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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

11. seja Nadzornega odbora PRP 2007-2013  

Danes, 12. 12. 2013, poteka na sedežu MKO 11. seja Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007-2013, ki se ga udeležujejo predstavniki vladnih in nevladnih organizacij, imenovani s sklepom Vlade RS, ter predstavniki Evropske 
komisije. Najpomembnejši temi seje sta potrditev 7. spremembe PRP 2007-2013, ki se navezujejo zlasti na finančni načrt izvajanja 
posameznih ukrepov, ter informacije o pripravi programskih dokumentov za obdobje 2014-2020.  
Več o NO: www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/spremljanje-in-vrednotenje/nadzorni-odbor 
 

Promocija lokalnih kmetijstvih in živilskih proizvodov 2013-2018 

V okviru projekta Promocija lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2013–2018 v začetku leta 2014 na Ministrstvu za kmetijstvo 
in okolje načrtujemo povečanje spletnih aktivnosti, namenjenih predvsem potrošnikom, pa tudi pridelovalcem, predelovalcem ter 
organizacijam, ki slednje zastopajo.  
Predvsem bo to povečano aktivnost mogoče zaznati na spletnem mestu www.lokalna-kakovost.si ter podobnih spletnih straneh na temo 
lokalne hrane, v družbenih omrežjih, ter v okviru obsežnih e-poštnih kampanj. Kratkoročni cilj, ki ga zasledujemo, je vzpostaviti in 
ohraniti stik s čim večjim številom potrošnikov, jih informirati o temah in dogodkih, povezanih z lokalno hrano, dolgoročni namen pa je 
intenzivno spodbujanje povpraševanja po domačih kmetijskih in živilskih proizvodih. 
Pri tem bo ključen dejavnik uspeha navedenih naporov čim hitrejši ter čim bolj neoviran pretok informacij med pridelovalci, 
predelovalci in organizacijami, ki jih predstavljajo na eni, ter potrošniki na drugi strani.  
Dopis MKO: http://skrci.me/HqLkq 
 

Izpolnite anketni vprašalnik o PRePletu 

Z namenom pridobiti mnenja bralcev PRePleta glede njegovih vsebin smo v Mreži za podeželje izdelali kratko, anonimno anketo. Za 
odgovore boste potrebovali manj kot 2 minuti. Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje. 
Povezava na vprašalnik: www.1ka.si/a/33635 
 

Poziv upravičencem za oddajo letnega poročila za javni razpis "Tržno združevanje primarnih 
proizvajalcev 2013-2015" (rok: 31. januar 2014) 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse upravičence javnega razpisa "Tržno združevanje primarnih proizvajalcev 
2013-2015", da so, skladno z Uredbo o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov 
(Uradni list RS, št. 93/2012 , z dne 7. 12. 2012), dolžni predložiti letno poročilo o opravljenem delu. 
Upravičenci morajo letno poročilo poslati na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer 
do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.  
Več: www.arsktrp.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews[tt_news]=5971&tx_ttnews[backPid]=12029&L=0&no_cache=1 
 

Village Folk - Ljudje podeželja: Otok ovac, dokumentarna serija, 8/25  

V osmem delu dokumentarne oddaje Village folk - Ljudje podeželja, ki bo na sporedu v nedeljo, 15. 12. 2013 ob 22:00 uri, bo 
predstavljen nizozemski otok Texel, ki je raj za ovce in kolesarje. Avtohtona ovca iz Texla je znana povsod po svetu, redijo jo tudi v 
Združenih državah Amerike in na Novi Zelandiji. Vendar pa prebivalci otoka še zdaleč niso povezani le s tradicijo, nove ideje so nekaj 
vsakdanjega. Naravni park otoka je zdaj naseljen s škotskim govedom, ki skrbi za naravno ravnotežje, domačini razvijajo tudi projekt 
gojenja zelenjava v slani vodi. Tudi kulinarika na otoku navdušuje turiste, navdušila je tudi ekipo oddaje Village folk. Danes, 12. 12., 
ob 16:00 uri bo ponovitev 7. oddaje Village Folk: Zlati paški sir. 

Projekt Village Folk je tudi dosegel tretje mesto v kategoriji "Communication to the public" v okviru CAP Communication Awards 2013. 
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Glasovanje in podelitev nagrad je potekalo v ponedeljek 10. 12. 2013. Več si lahko preberete na naslednji povezavi: 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/index_en.htm 
 

Slovensko-italijanski projekt "Heri-taste": "Poti okusov in doživetij" 

V okviru slovensko-italijanskega projekta "Heri-taste" s sloganom "Poti okusov in doživetij", ki ga sofinancira Evropska unija, partnerji 
z obeh strani meje promovirajo značilne kmetijske pridelke, tradicionalne jedi in izdelke. Cilj projekta je najboljše s kmetij 
predstaviti čim več porabnikom in to v celotni verigi: od njive oziroma pašnikov pa vse do kupca in krožnika. Projekt povezuje 
kmetijce, gostince in turistične ponudnike na podeželju. V treh letih bodo za boljšo prepoznavnost podeželja porabili 1,3 milijona 
evrov, od tega 60 odstotkov denarja prispevajo italijanski partnerji, preostalo slovenski. V različnih krajih na obeh straneh meje na 
srečanjih kmetijcev in gostincev predstavljajo najboljše s kmetij. Tokrat so Vipavci v dolino povabili sirarje s kraškega roba. Z 
zaščitenim ovčjim kraškim sirom in kozjimi siri so Kraševci navdušili na izletniški kmetiji Majerija na Slapu pri Vipavi. Gostitelj, 
kuharski mojster Matej Tomažič, je z vrhunskimi siri mojstrsko oplemenitil jedi in pričaral pravo simfonijo vipavsko-kraških okusov.  
Več: www.rtvslo.si/lokalne-novice/foto-krasevci-navdusili-vipavce/324303 
 

Povečanje samooskrbnosti s hrano s programom Šolski ekovrtovi 

Konec novembra je potekal letošnji jesenski seminar programa Šolski ekovrtovi, ki se ga je udeležilo 130 mentorjev šolskih in 
vrtčevskih ekovrtov iz vse Slovenije. Seminar je potekal v posebnem vzdušju, saj je program, ki ga že tretje leto izvaja Inštitut za 
trajnosti razvoj, prejšnji teden zmagal na natečaju zavoda Viva za inovativne projekte, in sicer na področju »dvig samooskrbnosti s 
hrano" . Poleg običajnih vrtnarskih tem so se udeleženci še posebej posvetili zelenim delovnim mestom v ekološkem kmetijstvu in v 
dejavnostih, povezanih z ekološko hrano. Ker povpraševanje po ekoživilih raste za pribl. 10 % na leto, je to zelo perspektiven sektor za 
nova delovna mesta. Ta so ne le v ekološki pridelavi, temveč tudi v predelavi ekoživil, prodaji in logistiki, turizmu in gostinstvu, 
raziskavah in razvoju. Več: http://skrci.me/LE29C 
 

Uredba o Naturi 2000 se spreminja 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih Natura 2000. 
Vabijo vas k oddaji pripomb in predlogov do četrtka, 19. decembra 2013. S predlagano spremembo uredbe so v 8. člen uredbe dodali 
dva nova odstavka, ki se nanašata na obveznosti v zvezi s presojami sprejemljivosti, ki sta bila v zadnji noveli uredbe vključena med 
prehodne določbe. Vendar so kasneje ugotovili, da gre za določbe, ki urejajo potek presoj sprejemljivosti za vse primere in ne le za 
prehodno obdobje. Več: http://skrci.me/dfDcM 
  

 

:: Na začetek 

 

Vseevropska delavnica na temo mladih in mladih kmetov na podeželju  

Evropska mreža za razvoj podeželja organizira v Bruslju Vseevropsko delavnico na temo mladih in mladih kmetov na 
podeželju (ENRD Youth and Young Farmers Workshop), 11.-12. december 2013. Namen delavnice je nasloviti vsebine, s 
katerimi se srečujejo mladi na podeželju in spodbuditi inovativne pristope za vključevanje mladih v izvajanje programov 
razvoja podeželja. Iz Slovenije se v koordinaciji Mreže za podeželje delavnice udeležujejo tudi trije predstavniki mladih, 
ki so jih predlagali KGZS, Zveza slovenske podeželske mladine in Institut za trajnostni razvoj. 
Rezultati delavnice bodo objavljeni tukaj: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-
conferences/youth-young-farmers-workshop/en/youth-young-farmers-workshop_en.cfm 
 

Mednarodni razpis za prijavo Leader projektov: BIodiverziteta & Leader 

 
Mednarodna študija "Biodiverziteta & LEADER" se osredotoča na trenutni status implementacije tematik povezanih z biodiverziteto 
znotraj pristopa LEADER ter izpostavlja LEADER projekte, ki so posredno ali neposredno povezani z biotsko raznovrstnostjo in 
kulturnimi pokrajinami. 
Prijavite vaš projekt v sklopu programa LEADER, ki podpira ohranitev biotske raznovrstnosti in kulturnih pokrajin, in lahko bo 
predstavljen na Mednarodni konferenci Biodiversity & LEADER, 3. aprila 2014 na Dunaju. 
Povzetek z opisom Leader projekta in njegov pomen za biotsko raznovrstnost in kulturne pokrajine pošljite na 
kerstin.friesenbichler@umweltdachverband.at do 20. januarja 2014.  
Šest izbranih projektov bo predstavljenih na konferenci. 
Več: www.elard.eu/news/en_GB/2013/12/09/readabout/call-for-projects-international-biodiversity-leader  
  

 

:: Na začetek 

 

Posvet »Za posavski gozd in les« 

V okviru Evropskega tedna gozdov vabljeni na posvet »Za posavski gozd in les«, katere namen je okrepitev temeljev za boljši izkoristek 
potenciala posavskih gozdov. Navedeni posvet je osrednja slovenska strokovna konferenca ob evropskem tednu gozdov. Posvet bo v 
petek, 13. 12. 2013, ob 11. uri v Kulturni dvorani Sevnica.  
Več: http://skrci.me/oIhop 
 

Božične tržnice v LAS DRSPN 
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Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom vas vabi na Božični tržnici, ki jih pripravljajo skupaj z domačimi društvi in 
posamezniki: v soboto, 14. 12. na Božično tržnico v Postojno (šotor pri PC Primorka) od 15.00 do 19.00 ure in v soboto, 21. 12. na 
Božično bolšjo tržnico v Ilirsko Bistrico od 8.00 do 14.00. Ob bogati ponudbi stojnic bo pripravljena tudi delavnica za otroke: 
izdelovanje lučk in bakel za sprevod Dedka Mraza. Predstavljen bo tudi nov katalog ponudnikov na Kmečkih tržnicah, ki je bil izdan v 
okviru projekta Kmečka tržnica 3. Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
 

Praznična tržnica v Idriji: delavnice peke 

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija vas v mesecu decembru vabi na delavnico peke v praznični tržnici: Barviti piškotki macarons, ki 
bo v ponedeljek, 16. decembra, ob 16.00 uri v pokriti tržnici Ul. Sv. Barbare 8., Idrija. Macarons so francoski piškotki mavričnih barv iz 
beljaka in mletih mandljev z različnimi nadevi, ki presenetijo s svojim barvitim izgledom, okusom in teksturo. Lahko so tudi lepo 
praznično darilo. Udeležbo na delavnici je potrebno sporočiti. Več: www.icra.si/content/view/1766/1/ 
 

Veseli december na tržnici v Tolminu 

V prazničnem mesecu decembru vas bodo ponovno razvajali lokalni ustvarjalci in drugi ponudniki iz celotnega območja LAS za razvoj. 
Tržnica bo v soboto, 21. decembra, med 9. in 12. uro. Program tržnice Veseli december v Tolminu je delno sofinancirana iz projekta 
KROG in programa Leader, katerega nosilec je LAS za razvoj.  
Več: www.prc.si/novice/veseli-december-na-trznici-v-tolminu_2 
 

Pregled dogodkov 

december - Lokalna kakovost: Dnevi odprtih vrat. Več: http://lokalna-kakovost.si/dnevi_odprtih_vrat/events-1/  
11. in 12. december - Madi in mladi kmetje. Bruselj. 
13. december - Posvet »Za posavski gozd in les«. Sevnica. Več: http://skrci.me/oIhop 
14. in 21. december - Božične tržnice v LAS DRSPN. Postojna, Ilirska Bistrica. Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
16. december - Praznična tržnica v Idriji. Več: http://www.icra.si/content/view/1766/1/ 
17. december - Izobraževanja o trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov. Litija. Več: 
http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1807 
18. december - Delavnica na temo "Izdelki iz slanega testa". Lenart. Več: www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/zacetni-seminar-
javnega-nastopanja-in-delavnice-ucnih-kmetij 
21. december - Veseli december na tržnici v Tolminu. Več: www.prc.si/novice/veseli-december-na-trznici-v-tolminu_2 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Zgodba o treh generacijah kmetov  

Zgodba o treh generacijah kmetov - Evropska komisija je že lani ob 50. letnici skupne kmetijske politike izdala strip Zgodba oi treh 
generacijah kmetov. Družina je izmišljena, toda njihova zgodba bi lahko kljub temu bila zgodba neštetih kmečjih družin iz vse Evrope. 
Več: http://skrci.me/65Tct 
 

Komisar Cioloş o novi SKP 

Oglejte si video prispevek, v katerem evropski komisar za kmetijstvo Cioloş predstavi ključne elemente nove Skupne kmetijske 
politike, novega partnerstva med Evropo in kmeti: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-
gallery/videos/en/video_040.cfm 
 

Poučna igra o razvoju SKP 

Informativna in poučna igra, ki igralca popelje skozi razvoj skupne kmetijske politike od 50-tih let dalje, ravno pravšnja za zimske 
večere. Igro je razvilo francosko ministrstvo za kmetijstvo.  
Povezava: www.capodyssey.eu/index_en.html 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 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 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  

 Javni razpis za Tehnično pomoč čebelarjem 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
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http://www.capodyssey.eu/index_en.html
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=1114
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1105


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/
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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=146&key=99029ed9f47960b391b89636e3d9c01f

