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Izbor inovativne mlade kmetice/kmeta v letu 2013 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) spodbujata inovativnost med mladimi 
na podeželju, zato vabita mlade kmetice in kmete k oddaji vlog za izbor inovativne mlade kmetice/kmeta za leto 2013.  
Naslov za leto 2013 bo podeljen 15. novembra v Kranju. Merila za oceno prispelih vlog dobite na tej povezavi: http://skrci.me/Z4xHn 
 

Posvet o priložnostih avstrijske Koroške in Slovenije ob pristopu Hrvaške v Evropsko unijo 

Včeraj je v gradu Hrastovec na Avstrijskem Koroškem potekal posvet o priložnostih avstrijske Koroške in Slovenije ob pristopu Hrvaške 
v Evropsko unijo. Posvet poteka v okviru projekta Agrar Network, ki ga izvajajo Kmetijska zbornica avstrijske Koroške, Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah.  
Več: http://skrci.me/Ahyyl 
 

Tudi na Primorskem je kmetijstvo zakon! 

V soboto je v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Kopru pod Taverno potekala prireditev Podeželje v mestu Koper. 
50 stojnic je pred Taverno predstavljalo ponudbo slovenskega podeželja. Lep dan je v Koper privabil številne obiskovalce, ki so 
izkoristili priložnost za ogled, pokušino in nakup številnih dobrot slovenskega podeželja, pridelanih in predelanih v skladu z visokimi 
standardi, ki jih narekuje skupna kmetijska politika. 
Pod Taverno je bila postavljena tudi razstava Kmetijstvo je zakon, ki je nastala v sklopu projekta in predstavlja primere dobrih praks 
mladih, ki so v kmetijstvu našli poslovno priložnost in izziv. V obdelovanju polja je ravno toliko dostojanstva, kakor v pisanju pesmi je 
ena od misli, ki je vodila ustvarjalce razstave. Predstavljeni so mladi, ki so v kmetijstvu našli poslovno priložnost in zadovoljstvo, ki 
jim delo na kmetiji omogoča, da razvijajo svojo ustvarjalnost.  
Več: www.zarazvojpodezelja.si/novosti.php?newsID=308 
 

Dediščina lesnih obrti na Črnovrški planoti 

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija je v sodelovanju s prebivalci Črnovrške planote to zimo in pomlad izvajala študijski krožek 
Dediščina lesa na Črnovrški planoti. Pri izvajanju krožka je sodelovala etnologinja Urška Bajec Rupnik, ki je ob koncu krožka vsa 
znanja in ugotovitve tudi zbrala in zapisala. Kot prispevek oz. rezultat študijskega krožka je tako nastala publikacija Pintarji, pletarji, 
grabljarji, kosarji, neškarji, žličarji - Dediščina lesnih obrti ns Črnovrški planoti. Več: www.icra.si/content/view/1669/1/ 
 

Mlada podjetnica leta je Kristina Kočet  

Mlada podjetnica leta 2013 je postala Kristina Kočet iz podjetja Tiko Pro. Svetovalno podjetje je nastalo v letu 2010, od takrat naprej 
pa dosega odlično rast pri poslovanju. Osnovna dejavnost podjetja je pomoč podjetjem pri pridobivanju nepovratnih sredstev. »Za 
poslovnega partnerja poiščemo razpis, pripravimo razpisno dokumentacijo, po pozitivnem sklepu vodimo projekt, pripravimo vsa 
poročila in še 5 let po zaključku projekta skrbimo za uspešen zaključek projekta,« je zapisala v prijavi na izbor. Podjetje pomaga tudi 
tujim podjetjem pri vstopu na slovenski trg, tako pri ustanovitvi kot tudi pri iskanju poslovnih partnerjev. Kristina je komisijo 
prepričala predvsem z izrednim smislom za organizacijo ter jasno začrtano vizijo, tako na poslovnem kot tudi osebnem področju. Pri 
29. letih ji je uspelo vzpostaviti podjetje, ki ne potrebuje aktivnega vodenja z njene strani.  
Več: www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/mlada-podjetnica-leta-je-kristina-kocet.html 
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Vabilo na LeaderFEST 2013 

Dogodek LeaderFEST 2013 omogoča udeležencem možnost izmenjave izkušenj in mnenj ter predstavitev primerov dobre prakse s 
področja razvoja podeželja. Osrednja tema tokratnega srečanje bo "izobraževanje". Četrto srečanje predstavnikov lokalnih akcijskih 
skupin in drugih akterjev s področja razvoja podeželja bo potekalo v mestu Velké Meziříčí na Češkem, in sicer 20 in 21. junija 2013. 
Več: http://skrci.me/zSIpr 
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Konferenca Uveljavitev načela kratkih verig Severna Primorska 

LAS jugozahodnega dela Severne Primorske, LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa in LAS za razvoj, organizirajo skupaj z 
Ministrstvom za okolje regijsko konferenco »Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih 
zavodih«. Cilj konference, ki bo potekala 18. junija 2013 v Šempetru pri Gorici je spodbuditi uporabo lokalno pridelane hrane v naših 
javnih zavodih. Več: www.prc.si/novice/uveljavitev-nacela-kratkih-verig 
 

LAS Zasavje: izvajanje Leader projekta Etno Medved 

V okviru LEADER projekta ETNO Medved bodo izvedene aktivnosti na domačiji Medved. Vabijo na ogled domačije in vrta, prikaz pranja 
perila na star način in prepevanje ob kitari. Dogodek bo v četrtek, 13. junija popoldan.  
Več: http://www.las-zasavje.si/news.php 
 

LAS DBK: otvoritev Trim steze Mirna  

LAS DBK vabi na rekreativno popoldne na Mirno, ki bo v četrtek, 13. 6. 2013, ob 16.00h. Izvedli bodo prvi, uradni tek na Trim stezi 
Mirna - Gorenja vas. Posebna gosta bosta slovenski ultramaratonec Dušan Mravlje in košarkar Matjaž Smodiš.  
Več: www.las-dbk.si/novice/otvoritev-trim-steze-mirna-in-dan-z-difovci-13062013/116 
 

Otvoritev parka avtohtonih medonosnih rastlin 

Biotehniški center Naklo vabi na otvoritev parka avtohtonih medonosnih rastlin v torek, 18.6. 2013 v BC Naklo. Park je nastal kot 
rezultat sodelovanja gorenjskih in avstrijsko koroških partnerjev na podlagi triletnega čezmejnega projekta »Apis mellifera carnica 
bioindikator in promotor biodiverzitete« (Amc Promo BID). Namen projekta je raziskovanje podrobnosti in raznolikosti habitatov in 
dejavnikov, ki vplivajo na biodiverziteto, s poudarkom na invazivkah, medonosnih rastlinah in Kranjski čebeli (Apis mellifera carnica). 
Več: www.bc-naklo.si/uploads/media/posl_partnerji_vabilo__otvoritev_parka_01.pdf  
 

Razstava fosilov v Trbovljah in Zagorju 

Razstava fosilov Špele Ulaga je nastala v okviru Leader projekta LAS Zasavje "Fosili v Zasavju". Razstava, na kateri si lahko ogledate 
razne živalske in rastlinske makro fosile, bo v Trbovljah odprta od 12. do 18. 6. 2013, v Zagorju pa od 20. do 28. 6. 2013.  
Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/fosili.jpg 
 

10. Estonski podeželski parlament 

Estonska mreža za razvoj podeželja - Kodukant organizira že 10. Podeželski parlament. Tridnevni dogodek se bo odvijal med 8. do 
11. avgustom 2013. Program je namenjem tudi gostom iz tujine: http://skrci.me/7pCBk 
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Javna obravnava Operativnega programa za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo. si hrano za jutri« 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je včeraj v Novem mestu organiziralo javno obravnavo Operativnega programa za izvajanje 
Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri« (v 
nadaljevanju Operativni program). Namen javne obravnave je bil spodbuditi širšo razpravo, na kateri so bili podani zaključki, ki bodo 
pripeljali do kakovostne podlage za nadaljnje ukrepanje kmetijske in drugih politik za konkurenčen in trajnostni razvoj kmetijstva ter 
živilstva. Več: http://skrci.me/tJtyS 
 

Prvo srečanje ENRD tematske iniciative za mlade kmete 

Mladi so prihodnost razvoja podeželja! Prvo srečanje ENRD tematske iniciative za mlade kmete bo 19. junija v Bruslju.  
Več: http://skrci.me/rIDnD 
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Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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