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Vabilo na trţnico lokalnih pridelovalcev in predelovalcev ob dnevu slovenske hrane 

Jutri, 15. novembra bo v Sloveniji Dan slovenske hrane, v okviru katerega bo potekal tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. 
Glavni cilj oziroma namen razglasitve dneva slovenske hrane je podpora lokalnim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter 
spodbujanje zavedanja in pomena zagotavljanja prehranske varnosti, ohranjanje čistega in zdravega okolja, ohranjanje podeželja, 
seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju. 
Na ta dan bo že tretje leto zapored potekal tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim želimo otrokom v vrtcih in osnovnih šolah približati 
pomen lokalno pridelane in predelane hrane, zdravega načina prehranjevanja, javne zavode pa spodbujati k nakupu lokalnih živil ter 
obenem o tem ozaveščati tudi starše, vzgojitelje in drugo javnost. 
V petek, 15. novembra, pa bomo v avli poslovne stavbe Slovenijales, Dunajska 22, Ljubljana, že drugič organizirali tržnico lokalnih 
pridelovalcev in predelovalcev, ki bo potekala od 8.h do 14.h. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je k sodelovanju na tržnici povabilo 
različne deležnike, ki bodo - tako kot lani - pripravili tako degustacijo kot tudi prodajo svojih izdelkov. 

Letošnje aktivnosti ob dnevu slovenske hrane (DSH) in Tradicionalnem slovenskem zajtrku (TSZ) so bile predstavljene na novinarski 
konferenci. Več: http://skrci.me/OD5bB 
 

Agencija poziva vse vlagatelje, ki so prejeli pozitivno odločbo o dodelitvi sredstev iz Programa 
razvoja podeţelja 2007-2013 za ukrepe 1. in 3. osi, da na svojih odločbah preverijo rok za 
vlaganje zahtevkov. 

ARSKTRP obvešča vse vlagatelje, ki so prejeli pozitivno odločbo o dodelitvi sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 za 
ukrepe 1. in 3. osi, da je podaljšanje roka za zaključek investicije možno, če upravičenec posreduje največ en utemeljen obrazložen 
zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev. V kolikor je na 
odločbi rok za vlaganje zahtevkov v letu 2013, imajo vlagatelji čas za zaključek investicije in vložitev zahtevka za izplačilo do 31. 12. 
2013. V kolikor vlagatelj meni, da investicije v tem roku ne bo mogel zaključiti, mora najkasnje do 31. 12. 2013 na ARSKTRP vložiti 
obrazloženo in utemeljeno prošnjo za podaljšanje roka za zaključek investicije. Vlagatelji, ki so ENO prošnjo za podaljšanje roka že 
poslali po 16. 11. 2012, ko je pričela veljati uredba, ki določa, da lahko vlagatelj vloži prošnjo za podaljšanje roka samo enkrat, roka 
za dokončanje investicije ne morejo več podaljševati. Več: http://skrci.me/wygtk 
 

LAS Posavje: izvajanje projekta Najboljše z Rake 

 soboto je v Zalokah pri Lončarstvu Krţan potekala lončarska delavnica v okviru projekta "Najboljše z Rake", sofinanciranega s 
sredstvi Leader. Namen delavnice je bil otrokom skozi zabavo in ustvarjalnost približati lokalno kulturno dediščino, s poudarkom na 
pomenu ohranjanja in obujanja lepote umetnosti keramike in lončarstva. Po predstavitvi različnih tehnik oblikovanja gline so otroci 
ustvarjali sami. Približno dvajset udeležencev je poskusilo delati z glino, ki so jo prostoročno oblikovali, delali pa so tudi na 
lončarskem vretenu, predvsem pa so se naučili, kako iz gmote gline lahko nastane skodelica, vaza ali krožnik. Lončarstvo je ena od 
tradicionalnih veščin, ki še vedno živi in ponovno pridobiva na popularnosti. Prav zato je pomembno, da se tudi otroci zavedajo 
pomembnosti ohranjanja tovrstne obrti. Več: www.las-posavje.si/page.php?page_id=94 
 

LAS Obsotelje in Kozjansko obiskala LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh 

Konec oktobra so člani LAS Obsotelje in Kozjansko obiskali LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh. Gostitelji so jim predstavil svoje 
dosedanje aktivnosti in projekte. V LAS Pri dobrih ljudeh so jim predstavili projekte Zakladnica Beltinskega podeželja, Skrivnostni 
večeri pod Gumlo ter projekt Ajda. Bile so jim predstavljene tudi aktivnosti LAS Pri dobrih ljudeh v programskem obbdobju 2007-2013. 
V kraju Grad na Goričkem pa so si ogledali Doživljajski park Vulkanija. Več: www.las-goricko.si/obvestila/?stran=1#CmsC17E1C112E3 
 

LAS DRPSN: izšel nov Katalog regijskih izdelkov Zelenega krasa 
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Letošnji katalog je ponudbeno precej bogatejši saj je pri njegovem nastajanju sodelovalo 21 ponudnikov, uporabnikov znamke Zeleni 
kras, kar je osem več kot v lanskem letu. Izdelki so razdeljeni v devet rubrik: zelišča in izdelki iz zelišč, mlečni izdelki, med in izdelki 
iz medu, izdelki iz sadja, izdelki iz poljščin, žganja, izdelki domače obrti in sladke dobrote.  
Več: www.rra-nkr.si/materiali/priloge/slo/katalogrra-web.pdf 
 

LAS Gorenjska košarica: projekt Nomen vulgare 

Projekt Nomen vulgare, ki poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica in je sofinanciran preko programa Leader, se 
bliža koncu. Tako je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vzpostavila spletni leksikon hišnih imen Gorenjske, s katerim so poskrbeli, 
da je dostop do bogate zbirke hišnih imen omogočen vsakomur. V spletnem leksikonu so zbrali preko 4500 hišnih imen in z njimi 
povezanih podatkov, ki ustvarjajo zanimivo raziskovalno bazo tako za strokovnjake kot tudi za slehernega obiskovalca spletne strani. 
Ker je spletna stran namenjena tako bogatitvi zbirke hišnih imen na Gorenjskem kot tudi izven nje, lahko tudi sami prispevate k 
ohranjanju te zvrsti nesnovne kulturne dediščine. Svoj prispevek lahko posredujete preko spletnega obrazca v obliki posredovanja 
dodatnih informacij o hišnem imenu, ki je v leksikon že vpisano, ali v obliki predloga za vpis novega hišnega imena. Več: 
www.ragor.si/?subpageid=195&contid=882  
 

Odbor zelenjavne verige začel z delom 

Prejšnji teden se je na ustanovni seji prvič sestal Odbor zelenjavne verige, ki so ga ustanovili podpisniki Dogovora o sodelovanju in 
krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi in v katerem ima vsak enega člana. Za predsednika Odbora je bil imenovan Jure Vončina, 
predstavnik Zadružne zveze Slovenije, za njegovega namestnika pa Rinaldo Kert, predstavnik Mercatorja. Povezovanje že daje prve 
rezultate, saj se je povečal odkup ter izboljšala kakovost slovenske zelenjave. Potrošniki želijo na policah slovensko zelenjavo, 
povečuje se tudi interes za slovensko ekološko zelenjavo. Pri tem sta pomembna osveščanje potrošnikov in sledljivost pridelka od 
pridelovalca do police. S podpisom Dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi 27. avgusta 2013 so se zaključili 
večletna pogajanja in dogovori med partnerji zelenjavne verige. Dogovor so podpisali Poslovni sistem Mercator d.d., Engrotuš, d.d., 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, GIZ Slovenska zelenjava in GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih 
podjetij. Z Dogovorom so podpisniki pristopili k izvajanju določenih načel, ki naj bi pripomogla k izboljšanju stanja na področju 
pridelave in trženja slovenske zelenjave. Več: http://skrci.me/Zj0FI 
  

 

:: Na začetek 

 

Romunska LAS išče slovenskega partnerja za sodelovanje pri Leader projektih 

Lokalna akcijska skupina "Tinutul Argesului de Mijloc" iz Romunije išče partnerja iz Slovenije za sodelovanje pri dveh Leader projektih 
povezanih s podeželskim turizmom oziroma kmetijsko proizvodnjo.  
Več: www.drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/2013/Partner_Request_GALTAM_en.pdf 
 

Podpora EU za promocijo kmetijskih proizvodov v EU in tretjih drţavah 

Evropska komisija je pred dnevi sporočila, da je v jesenskem delu letošnjega leta odobrila 22 programov za spodbujanje promocije 
kmetijskih proizvodov v Evropski uniji in tretjih državah. Gre za podporo EU za promocijo kmetijskih proizvodov v EU in tretjih 
državah. Država članica vsako leto objavi javni poziv/razpis za predložitev promocijskih programov njihovim nacionalnim upravam. Po 
pregledu programov, se le ti pošljejo na EK, ki odloča o njihovi odobritvi za sofinanciranje EU sredstev do višine 50 % dejanskih 
stroškov programa. Razliko pa zagotovijo organizacije, ki predlagajo programe in lahko tudi države članice (do največ 30 %). Programi 
morajo trajati najmanj 1 leto in največ 3 leta. Več: http://skrci.me/GgfEu 
 

Objavljeni rezultati projekta Foodlinks - uporaba znanja za promocijo trajnostne oskrbe s hrano 

Foodlinks je projekt sodelovanja, ki ga financira sedmi okvirni program Evropske komisije, z namenom ocenjevanja vloge 
posredovalcev znanja (knowledge brokerage) za spodbujanje trajnostne porabe in proizvodnje hrane ter na nov in inovativen način 
povezuje znanstvenike, odločevalce in organizacije civilne družbe. V okviru raziskave so tudi opredelitve značilnosti npr. kratkih 
dobavnih verig, posredovalcev znanja ipd. Izmenjava izkušenj je potekala v štirih tematskih sklopih oz. t.i. praksah skupnosti 
(Community of Practice). Več: www.foodlinkscommunity.net/ 
 

Razkrit osnutek poročila IPCC napoveduje zaostrovanje prehranske krize 

Pred nekaj dnevi je bil javnosti razkrit osnutek pomembnega podnebnega poročila, ki razkriva, da bodo podnebne spremembe v 
prihajajočih desetletjih resno ogrozile svetovno prehransko varnost. Osnutek poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe 
(IPCC) pravi, da rast globalnih temperatur in posledični ekstremni vremenski pojavi negativno vplivajo na proizvodnjo kmetijskih 
pridelkov in dvigujejo cene pridelkov v času povečanega povpraševanja po hrani. Vodilni svetovni znanstveniki ugotavljajo, da bodo 
višje temperature oteževale uspevanje pridelkov in ocenjujejo, da se skupna proizvodnja hrane lahko zmanjša za 2 % vsako desetletje 
do konca stoletja. Več: www.focus.si/index.php?node=25&id=1355 
  

 

:: Na začetek 

 

Izbor Inovativnega mladega kmeta/kmetice 
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Vabljeni na 7. izbor Inovativnega mladega kmeta/kmetice, v petek, 15. novembra, ob 17.uri v prostorih Mestne občine 
Kranj, Slovenski trg 1. Cilj tekmovanja je odkrivati in spodbujati inovativnosti mladih v kmetijstvu. Letošnja podelitev poteka v sklopu 
projekta Kmetijstvo je zakon, ki ga Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije izvaja v sodelovanju z Evropsko komisijo, Gneneralnim 
direktoratom za kmetijstvo in razvoj podeželja. Več: http://skrci.me/Zy7x3  
 

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta Ekonomika ekološkega kmetijstva 

Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta Ekonomika ekološkega kmetijstva v okviru CRP “Zagotovimo.si 
hrano za jutri 2011-2020”. Nosilec reziskave je dr. Črtomir Rozman, UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Predstavitev 
bo potekala v četrtek, 21. novembra 2013 s pričetkom ob 13.00 uri na MKO, Dunajska 22, sejna soba 212 (2. nadstropje). Število mest 
je omejeno, zato je potrebna prijava na naslovu mreza-podezelje.mko@gov.si. Več: http://skrci.me/2tmHA 
 

Predstavitev projekta Širitev trase VTC 13 na območje LAS Ovtar Slovenskih goric 

Društvo za razvoj podeželja „LAS Ovtar Slovenskih goric“, Društvo vinsko turistične ceste Srednje Slovenske gorice in KGZS Kmetijsko 
gozdarski zavod Ptuj vabijo na predstavitev projekta Širitev trase Vinsko turistične ceste - VTC 13 na območje LAS Ovtar Slovenskih 
goric, ki bo 20. novembra 2013, ob 16. uri v Centru Slovenskih goric v Lenartu, Trg osvoboditve 9.  
Več: http://www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/predstavitev-projekta-vabilo 
 

LAS Zg. Vipavske in Komenskega Krasa: “Vinski hrami Vipavske doline" 

LAS Zg. Vipavske in Komenskega Krasa vas vabi na sklop prireditev “Vinski hrami Vipavske doline", ki zdaj že tradicionalno potekajo 
med martinom in božičem. Z njimi se ob vikendih predstavijo naselja s svojo kulturno, umetniško in predvsem vinsko ponudbo. Kje in 
kdaj bodo prireditve potekale, pa si lahko ogledate na tej povezavi: http://www.ra-rod.si/hrami13/hrami-program.htm 
 

Pohod na Veliki Ţupanšček 

Društvo ljubiteljev Križne jame vabi na pohod na Veliki Ţupanšček, ki bo v soboto, 16. novembra 2013 s pričetkom ob 9.00 uri. Pohod 
bodo vodili člani društva, ki bodo pohodnikom predstavili naravne vrednote in kulturno dediščino območja.  
Več: www.rra-nkr.si/o-rra/aktualno/novice&idn=572 
 

Pregled dogodkov 

14. november - Izobraţevanje Spletno trţenje. Šentjur. Več: http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Vabilo-na-brezplacno-izobrazevanje-
Spletno-trzenje.html 
15. november - Izbor Inovativnega mladega kmeta/kmetice. Kranj. Več: http://skrci.me/Zy7x3 
15. november - Predavanje Dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Šentjur. Več: http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Predavanja-za-razvoj-
dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji.html  
16. november - Pohod na Veliki Ţupanšček. Več: http://www.rra-nkr.si/o-rra/aktualno/novice&idn=572  
17. november - Prikaz peke kruha v krušni peči. Bistra pri Vrhniki. Več: http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/prikaz-peke-kruha-v-
krusni-peci/87200/ 
20. november - Predstavitev projekta Širitev trase VTC 13. Več: http://www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/predstavitev-projekta-
vabilo 
21. november - Javna na predstavitev  razis. pr. Ekonomika ekološkega kmetijstva. Več: http://skrci.me/2tmHA 
25. in 26. november - Forum Izzivi Evrope 2020. Bled. Več: www.izzivieu.uradni-list.si 
25. - 30. november - Evropski teden podjetništva. Več: http://skrci.me/Fytlk 
27. november - Drugo srečanje tematske pobude na temo CLLD. Dijon. Več: http://skrci.me/5iIox 
  

 

:: Na začetek 

 

Zaprtje javnega razpisa za ukrep VIII: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu ter za 
Ukrep I 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je 8. 11. ob 24. uri, zaprlo javni razpis za Ukrep VIII: Finančna 
pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu. Več: http://skrci.me/J2poW; ter javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo 
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013. Več: http://skrci.me/ol1jY 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 2. javni razpis ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske druţbe, 
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  

 2. javni razpis ukrep 132 Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane  
Rok za prejem ponudb: odprt 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1114  

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

http://skrci.me/Zy7x3
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2045:javna-na-predstavitev-rezultatov-raziskovalnega-projekta-ekonomika-ekolokega-kmetijstva&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://mreza-podezelje.mko@gov.si/
http://skrci.me/2tmHA
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2041:predstavitev-projekta-iritev-trase-vtc-13-na-obmoje-las-ovtar-slovenskih-goric&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/predstavitev-projekta-vabilo
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2036:las-zg-vipavske-in-komenskega-krasa-vinski-hrami-vipavske-dolineq&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.ra-rod.si/hrami13/hrami-program.htm
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2043:pohod-na-veliki-upanek&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.rra-nkr.si/o-rra/aktualno/novice&idn=572
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1666:pregled-dogodkov&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Vabilo-na-brezplacno-izobrazevanje-Spletno-trzenje.html
http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Vabilo-na-brezplacno-izobrazevanje-Spletno-trzenje.html
http://skrci.me/Zy7x3
http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Predavanja-za-razvoj-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji.html
http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Predavanja-za-razvoj-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji.html
http://www.rra-nkr.si/o-rra/aktualno/novice&idn=572
http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/prikaz-peke-kruha-v-krusni-peci/87200/
http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/prikaz-peke-kruha-v-krusni-peci/87200/
http://www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/predstavitev-projekta-vabilo
http://www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/predstavitev-projekta-vabilo
http://europeanruralparliament.com/
http://skrci.me/Fytlk
http://skrci.me/5iIox
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2037:zaprtje-javnega-razpisa-za-ukrep-viii-finanna-pomo-za-nadomestilo-kode-v-ebelarstvu-ter-za-ukrep-i&catid=74:razpisi-mkgp
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2037:zaprtje-javnega-razpisa-za-ukrep-viii-finanna-pomo-za-nadomestilo-kode-v-ebelarstvu-ter-za-ukrep-i&catid=74:razpisi-mkgp
http://skrci.me/J2poW
http://skrci.me/ol1jY
http://www.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/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1106
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1114
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1105


 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. 

  

 
 

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1088
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=140&key=99029ed9f47960b391b89636e3d9c01f

