo na obmejnem območju med Slovenijo in 
Hrvaško 

V prostorih občine Videm, se bo v četrtek, 15. novembra 2012 ob 17.00 uri, odvijalo delovno srečanje prostovoljnih organizacij, ki 
delujejo na obmejnem območju med Slovenijo in Hrvaško oz. imajo v prihodnosti interes po medsebojnem sodelovanju. V okviru 
srečanja bo drugim predstavljena strategija nevladnih organizacij v Podravju in predvideni EU razpisi za NVo-je za obdobje 2014-2020, 
udeleţenci pa bodo imeli priloţnost predstaviti dobre prakse čezmejnega sodelovanja med nevladnimi organizacijami z obeh strani 
meje. Več: www.halo.si/aktualno?id=000028537 
 

V Ţirovnici ob dnevu slovenske hrane Trţnica domačih dobrot 

V občini Ţirovnica bo ob dnevu slovenske hrane, 16. novembru, ţivahno kar več dni. Po petkovem Tradicionalnem slovenskem zajtrku v 
ţirovniškem vrtcu in osnovni šoli, se bodo v soboto občani lahko oskrbeli s hrano slovenskega porekla na Trţnici domačih dobrot in v 
nedeljo, ko bodo domači gostinci svojim gostom ponudili poseben meni – Slovensko kosilo. Več: http://skrci.me/U86io 
 

3. dogodek LEADER projekta LAS Zasavje 

LAS Društvo za razvoj podeţelja Zasavje vabi na 3. dogodek v okviru LEADER projekta »Ustvarimo pogoje za razvoj perspektivnih 
dejavnosti na zasavskem podeţelju«, ki bo v četrtek, 22. novembra 2012 v gostilni pr Čop na Podkumu s pričetkom ob 10. uri.  
Več: http://skrci.me/P5Emu 
 

Posvet »Lokalno pridelana hrana – priloţnosti za nove zaposlitve" 

Center za razvoj Litija skupaj z zadrugo Jarina ţe vrsto let spodbuja pridelavo lokalne hrane na območju Srce Slovenije in omogoča 
trţenje pridelkov. Lokalno pridelana hrana predstavlja izziv za podjetništvo, povečanje zasluţka za kmete in nove zaposlitve. V torek, 
20. novembra 2012, ob 9. uri bo v galeriji nad Kavarno Veronika v Kamniku potekal posvet, na katerem bomo predstavili priloţnosti, 
ki jih ponuja podjetništvo v sektorju predelave hrane v lokalnem okolju. Povezujemo dobre prakse z našega območja in izzivamo 
pridelovalce in predelovalce, da se nam pridruţijo. Več: http://skrci.me/VXwhb 
 

Izobraţevanja v okviru projekta KROG LAS-a za razvoj 

Oktobra se je začel na celotnem območju LAS za razvoj izvajati Projekt KROG, ki je svoje ime dobil iz daljšega naziva Vzpodbujanje 
Kmetijstva, Rokodelstva in domače Obrti ter Gastronomije ob Smaragdni poti. Znotraj tega projekta je bil pripravljen katalog 
izobraţevanj, ki so se začela izvajati oktobra letos in bodo potekala do vključno marca naslednje leto. Program je zastavljen tako, da 
bo zadovoljil potrebe različnih ciljnih skupin in potrebe po različnih znanjih. Udeleţba na vseh je brezplačna, število udeleţencev pa 
je omejeno, zato vabljeni k čimprejšnjem vpisu. 
Informacije o programu in vpis: telefon: 05 37 43 911, e-pošta: izobrazevanje@icra.si. Več: www.prc.si/novice/znanje-za-razvoj 
 

Javni posvet "2014-2020: kakšna bo prihodnost otoških in gorskih regij?" (Bruselj) 

EUROMONTANA (Evropsko zdruţenje gorskih regij) in organizacija INSULEUR (Zdruţenje otoških regij EU) vabita na javni posvet z 
naslovom "2014-2020: kakšna bo prihodnost otoških in gorskih regij?", ki bo potekal 29. novembra v Bruslju. Organizatorja dogodka 
delita mnenje, da specifična geografska območja ponujajo priloţnosti za investicije ter razvoj. Več: http://skrci.me/7zj8L 
 

Pregled domačih dogodkov 

15. november - Delovno srečanje prostovoljnih organizacij. Videm. Več: www.halo.si/aktualno?id=000028537 
16. november - Dan slovenske hrane in TSZ. Več: http://skrci.me/cGd7Q 
16. november - Tržnica domačih dobrot v Žirovnici. Več: http://skrci.me/U86io 
20. november - Posvet »Lokalno pridelana hrana – priložnosti za nove zaposlitve". Kamnik. Več: http://skrci.me/VXwhb 
22. november - 3. dogodek LEADER projekta LAS Zasavje. Podkum. Več: http://skrci.me/P5Emu 
november, december - Vinski hrami Vipavske doline med martinom in božičem 2012. Več:www.ra-rod.si/hrami12 
november - brezplačna predavanja na temo pridelave sadja in zelenjave. Loško pogorje. Več: http://skrci.me/4BSJI 
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5. - 7. december - Lombergarjevi dnevi. Hoče. Več: http://skrci.me/xj6qN 
 
 

Pregled dogodkov v tujini 

16. november - Mednarodni seminar "Trajnostni razvoj partnerstva med urbanim in ruralnim okoljem". Metz, Francija. Več: 
http://skrci.me/gyTU7 
22. - 24. november - Mednarodna konferenca “The effect of rural development subsidies on rural areas”. Buč, Slovaška. Več: 
http://skrci.me/wY8oh 
29. november - Javni posvet "2014-2020: kakšna bo prihodnost otoških in gorskih regij?". Bruselj. Več: http://skrci.me/7zj8L  
7. december - Seminar o programu razvoja podeţelja 2014-2020. Več: http://skrci.me/4qkIQ 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Minister Bogovič in komisar Ciolos o prihodnosti skupne kmetijske politike 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pretekli petek v Krškem pripravilo posvet »Reforma Skupne kmetijske politike do leta 2020«, ki 
se ga je udeleţil tudi evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeţelja, Dacian Cioloş. Minister za kmetijstvo in okolje Franc 
Bogovič je na posvetu poudaril, da »bomo v Sloveniji morali skupaj pripraviti prioritete, se znati povezovati in narediti organizacije 
proizvajalcev na horizontalni ravni ter povečati konkurenčnost.« V okviru obiska je komisar z ministrom obiskal tudi podjetje Evrosad.  
Namen posveta, ki se ga je udeleţilo okoli 250 ljudi, je bil komisarja seznaniti s slovenskimi pogledi na reformo SKP in z zaključki 
zasedanja 2. podeţelskega parlamenta v Zrečah, v katerih so podana izhodišča slovenskih nevladnih organizacij za pripravo programa 
razvoja podeţelja v obdobju 2014–2020. 
Več: http://skrci.me/AjkSp 
 

"Ko bi lahko predvideli SKP..." 

Članek z naslovom "Ko bi lahko predvideli SKP, ki je res v skladu s časi, v katerih ţivimo...", avtorja Franca Sotte, spodbuja 
poglobljeno razpravo in močnejšo iniciativo strokovne javnosti za boljšo SKP in boljšo Evropo v prihodnosti. 
Povezava na članek: http://skrci.me/Goyxf 
  

 

:: Na začetek 

 

Zaprtje razpisa za finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi poţara ali strele na kmetijskem 
gospodarstvu 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je 13. 11. 2012 ob 24. uri zaprlo javni razpis za Ukrep I: Finančna 
pomoč za nadomestilo škode zaradi poţara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2012. Več: http://skrci.me/ciLyM 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

  
  

PRePlet so elektronske novice Mreţe za podeţelje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 
Program razvoja podeţelja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013. 

 
Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreţe za podeţelje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeţelja.  

Za izvajanje Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
 

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeţelja 2007-2013 

Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 

 

 
 

http://skrci.me/4BSJI
http://skrci.me/4BSJI
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=826:pregled-dogodkov-v-tujini&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://skrci.me/gyTU7
http://skrci.me/wY8oh
http://skrci.me/7zj8L
http://skrci.me/4qkIQ
http://skrci.me/4qkIQ
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:minister-bogovinin-komisar-ciolos-o-prihodnosti-skupne-kmetijske-politike&catid=73:skupna-kmetijska-politika-2014-2020
http://skrci.me/AjkSp
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1057:qko-bi-lahko-predvideli-skpq&catid=73:skupna-kmetijska-politika-2014-2020
http://skrci.me/Goyxf
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:zaprtje-razpisa-za-finanno-pomo-za-nadomestilo-kode-zaradi-poara-ali-strele-na-kmetijskem-gospodarstvu&catid=74:razpisi-mkgp
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:zaprtje-razpisa-za-finanno-pomo-za-nadomestilo-kode-zaradi-poara-ali-strele-na-kmetijskem-gospodarstvu&catid=74:razpisi-mkgp
http://skrci.me/ciLyM
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=264:aktualni-odprti-javni-razpisi-mkgp&catid=74:razpisi-mkgp
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/
http://www.drustvo-podezelje.si/
http://www.mko.gov.si/
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sl.htm
http://drustvo-podezelje.si/index.php?subid=1482&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=86&key=99029ed9f47960b391b89636e3d9c01f

