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:: AKTUALNO IZ MEDNARODNIH ORGANIZACIJ :: RAZPISI PRP 2007 - 2013 

:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Projekt na deželi - 2. oddaja 

V torek 8. oktobra je bila predvajana 2. oddaja Projekt: Na deželi: Solčavski gorski les in Oglarjenje v Oglarski deželi. Gre za serijo 
televizijskih oddaj, katerih namen je prikazati doseţke in rezultate projektov LEADER in njihovo vpetost v razvojno dogajanje lokalnih 
območij.  
Ponovitve oddaj si je mogoče ogledati ob nedeljah ob 14.25 uri na TV Slovenija 1. Posnetek 2. oddaje pa je na voljo tudi na arhivski 
strani RTV Slovenija: http://ava.rtvslo.si/#ava2.174241972;; 
Predstavljeni projekti: www.solcavsko.info/index.php?id=24 in www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=projekti&id=1060 
 

Devetnajst kmetij na poti poljanskih dobrot 

Ena izmed razvojnih priloţnosti slovenskega podeţelja je prodaja domačih izdelkov na kmetijah. Po nekaterih slovenskih krajih ţe 
vodijo "kulinarične poti". Pot poljanskih dobrot se vije po idilični poljanski dolini in pripelje na dvorišča devetnajstih kmetij. Pot je 
opisana v posebni zloţenki v kateri je zemljevid poti z vrisanimi kmetijami ter opis ponudbe posameznih kmetij od sirev, mesnin, 
kruha, potic, sokov, likerjev in kislega zelja. Več o tem si lahko ogledate na video posnetku RTV SLO: http://skrci.me/HPU4t 
 

Letos rekordno število prijav na natečaj "Planetu zemlja prijazna šola/vrtec"  

Te dni se je zaključil rok za prijave na četrti vseslovenski natečaj Društva Planet Zemlja za pridobitev naziva "Planetu zemlja prijazna 
šola/vrtec". Letos se je na natečaj prijavilo rekordno število šol in vrtcev, saj na natečaju sodeluje 108 zavodov, kar je skoraj 55% več 
kot v lanskem šolskem letu. Gre za natečaj, v katerem lahko sodelujejo vse osnovne šole, srednje šole in vrtci (tako javni kot tudi 
zasebni zavodi). Ti znotraj natečaja pridobivajo dodatno znanje skozi projekte, ki so primerni za različne starostne skupine, 
obravnavajo različne teme, projekti pa se izvajajo v različnih oblikah. Tako so med 19. projekti, ki jih je izobraţevalnim zavodom 
letos ponudilo Društvo Planet Zemlja tudi taki, ki obravnavajo področje zdravja, prehrane, vpliva toksinov, podnebnih sprememb, moči 
narave, izročila priprave kruha, pomena lokalne samooskrbe, odnosa do narave, pomena opazovanja okolja in moţnosti vpliva na 
odločitve in drugi. Več: http://skrci.me/s3amV 
 

Prekmurci kuhali dödöle 

V Puconcih je v nedeljo dišalo po tradicionalni prekmurski jedi, katere ime nekaterim povzroča preglavice. Reče se ji dödöli, ponekod 
so to krompirjevi ali oţenjeni ţganci. V pripravi te dobrote se je na tradicionalni dödöljadi pomerilo 20 ekip. Kuharji so dödöle 
pripravljali v kotličkih, zato je bilo najprej treba izbrati in nasekati pravšnja drva. Več o tem si lahko ogledate na video posnetku RTV 
SLO: www.rtvslo.si/lokalne-novice/video-prekmurci-kuhali-doedoele/319464 
 
 

Jestival štrukljev in krapcev 

V Gornjem Posočju je v soboto potekal Jestival štrukljev in krapcev v poklon kobariški kulinariki, predvsem pa slovenskim štrukljem. 
Gre za nadgradnjo pretekle Štrukljade, ki je potekala na kobariškem trgu pretekla tri leta in kjer so se ponujali samo kobariški štruklji. 
"Ker smo želeli, da dogodek predstavlja poklon tradiciji izdelovanja slovenskih štrukljev in ker smo želeli poleg sladkih ponuditi tudi 
slane ter poleg kuhanih tudi cvrte štruklje, smo se odločili, da Jestival razširimo," je povedala Tatjana Humar iz informacijskega 
središča TIC Kobarid. Več o tem kaj so štruklji in kaj krapci, od kod jedi izhajata in koliko različnih vrst štrukljev in krapcev poznamo v 
Sloveniji pa najdete na tej povezavi: http://skrci.me/mXJVL 
 

Dogodki v okviru projekta ''Mind The CAP'' 

Na Inštitutu za trajnostni razvoj to jesen dijake in osnovnošolce vodijo na ekološke kmetije po vsej Sloveniji. Mladi v akcijah ITR 
spoznavajo in fotografirajo ekološko kmetijstvo: ''Razkrite skrivnosti ekoloških kmetij'' za osnovnošolce in ''SKuP na EKOVRT'' za dijake. 
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Skupaj z mladimi raziskujejo prednosti ekokmetijstva, ekološko pridelane hrane in poklic ekološkega kmeta kot zeleni poklic, ki nudi 
veliko izzivov za mlade. 
Več: www.drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/2013/Mind_the_Cap_sporocilo_za_javnost.pdf 
 

Prenovljen je Naravovarstveni atlas 

Na spletnem naslovu www.naravovarstveni-atlas.si je na voljo prenovljeni Naravovarstveni atlas. V njem so na interaktivnih 
zemljevidih prikazani uradni podatki o naravovarstveno pomembnih območjih v Sloveniji: območja Natura 2000, ekološko pomembna 
območja, zavarovana območja in naravne vrednote. Naravovarstveni atlas ureja  Zavod RS za varstvo narave. 
  

 

:: Na začetek 

 

Odprt razpis za mednarodno Anders Wall nagrado 2013/14 

Anders Wallova nagrada je namenjena posameznikom, ki so pomembno prispevali k razvoju podeţelskega okolja znotraj Evropske 
unije, predvsem na področjih ohranjanja pokrajine, biodiverzitete in kulturne dediščine ter k trajnostnemu gospodarskemu razvoju 
lokalnega okolja. Višina nagrade znaša 15.000 eur, prijave so moţne do 30. novembra 2013. Podrobnejše 
informacije: www.europeanlandowners.org/files/Awards/Anders_Wall/Anders%20Wall%20Award%20-%20Application%20Form.pdf 
 

Mednarodni Leader projekt "Srednjeveški festivali" 

Na spletni strani ENRD je predstavljen zanimiv mednarodni Leader projekt z naslovom "Srednjeveški festivali", v sklopu katerega šest 
lokalnih akcijskih skupin išče inovativne načine komuniciranja kulturne dediščine s pomočjo igralcev in umetnikov, ki so povezani s 
festivalnimi aktivnostmi. Projekt obenem skuša povečati zanimanje ter moţnosti zaposlovanja podeţelske mladine.  
Več: enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm 
 

Prvi evropski podeželski parlament 

Prvi evropski podeželski parlament - ERP bo potekal 13. novembra 2013 v Bruslju. ERP bo zagotavil forum za izmenjavo mnenj, idej 
in izkušenj med nacionalnimi podeţelskimi gibanji in mreţami. Vplival bo na politiko razvoja lokalnega in podeţelskega okolja. 
Organizatorji dogodka so European Rural Alliance (ERA), European Rural Community Association (ERCA) in Partnership for Rural Europe 
(PREPARE). 
Vse podrobnosti o dogodku najdete na spletni strani: europeanruralparliament.com 
  

 

:: Na začetek 

 

"Preverimo lokalno kakovost" - dnevi odprtih vrat 

V okviru kampanje lokalne hrane "Preverimo lokalno kakovost" bodo v soboto, 12. oktobra 2013 med 10.00 in 16.00 uro odprla svoja 
vrata naslednje kmetije in podjetja:   
 - Evrosad d.o.o. Krško; dan odprtih vart bo namenjen ogledu novega sortirno-pakirnega centra; 
 - Kmetija Arbiter, Brda 3, Šmartno pri Slovenj Gradcu; 
 - Kmetija mali raj, Dolenci 118, 9204 Šalovci 
Več: lokalna-kakovost.si/dnevi_odprtih_vrat 
 

Sadjarska razstava v Slovenj Gradcu 

V četrtek, 10. oktobra ob 17. uri, bo otvoritev 9. strokovne sadjarske razstave v Kulturnem domu Stari trg pri Slovenj Gradcu s 
predstavitvijo knjige Travniško sadje s pridelavo in predelavo. Na ogled bo zbrano veliko starih in novejših odpornejših sort sadja. 
Moţno bo kupiti ekološka jabolka za ozimnico, suho sadje, izdelke iz medu, zabojčke in košare. Več: http://skrci.me/ekpY3 
 

Praznik kozjanskega jabolka 2013  

Letošnja ţe štirinajsta prireditev Praznik kozjanskega jabolka, ki bo 12. in 13. oktobra 2013 v Podsredi, je osrednja in zelo odmevna 
etnološka in ekološka prireditev domačinov brez "globalnega" kiča, biţuterije in kramarije. Osrednjo vlogo na stojnicah imajo ekološke 
kmetije v zavarovanem območju in širše, ter umetniško obrtniške delavnice. Poudarek je na starih sortah jabolk, zdravih kmetijskih 
pridelkih pridelanih na sonaravni način in izvirno ter domiselno predelano sadje v ozimnico. Več: http://skrci.me/acHxn 
 

Podelitev priznanj Štafeta semen 

Eko civilna iniciativa Slovenije - EKOCI vabi na podelitev priznanj Štafeta semen 2013 in okroglo mizo »Štafeta semen - ali znamo 
(pre)živeti s semeni, znanjem in delom?«, ki bo 18. oktobra 2013 od 13.00 ure daljeV LA VIT I - stara šola Velika Pirešica 1, Ţalec. 
Naprošajo, da svojo prisotnost  na  podelitvi priznanj in okrogli mizii potrdite na naslov: ekoci.si@gmail.com  
Več: www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen 
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14. Kostanjev praznik v Rodiku 

14. Kostanjev praznik v Rodiku se bo odvijal v soboto, 12. oktobra 2013 ob 10.00. Na ta dan se tradicionalno kuha v bakrenih kotlih 
različne jedi, na prizorišču diši po pečenem kostanju, gospodinje pripravijo domače kostanjevo in drugo pecivo, najbolj aktivni pa se 
podajo na pohod, kolesarjenje ter tek. Razreţe se kostanjeva torta velikanka. Več:  http://skrci.me/Y2n2E 
 

Praznovanje 30. obletnice kmečkega praznika v Tolminu 

Praznovanje 30. obletnice Kmečkega praznika v Tolminu bo potekalo 11. in 12. oktobra 2013 v sklopu projekta Sir Tolminc, ki ga 
sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeţelja, nosilec projekta pa je Občina Tolmin. Prireditev organizira Kmetijska zadruga 
Tolmin v sodelovanju z mnogimi strokovnimi inštitucijami in lokalnimi društvi. Udeleţence kulturnega večera bo z nagovorom 
pozdravila drţavna sekretarka mag. Tanja Strniša. Več: www.prc.si/novice/30-obletnica-kmeckega-praznika-v-tolminu 
 

Jesenski sejem v Komendi 2013 

Jesenski sejem kmetijske, gozdarske in gradbene mehanizacije, ogrevalne opreme in obrti bo v Komendi od 11. do 13. oktobra 2013. 
Slavnostni govornik odprtja sejma bo Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan. Na sejmu bodo med drugim potekala strokovna 
predavanja, praktični prikazi opravil in različna tekmovanja. Več: www.kk-komenda.si 
 

Odprtje prenovljenega muzeja Pangea v Cirkovcah 

Odprtje prenovljenega in razširjenega geološko-paleontološkega muzeja Pangea se bo zgodilo v Dragonja vasi 23 pri Cirkovcah v občini 
Kidričevo v soboto 12. oktobra 2013 ob 14. uri. Vabilo: pangea-muzej.si/novice/index 
 

Projekt Devejmo po starem - izdelava lesenih korit 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta “Devejmo po starem” omogoča ogled tradicionalnih del - izdelava lesenih 
korit. Ogled bo mogoč v torek, 15. oktobra 2013, ob 9. uri na Pustem Rovtu nad Javorniškim Rovtom. Več: 
www.ragor.si/?subpageid=195&contid=861 
 

Pregled dogodkov 

10. oktober - Strokovni posvet: Predstavitev novosti PRP RS 2014-2020 in projektov v zavarovanih območjih, sofinanciranih s sredstvi 
LEADER. Grad Podsreda. Več: www.drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/2013/strokovni%20posvet%20leader_kozjansko.pdf 
10. oktober - Sadjarska razstava v Slovenj Gradcu. Več: skrci.me/ekpY3 
11. - 12. oktobra - 30. obletnica kmečkega praznika v Tolminu. Več: www.prc.si/novice/30-obletnica-kmeckega-praznika-v-tolminu 
11. -13 oktobra - Jesenski sejem v Komendi 2013. Več: www.kk-komenda.si 
12. oktober - Odprtje prenovljenega muzeja Pangea v Cirkovcah. Več: pangea-muzej.si/novice/index 
12. oktober - 14. Kostanjev praznik v Rodiku. Več: skrci.me/Y2n2E 
12. - 13. oktobra - Praznik kozjanskega jabolka 2013. Več: skrci.me/acHxn    
13. oktober - Srečanje kmetov na Ponikvi in Slomu. Ponikva. Več: http://skrci.me/svqN7 
15. oktober - Devejmo po starem. Več: www.ragor.si/ 
17. - 20. oktober - sejem Narava zdravje 2013. Več: www.narava-zdravje.si/za-obiskovalce/domov/ 
18. oktober - Podelitev priznanj Štafeta semen. Več: www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen 
26. oktober - Festival marmelade 2013. Šentrupert. Več: www.las-dbk.si/novice/festival-marmelade-2013/123 
13. november - Prvi evropski podeželski parlament. Bruselj. Več: europeanruralparliament.com  
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 2. javni razpis ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, 
samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013  
Rok za prejem ponudb: 27.11.2013 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1106  

 Javni razpis za ukrep predelava in trženje  
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1105  

 Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1104  

 Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu  
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1096  

 Javni razpis za Ukrep 121 - naložbe mladih prevzemnikov 
Rok za prejem ponudb: 23. 10. 2013 
Več: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1103  

 Javni razpis za Tehnično pomoč čebelarjem 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
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http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1105
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1104
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1096
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1103


Več: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1088  

  
  

 

:: 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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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://www.drustvo-podezelje.si/index.php?subid=1482&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=135&key=99029ed9f47960b391b89636e3d9c01f

