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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Medijski projekt "Hrana za jutri" 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v sredo, kot partner v medijskem projektu »Hrana za jutri«, s svojo stojnico sodelovalo 
na Zeleni tržnici na Trubarjevi ulici v Ljubljani. Na stojnici so obiskovalci lahko dobili informacije o pomenu lokalne proizvodnje hrane 
ter pomembnosti pravilnega in zdravega prehranjevanja, socialna kmetija Korenika iz Šalovcev pa je obiskovalcem prikazala, kako z 
malo iznajdljivosti iz lokalnih sestavin pripravimo okusno malico. 
Medijski projekt »Hrana za prihodnost« se bo nadaljeval z novo serijo oddaj o ljudeh, ki pridelujejo hrano - Village folk, s tem 
povezanimi vsebinami v okviru oddaje Dobra ura, in javnimi prireditvami, ki povečujejo zavedanje o pomenu nacionalne samooskrbe s 
hrano. 
Povezava na zadnjo oddajo: www.rtvslo.si/villagefolk/oddaje  
 

Socialno podjetništvo v novomeškem LokalPatriotu  

V Zavodu LokalPatriot so se s prvim projektom socialnega podjetništva na širšem dolenjskem območju prijavili na lanski razpis 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Kot partnerski projekt pod nazivom Mladi za mesto, ki ga izvajajo skupaj z 
novomeškim zavodom Okus ter Združenjem za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine so ga zasnovali tako, da 
inovativno vključuje socialno in zaposlitveno prikrajšano mladino. Tako so zaposlili prva dva pomočnika kuharja oz. natakarja, 
prihodnje leto pa bodo enako delo za poldrugo leto dobili še trije usposobljeni kandidati. Za projekt so iz evropskega socialnega sklada 
dobili nekaj manj kot 300.000 evrov.  
Mladi za mesto bo hkrati okrepčevalnica z zdravo in ekološko prehrano ter učni prostor, kjer se bodo njihovi mladi sodelavci naučili 
ustvarjati enkratne prehrambene izdelke.  
Več: www.delo.si/novice/slovenija/socialno-podjetnistvo-v-novomeskem-lokalpatriotu.html 
 
 

Nagradna akcija "S kmetije za vas" 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in tednik Kmečki glas že osemnajsto leto organizirata akcijo s Kmetije za Vas, katere namen 
je spodbujanje neposredne prodaje izdelkov (prodaja na domu, občasni in stalni prodajni prostori na tržnicah, različnih prireditvah, 
prek turizma na kmetiji). Vabijo vse kmetije, ki na inovativne načine tržijo svoje pridelke. Prijavite se lahko do 24. junija 2013. Več: 
www.kgzs.si/Portals/0/SkmetijezaVas13.jpg 
 

Aktivnosti LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 

Na področju LAS DRPSN se v teh dneh zaključuje projekt iz 1. NIP za leto 2012 - Izdelava parkirišča za avtodome v Ilirski Bistrici. Gre 
za prvo moderno in popolno parkirišče na tem območju, s katerim so pridobili do 24 nočitvenih kapacitet. Parkirišče je urejeno v 
skladu z zadnjimi standardi in bo v nadaljevanju še nadgrajeno z ureditvijo parka s počivališčem in opremo za oddih potnikov. Za 
občino Il. Bistrica in področje LAS je parkirišče tudi dodatna turistična ponudba, ki posega v novo tržno nišo in obeta povečanje 
turističnega obiska in predvsem podaljša obisk v teh krajih.  
Iz NIP 2012-2 sta se zaključila dva projekta na področju Občine Postojna – Oživitev lipe v Predjami in Ureditev turistično razgledne poti 
v Predjami, s katerima se je oživilo lipo in uredilo njeno okolico v majhen vaški trg, z ureditvijo poti pa se je omogočilo uporabo poti 
tudi v turistično rekreativne namene.  
Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
 

Podaljšan foto natečaj "Evropa skozi moj objektiv" 

V Sloveniji je bilo v zadnjih 7 letih z evropskimi sredstvi sofinanciranih že več kot 4000 projektov! Jih poznate? Morda se vsak dan 
sprehodite mimo kakšnega. Zakaj ga ne bi ujeli v svoj objektiv in za nagrado preživeli vikend v Wellness Parku Laško. Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo vas vabi k sodelovanju Facebook foto natečaja »Evropa skozi moj objektiv«, ki je podaljšan do 1 . 9. 
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2013.  
K foto natečaju pristopite tako, da do 1. 9. 2013 svoje fotografije pošljete na elektronski naslov: obvescanje-tp.mgrt@gov.si. 
Fotografije morajo biti vezane na tematiko evropskih sredstev, torej morajo prikazovati projekte izvedene v Sloveniji in financirane iz 
enega od skladov – Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali Evropski socialni sklad. Podrobnejše informacije: 
http://skrci.me/NiIm4 
 

Operativni program Resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) sodeluje pri pripravi operativnega programa za doseganje usmeritev, ki jih je 
opredelila predlani sprejeta Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Zagotovimo.si hrano za 
jutri«.  
Stališče KGZS do dokumenta za izvedbo Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva je na tej 
povezavi: http://skrci.me/J5IPW 
 

Strokovna ekskurzija članov LAS »Od Pohorja do Bohorja« 

Člani LAS "Od Pohorja do Bohorja" so se 4. junija 2013 udeležili strokovne ekskurzije z namenom ogleda primerov dobrih praks 
razvoja podeželja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Ogledali so si uspešne projekte v okviru programa Leader.  
Tako so si v Šentrupertu ogledali muzej na prostem - Kozolci, naravni park Zagraški log in Kaplarjev mlin, kjer so jim predstavili 
najuspešnejše Leader projekte na Dolenjskem in v Beli krajini. Obiskali so tudi vinorodno Grčevje, kjer so se srečali s projektom 
Turizem v zidanicah. Potovanje so zaključili v Šokčevem dvoru v vasi Žuniči, kjer se s pomočjo Leader sredstev že leta uspešno 
razvijajo. Več: http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Strokovna-ekskurzija-clanov-LAS-Od-Pohorja-do-Bohorja.html 
  

 

:: Na začetek 

 

Prvi evropski podeželski parlament 

Prvi evropski podeželski parlament - ERP - bo organiziran 13. novembra 2013 v Bruslju. ERP bo zagotavil forum za izmenjavo 
mnenj, idej in izkušenj med nacionalnimi podeželskimi gibanji in mrežami. Vplival bo na politiko razvoja lokalnega in podeželskega 
okolja. 
Organizatorji - European Rural Alliance (ERA), European Rural Community Association (ERCA) in Partnership for Rural Europe (PREPARE) 
vabijo, da prispevate svoje ideje in predloge v zvezi s pripravo dogodka. 
Vse podrobnosti o dogodku najdete na spletni strani: europeanruralparliament.com/ 
 

Mednarodni fotografski natečaj za promocijo podeželja 

Evropsko združenje za razvoj podeželja in vasi (ARGE) organizira mednarodni nagradni fotografski natečaj z naslovom "European 
rural visions: created by Farmers, supported by the EU". Gre za projekt financiran s strani EU, katerega namen je izpostaviti lepote in 
pomen evropskih podeželskih regij.  
Prijave na natečaj zbirajo do 15. julija 2013. Več: http://skrci.me/zcTn2 
 

Priložnost za sodelovanje pri mednarodnih projektih (Romunija) 

LAS Sudolt iz Romunije išče partnerje za sodelovanje pri projektu z naslovom "Guide me", katerega namen je ustvariti spletno stran 
ter razviti aplikacijo (android), ki bi predstavila štiri regije v Evropi, njihovo teritorialno identiteto, kulturo in tradicijo območja ter 
promovirala razvoj turizma. Več o projektu: http://skrci.me/uiAQE 
  

 

:: Na začetek 

 

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. Več: http://skrci.me/zSIpr 
 

12. Poletna akademija "Kultura in krajina: prispevki k trajnostnemu razvoju podeželja" 

Društvo Euracademy vas vabi, da sodelujete na 12. Poletni akademiji "Kultura in krajina: prispevki k trajnostnemu razvoju 
podeželja", ki bo potekala v sodelovanju z Notranjskim ekološkim centrom, Cerknica med 13. in 21. julijem 2013 v Loškem potoku. 
Vabljeni so udeleženci iz vse Evrope, ki delujejo na področju razvoja podeželja, kreativne industrije in kulturne dediščine. Akademija 
je namenjena 40-im udeležencem, ki bodo delili svoje izkušnje, da pridobijo nova znanja in spretnosti ter izkoristijo možnosti 
povezovanja na mednarodni ravni.  
Vabilo: www.nec-cerknica.si/images/stories/pdf_dokumenti/e-clic/Vabilo_na_Summer_Academy_2013.pdf 
Urnik: www.nec-cerknica.si/images/stories/pdf_dokumenti/e-clic/12SA_Schedule_logo.pdf 
Prijavnica: www.nec-cerknica.si/images/stories/pdf_dokumenti/e-clic/Application_Form_for_the_12th_Summer_Academy.doc 
 

LAS DRPSN: zaključek projekta Preteklost živi z nami 
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V okviru projekta "Preteklost živi z nami" bo 30. junija ob 17. uri uradna otvoritev etnološke zbirke na Zgonarjevi domačiji na Stari 
Sušici. Gre za ureditev stare kulturne dediščine, ki jo bodo predstavili ob priložnosti vaškega praznika (shoda). V kulturnem programu 
bodo nastopili pevska skupina Studenec, harmonikarji OŠ Košana, pripovedovalci zgodb, hkrati pa bo tudi otvoritev razstave »čevelj 
pripoveduje«. 
 

Festival pohodništva v Kostanjevici na Krki  

LAS Posavje v okviru festivala pohodništva vabi v Kostanjevico na Krki na animiran ogled pravljične poti vil Čestik, ki bo 23. 6. 2013. 
Prepustite se lahko čarobnemu, pravljičnemu svetu, polnem domišljije. Prijave zbirajo do 20. 6.  
Več: www.las-posavje.si/page.php?page_id=83 
 

Pregled dogodkov 

20. - 21. junij - LeaderFEST 2013. Češka. Več: http://skrci.me/zSIpr 
22. junij - Odprtje vrat največjega slovenskega vrta. Ptuj. Več: http://skrci.me/FSh1n   
20. -28. junij - Razstava fosilov v Trbovljah in Zagorju. Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/fosili.jpg 
23. junij - Festival pohodništva v Kostanjevici na Krki. Več: www.las-posavje.si/page.php?page_id=83 
5. - 7. julij - Poletni festival LAS v Biogradu na moru, Hrvaška. Več:  http://skrci.me/xRLXs   
13. - 21. julij - 12. Poletna akademija "Kultura in krajina: prispevki k trajnostnemu razvoju podeželja". Loški potok. Več: 
http://skrci.me/5DHlW 
13. november - Prvi evropski podeželski parlament. Bruselj. Več: europeanruralparliament.com 
8. - 11. avgust - 10. Estonski podeželski parlament. Več: http://skrci.me/7pCBk 
  

 

:: Na začetek 

 

 

:: 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: http://skrci.me/zjbWX  

  

 

:: 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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