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Dan slovenske hrane in projekt Tradicionalni slovenski zajtrk  

Vlada Republike Slovenije je oktobra lani sprejela sklep, da vsak tretji petek v mesecu novembru razglasi za dan slovenske hrane. Ta 
dan bomo letos obeleţevali drugič, v petek, 15. novembra.  
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo skupaj s partnerji v projektu (Čebelarska zveza Slovenije, Ministrstvo za izobraţevanje, znanost 
in šport, Ministrstvo za zdravje, Inštitut za varovanje zdravja, Zavod za šolstvo, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije-Zbornica kmetijskih in ţivilskih podjetij in GIZ Mlekarstva Slovenije) tudi letos ta dan obeleţevalo z aktivnostmi, ki 
bodo vzpodbujale razmišljanje in delovanje v smeri lokalne samooskrbe ter ozaveščale najširšo javnost o pomenu lokalno pridelane 
hrane. Med te aktivnosti sodi tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil ţe dve leti zapored uspešno izveden v vrtcih in 
osnovnih šolah. 
Vljudno Vas vabimo, da podprete projekt dan slovenske hrane in projekt Tradicionalni slovenski zajtrk in se 15. novembra z 
izvedbo različnih aktivnosti in dogodkov pridruţite otrokom v vrtcih in šolah. S tem boste podprli naša prizadevanja in otrokom ter širši 
javnosti tudi v vašem imenu dali jasno sporočilo, kako pomemben je zdrav zajtrk iz domačega okolja. Izpostavljajte pomen hrane iz 
lokalnega okolja  skozi celotno leto, ta dan pa naj bo še posebej poudarjen pomen lokalne trajnostne oskrbe s hrano. 
Več informacij o dnevu slovenske hrane in Tradicionalnem slovenskem zajtrku je dostopnih na spletni strani: http://tradicionalni-
zajtrk.si/. 
Vaše vtise ali podporo nam lahko posredujete na elektronski naslov tradicionalni-zajtrk.mko@gov.si in jih bomo objavili na omenjeni 
spletni strani. 
 

Priporočila za javno naročanje živil 
 
Za krepitev neposredne dobave kmetijskih pridelkov in izdelkov v javne zavode sta Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvo 
za finance pripravila Priporočila za javno naročanje živil, ki jih je Vlada RS sprejela konec septembra. 
V dokumentu se lahko kmetje ponudniki kmetijskih pridelkov in izdelkov seznanijo z usmeritvami, ki veljajo v sistemu javnega 
naročanja. Dokument pa še posebej podrobno pojasnjuje moţnosti nabave šolam, vrtcem, domovom za ostarele..., ki ţelijo nabavljati 
kmetijske pridelke neposredno pri kmetih. 
Več: www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/2205/Priporocila-za-javno-narocanje-zivil.aspx 

 
 

ARSKTRP je 16.000 vlagateljem, ki so vključeni v podukrepe KOP, poslala pozive za razjasnitev 
dejanskega stanja 

V tem tednu bo okrog 16.000 vlagateljev od ARSKTRP prejelo poziv, da naj se naročijo na najbliţji izpostavi javne sluţbe za kmetijsko 
svetovanje in (najkasneje do 30. novembra 2013) podajo izjavo za vlaganje zahtevkov KOP. Agencija je zahteve za razjasnitev 
vlagateljem poslala zaradi izpolnjevanja zahtev zakonodaje Skupnosti EU, zaradi katere se je pokazala potreba po uvedbi dodatne 
administrativne kontrole izpolnjevanja splošnih zahtev za izvajanje podukrepov KOP 2013.  
Agencija vlagatelje poziva, da se najkasneje do 30. oktobra 2013 po telefonu naročijo oz. dogovorijo za termin vnosa na najbljiţji 
izpostavi Javne sluţbe kmetijskega svetovanja in podajo izjavo o uporabi mineralnih gnojil, o izdelavi gnojilnega načrta na podlagi 
veljavne analize tal in o zasnovi petletnega kolobarja.  
Več: www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5956/b207ee792d1ce3a26f0c950415d408b0/ 
 

Osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih v javni obravnavi 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo osnutek Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E), ki je v javni obravnavi od 16. 10. 2013 
do 15. 11. 2013. Ključne spremembe zakona so usmerjene v čim hitrejšo določitev trajno varovanih območji kmetijskih zemljišč za 
celotno območje Republike Slovenije. 
Več: www.mko.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews[tt_news]=6852&tx_ttnews[backPid]=12029&L=0&no_cache=1 
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Projekt Permakulturni inkubator 

Projekt Permakulturni inkubator 2013 izvaja Ekokultura Lendava s partnerjem Turizem Lendava in je sofinanciran iz programa 
LEADER - LAS pri dobrih ljudeh. Projekt je edinstven primer permakulturne učilnice na prostem, na področju občine Lendava (Süč 
114, Čentiba). Skupaj s svetovalno točko permakulturno posestvo omogoča, da se v kratkem času, s tovrstnim ekološkim načinom 
samooskrbe podrobneje seznani veliko število posameznikov, ki spoznajo princip in prednosti permakulture. Izvajalec projekta si je 
prizadeval izboljšati gospodarjenje z naravnimi viri ter v lokalnem okolju povečati okolju prijazne načine pridelave z upoštevanjem 
načel trajnostnega kmetovanja. Več: www.las-pridobrihljudeh.si/aktualno/?stran=1#CmsC17E1C106E3  
  
 

Kmetica leta 2013 postala Marija Podobnik iz Dobrave pri Stični 

Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule je 16. oktobra 2013, na svečani prireditvi v Kulturnem domu Zagorje ob Savi, razglasila 
Kmetico leta 2013. Ta je postala Marija Podobnik iz Dobrave pri Stični. 
»Naziv posvečam marljivim kmeticam, ki pridno delajo in se ne upajo izpostaviti«, je povedala Podobnikova in dodala, da bo s 
ponosom širila pomen dela kmetic in pridelave domače hrane. Več: http://skrci.me/WXnXt 
 

Katalog lokalnih ponudnikov območja zgornje Gorenjske 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sodelovanju z občinami Kranjska Gora, Ţirovnica, Gorje, Bled, Bohinj in Radovljica v letošnjem 
letu izvaja projekt »Uživajmo lokalno«, v okviru katerega so pripravili tudi Katalog lokalnih ponudnikov pridelkov in izdelkov z 
območja zgornje Gorenjske. Namen projekta je povečati prepoznavnost lokalnih pridelovalcev in predelovalcev hrane ter s tem 
posledično prispevati k večji lokalni samooskrbi. Več: www.ragor.si/?subpageid=195&contid=873 
 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom na ogledu dobre prakse razpršeni hotel 

Člani LAS DRPSN so si v soboto, 12. oktobra 2013, v okviru projekta Turistične vasi Zelenega krasa, ogledali primer dobre prakse v 
sosednji Italiji (področje Karnijskih alp) razpršeni hotel Sauris. Hotel je bil sofinanciran v okviru programa Leader, ki ga na področju 
Karnije izvaja lokalna akcijska skupina EUROLEADER s sedeţem v Tolmezzu. Udeleţencem so predsednik in direktorica LAS-a 
predstavili njihovo delovanje in izvedene projekte v obdobju delovanja LAS od leta 1997. Posebno pozornost so namenili prav projektu 
razpršenega hotela, ki je postal zgled za postavitev podobnih hotelov tako v Italiji kot širše. Primer dobre prakse bo pomagal pri 
uresničitvi podobnega projekta pri nas, zato so se s predstavniki italijanskega LAS dogovorili za nadaljnje sodelovanje in pomoč. Več: 
http://skrci.me/dv0Rs 
 

Javno povabilo za vključitev v blagovni znamki Babica Jerca in Dedek Jaka 

Razvojna agencija Sora ţe drugič v tem letu objavlja Javno povabilo za vključitev novih izdelkov in ponudnikov v blagovni znamki 
Babica Jerca in Dedek Jaka – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov. V blagovni znamki se lahko vključijo kvalitetni prehrambeni 
izdelki (pekovski, sadni, mlečni, mesni, zelenjavni izdelki, med…), zeliščni izdelki ter izdelki domače in umetnostne obrti, ki se 
izdelujejo na tradicionalen način in iz surovin lokalnega okolja. Pogoji za vključitev so visoka kakovost izdelka pridelanega na 
tradicionalen ali ekološki način. Uporabniki z vključitvijo pridobijo pomoč pri promociji in trţenju izdelkov blagovne znamke, moţnost 
uporabe embalaţe, logotipa in promocijskih materialov itd. Vlogo je potrebno poslati na RA Sora do 25. oktobra 2013. Več: 
http://www.ra-sora.si/ 
 

Izbrani so finalisti za 8. Slovenski forum inovacij 

Končan je izbor najboljših slovenskih inovacij, ki jih bo javna agencija SPIRIT Slovenija, predstavila na 8. Slovenskem forumu inovacij, 
kot osrednji nacionalni prireditvi o inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode, 
storitve in poslovne modele. Med 127 prijavljenimi inovacijami je nacionalno ocenjevalno komisijo še posebej prepričalo 47 inovacij, ki 
bodo na ogled 12. in 13. novembra 2013 v Cankarjevem domu. Seznam prijavljenih inovacij in njihova razvrstitev po kategorijah je 
objavljen na uradni spletni strani dogodka www.foruminovacij.si.  
Več: www.spiritslovenia.si/novice/2013-10-21-Izbrani-so-finalisti-za-8-Slovenski-forum-inovacij 
  

 

:: Na začetek 

 

Fotografski natečaj "agriCAPture" 

Pričelo se je glasovanje za izbor najboljših fotografij na fotografskem natečaju "agriCAPture", ki poteka v sklopu projekta "Mind the 
CAP". Inštitut za trajnostni razvoj in Program Šolski ekovrtovi so v sklopu tega projekta in fotonatečaja pripravili akcijo "SKuP' na 
ekovrt". Dijaki različnih srednjih šol so na treh različnih lokacijah v Ljubljani in Mariboru posneli fotografije, s katerimi se sedaj 
potegujejo za vaše glasove.  
Več: www.photoscramble.com/contests/agricapture-organic-agriculture-photo-contest/entries/ 
 

Javno posvetovanje o novih pravilih za državne pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in 
podeželskih območij  

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o predlaganih novih pravilih za drţavne pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in 
podeţelskih območij. Obstoječa uredba o skupinskih izjemah za kmetijstvo drţavam članicam omogoča, da določene kategorije 
drţavne pomoči lahko odobrijo brez predhodne priglasitve Komisiji. Ker bo veljavnost te uredbe kmalu potekla, pa tudi glede na 
reformo skupne kmetijske politike in pobudo za splošno posodobitev pravil o drţavni pomoči, Komisija pripravlja nova pravila, ki bodo 
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začela veljati 1. julija 2014. 
Predlog novih pravil predvideva razširitev skupinskih izjem na nove kategorije pomoči, na primer za gozdarstvo in za manjša podjetja 
na podeţelskih območjih, ki prejemajo sredstva iz sklada za razvoj podeţelja. Z novimi pravili naj bi se znatno zmanjšala upravna 
obremenitev vključenih organov, kar bi morebitnim upravičencem omogočilo tudi hitrejši dostop do drţavnih pomoči. O osnutku 
predloga bo Komisija novembra razpravljala z drţavami članicami, v nadaljnjem razvoju novih pravil pa se bodo upoštevala tudi 
mnenja, zbrana z javnim posvetovanjem. 
K posvetovanju so vabljeni institucije, javni organi, organizacije, podjetja in drţavljani, ki lahko svoje prispevke oddajo do 19. 
novembra 2013 prek spletne strani http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation-aber/index_en.htm 
 

Nove finančne spodbude iz EU za razvoj podeželskega turizma na Hrvaškem 

Hrvaški nosilci kmečkih turizmov kot tudi drugi akterji razvoja podeţelja z optimizmom pričakujejo moţnosti koriščenja sredstev iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja v prihajajočem obdobju 2014-2020. 
Več: www.glasistre.hr/node/pula_istra/427055 
 

Evropska konferenca o biotski raznovrstnosti 

Evropska konferenca o biotski raznovrstnosti z naslovom "Land use: Why do we care about biodiversity?” bo potekala 12. novembra 
2013 v Bruslju. 
Več: www.amiando.com/BiodiversityConferenceBrussels2013.html?page=1036280 
  

 

:: Na začetek 

 

Lokalna kakovost: Dnevi odprtih vrat 

V okviru kampanje lokalne hrane "Preverimo lokalno kakovost" bodo to soboto, 26. oktobra potekali naslednji dogodki: 
 - 8:00-12:00 Kmetija Mlečnik Bukovica 31, 5293 Volčja Draga. Na ekološki kmetiji, ki je na trgu poznana predvsem po proizvodnji 
vrhunskih ekoloških vin, v zadnjem času pa se ukvarja tudi z ekološko pridelavo pire, bodo obiskovalci na dnevu odprtih vrat spoznali 
opravila na kmetiji in v vinogradu ter za zaključek preverili lokalno kakovost s pokušino okusnih lokalnih dobrot.  
 - 8:00-12:00 KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA z.o.o. METLEČE 7, 3325 ŠOŠTANJ. Obiskovalcem bodo predstavili postopek 
predelave jabolk v jabolčni sok z degustacijo. Več: http://lokalna-kakovost.si/dnevi_odprtih_vrat/ 
 

BTC Štrukljada: Zavito in okusno! 

BTC Štrukljada bo na drugi jesenski trţnici v BTC Cityju, 26. oktobra 2013, med 9. in 15. uro na parkirni ploščadi pred pokrito sadno in 
zelenjavno trţnico. Svoje štruklje bo predstavilo 25 mojstrov iz vseh koncev Slovenije.  
Več: www.btc-city.com/dogodek/4099/btc-strukljada-zavito-in-okusno 
 

1. nacionalna konferenca Spodbujamo zelena delovna mesta 

Vabljeni na edinstveni interaktivni dogodek, prvo nacionalno konferenco Spodbujamo zelena delovna mesta, kjer sodelujejo vlada, 
občine, podjetja, zadruge, socialni partnerji, svetovalci za zaposlitve, strokovno-interesna zdruţenja, banke in skladi, iskalci 
zaposlitve, nevladne organizacije – vsi mi in vi. Konferenca bo 7. novembra 2013, od 9. do 16. ure, Hotel Lev, Ljubljana. 
Več: www.umanotera.org/upload/files/ZDM_vabilo_KONCNA.pdf 
 

Pregled dogodkov 

24. oktober - Delavnica - socialno podjetništvo. Majšperk. Več: 
https://docs.google.com/file/d/0BzRVWgyAXld3bXVvaktUb2V3cjQ/edit?usp=sharing  
26. oktober - Lokalna kakovost: Dnevi odprtih vrat. Kmetija Mlečnik Bukovica 31, 5293 Volčja Draga in KZ Šaleška dolina z.o.o. 
Metleče, Šoštanj. Več: http://lokalna-kakovost.si/dnevi_odprtih_vrat/ 
26. oktober - Festival marmelade 2013. Šentrupert. Več: www.las-dbk.si/novice/festival-marmelade-2013/123 
26. oktober - BTC Štrukljada. Ljubljana. Več: www.btc-city.com/dogodek/4099/btc-strukljada-zavito-in-okusno 
29. oktober - Delavnica - socialno podjetništvo. Kranj. Več: www.bsc-kranj.si/resources/files/doc/VEM_2013/Vabilo_29.10.2013.pdf 
7. november - 1. nacionalna konferenca Spodbujamo zelena delovna mesta. Ljubljana. Več: 
www.umanotera.org/upload/files/ZDM_vabilo_KONCNA.pdf 
12. november - Evropska konferenca o biotski raznovrstnosti. Bruselj. Več: 
www.amiando.com/BiodiversityConferenceBrussels2013.html?page=1036280 
13. november - Prvi evropski podeželski parlament. Bruselj. Več: europeanruralparliament.com  
  

 

:: Na začetek 

 

Ministri EU sprejeli reformo skupne ribiške politike  

Ministri za kmetijstvo in ribištvo EU so 17. oktobra 2013 na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo soglasno tudi uradno sprejeli 
reformo skupne ribiške politike. Ministri so tako v prvem branju sprejeli novo temeljno uredbo skupne ribiške politike, poleg tega pa 
tudi novo uredbo o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture. S strani Slovenije se je zasedanja Sveta EU 
udeleţila drţavna sekretarka mag. Tanja Strniša. Več: http://skrci.me/tYe3p 
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:: 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 Tehnično pomoč čebelarjem 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
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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