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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Posodobljen interaktivni zemljevid lokalnih akcijskih skupin  

Mreţa za podeţelje je posodobila kontaktne podatke lokalnih akcijskih skupin s povezavami na lastne spletne strani in jih prikazala na 
zemljevidu.  
Zemljevid: www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/clld-leader/zemljevid-lokalnih-akcijskih-skupin  
Več o izvajanju LEADER v 2007-2013: www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/razvojne-osi/4-os-leader  
Več o LEADER in CLLD v 2014-2020: www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/clld-leader 
 

Spremembe pri ekološkem kmetovanju 

S koncem leta 2013 prenehajo veljati nekatere določbe predpisov, ki urejajo področje ekološkega kmetovanja, zato je Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje pripravilo obvestilo v zvezi s prenehanjem nekaterih določb predpisov.  
Več: www.program-podezelja.si/images/phocadownload/Obvescanje_javnosti/Obvestilo_ekoloskim_pridelovalcem_predelovalcem.pdf 
 

Anketni vprašalnik o Prepletu 

Še vedno ste vabljeni k  izpolnitvi kratke, anonimne ankete o PRePletu glede njegovih vsebin. Zahvaljujemo se vam za vaše 
sodelovanje. 
Povezava na vprašalnik: www.1ka.si/a/33635 
 

Predsednik RS Borut Pahor si je na izolskem mandraču ogledal projekte OAS Ribič 

Predsednik republike Borut Pahor se je včeraj na Severnem pomolu v Izoli udeleţil predstavitve zaključenih projektov Obalne akcijske 
skupine Ribič (OAS Ribič), ki je bila ustanovljena leta 2012 z namenom vzpostavitve učinkovitega javno-zasebnega partnerstva za 
izvajanje razvojne strategije ter črpanje sredstev iz četrte osi Evropskega Ribiškega Sklada v obdobju 2007-2013. OAS Ribič povezuje 
vse obalne občine, z namenom izvajanja lokalne razvojne strategije, v kateri so opredeljeni ključni cilji in potrebe obalnega območja 
Več: www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/3ad23f13f16d779ec1257c45004eb701 
 

Ministri EU o promociji kmetijskih proizvodov 

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so na zadnjem letošnjem zasedanju 16. 12. 2013 med drugim obravnavali predlog 
uredbe o ukrepih za informiranje in promocijo kmetijskih proizvodov na notranjem trgu in trgu tretjih drţav, ter se seznanili z 
ugotovitvami s konference o razvoju mlečnega sektorja po letu 2015. Na Svetu EU, ki se ga je s strani Slovenije udeleţil minister mag. 
Dejan Ţidan, so obravnavali tudi predlog uredbe o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno 
ureditvijo trgov za kmetijske proizvode, ki predstavlja zadnji zakonodajni akt v okviru paketa reforme Skupne kmetijske politike, 
predsedstvo Sveta EU pa je predstavilo tudi poročilo o napredku glede sveţnja »Pametnejša pravila za bolj varno hrano«. Več: 
http://skrci.me/m5fbf 
 

Leksikon hišnih imen na Gorenjskem 

Iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske sporočajo, da je v okviru projekta Nomen vulgare, v katerem so zbirali hišna imena in jih 
obeleţevali na hišah, objavljena nova spletna stran www.hisnaimena.si, kjer je zbranih več kot 5200 hišnih imen z območja 13-ih občin 
Gorenjske. Spletna stran je rezultat večletnih zbiranj in omogoča iskanje hišnih imen po obširni bazi podatkov, hkrati pa ponuja tudi 
več informacij o hišnih imenih in projektu. Preko kontaktnega obrazca lahko uporabniki posredujejo tudi dodatne informacije o hišnem 
imenu ali prispevajo sliko domačije. 
 

Village Folk - Ljudje podeželja: Mladi pastirji jelenov, dokumentarna serija, 9/25 

V devetem delu dokumentarne oddaje Village folk - Ljudje podeţelja, ki bo na sporedu v nedeljo, 22. decembra 2013 ob 22:00 uri, 
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bodo predstavljeni Mladi pastirji jelenov. Pirita, Anne Mare, Mikka so mladi Laponci, ki so svojo prihodnost povezali s severnimi jeleni. 
Po tradiciji je Pirita spomladi dobila svojega prvega jelena, Mikka je nedavno od očeta prevzel vodenje ene izmed 57 zadrug v katerih 
so na Laponskem povezali pastirji jelenov. Mladi pastirji jelenov tako še naprej ohranjajo naravno in kulturno dediščino na S Finske. 
Ponovitev oddaje bo na TV Slovenija 2, v četrtek, 26. decembra 2013 ob 15.20.  Več: www.rtvslo.si/villagefolk/ 
 

Odprtje Muzejske zbirke v Pavletovi hiši v Krašnji  

V četrtek, 12. decembra 2013 so v Krašnji odprli Muzejsko zbirko v Pavletovi hiši, ki predstavlja prvi muzej v Krašnji in na širšem 
območju Občine Lukovica. Z muzejsko zbirko in različnimi dogodki, ki se odvijajo ob tem, ohranjajo v Krašnji pomembno tradicijo 
slamnikarstva, ki je vpisano tudi v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Projekt je bil podprt s strani LAS Srce Slovenije. 
Več:  www.razvoj.si/las/ 
 

25 let Kmečke izobraževalne skupnosti 

V četrtek je na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru v Roţu na avstrijskem Koroškem potekala slovesnost ob 25-letnici Kmečke 
izobraţevalne skupnosti (KIS), ki je bila ustanovljena septembra leta 1988. Na prireditvi so se sprehodili skozi zgodovino KIS, ki 
zdruţuje okrog 600 kmetij na juţnem Koroškem. V treh sklopih so predstavili aktivnosti le-te na področju kmetijske politike z razvojem 
podeţelja, čezmejnega sodelovanja ter delovanja KIS na področju izobraţevanja in sodelovanja z mediji. Skupnost zelo dobro sodeluje 
s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, predvsem na ravni izobraţevanja in izmenjave izkušenj. Najbolj pogosta je izmenjava 
ogledov dobrih praks. Sodelovanje poteka tudi na ravni povezovanja kmetic z obeh strani meje, tako po strokovni kot druţabni plati, 
prav tako pa potekajo številni neformalni stiki. Več: http://skrci.me/puNau 
 

Deželo kozolcev v enem letu obiskalo že 20.000 ljudi 

Deželo kozolcev v Šentrupertu na Dolenjskem, ki je prvi tovrstni muzej na prostem na svetu, je v dobrem letu dni obiskalo ţe več kot 
20.000 ljudi iz Slovenije in drugih delov sveta. "Naš projekt je celotni občini in našim ljudem ponudil priložnost za razvoj. Tudi 
prebivalci se vse bolj zavedajo, da je turizem največji potencial naših krajev," je dejal Rupert Gole, ţupan občine Šentrupert. 
Omenjeni projekt je tudi odličen prostor, kjer so ţe potekali številna izobraţevanja, prireditve, predavanja in seminarji. Pestra 
ponudba, s katero ţelijo privabiti različne ciljne skupine, vključuje tudi poročne obrede. Do zdaj se je v Deţeli kozolcev poročilo 
sedem parov. V Deţeli kozolcev organizirajo tudi tehniške, kulturne in naravoslovne dneve za šolarje. V teh prazničnih dneh pa bo 
Deţela kozolcev doţivela svetlobni spektakel in postala čarobna Deţela kozolcev. Več na rtvslo.si: http://skrci.me/u191M  
  

 

:: Na začetek 

 

Večletni finančni okvir Evropske unije za obdobje 2014-2020 

 
Podrobnejša predstavitve večletnega finančnega okvirja Evropske unije za obdobje 2014-2020 in predstavitev preko informativnih 
grafik, za katere namene so sredstva EU porabljena. 
Več: www.elections2014.eu/sl/top-stories/content/20131203TST29601/html/Denar-naj-res-%C5%A1teje  
 

Evropska komisija objavila prve razpise za projekte v okviru programa Obzorje 2020 

Evropska komisija je 11. 12. 2013 objavila prve razpise za projekte v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. 
Sredstva bodo namenjena tudi za projekte iz področja okolja, podnebnih sprememb in kmetijstva.  
Več: www.mko.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews[tt_news]=7007&tx_ttnews[backPid]=12029&L=0&no_cache=1 

Prva dva razpisa v okviru projektov Obzorje 2020 je ţe objavila Evropska mreţa za razvoj podeţelja: 
1. Raziskave, ki vključujejo kmetijsko skupnost - rok za prijavo: 12. 2. 2014 
2. Tematske mreţe, izmenjava znanja znotraj EU - rok za prijavo: 26. 6. 2014. 
Delavnica o razpisih bo organizirana 14. 1. 2014 v Bruslju.  
Več: http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm 
  

 

:: Na začetek 

 

Promocije lokalnih produktov iz območja občin Idrija in Cerkno 

Ponudniki iz Idrijskega in Cerkljanskega bodo na Starem trgu 21 v Ljubljani od 17. 12. - 30. 12. 2013 predstavili lokalne produkte s 
podeţelja. V ponudbi Moje štacune bodo v četrtek tudi pekovski izdelki kmetije Košenija iz Gorenjih Novakov in mlečni izdelki kmetije 
Pr`Kendu iz Idrijskih Krnic. Obiskovalci bodo imeli moţnost tudi spoznati in kupiti različne izdelke, od izdelkov z idrijsko čipko, 
prepeličja jajca, izdelke iz krniških zelišč ter sortni med, ki so ga kranjske sivke pridelale pod pobočji Porezna.  
Več: www.icra.si/content/view/1779/1/ 
 

Božično novoletna razstava v graščini Duplje 

Dijaki srednje šole Biotehniškega centra, Turistično društvo Pod Krivo jelko in Koledniki vabijo na otvoritev boţično novoletne razstave 
v petek, 20. 12. 2013 ob 18:00 v graščino Duplje. Na razstavi si boste lahko ogledali pravljične deţele v izvedbi cvetličarjev dopolnjene 
z izdelki slaščičarjev ter boţično – novoletno dekoracijo v letošnjih trendih. Več: http://skrci.me/Wwr35 
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Eko praznični december v Mariboru 

Zadruga za razvoj ekološkega kmetijstva in podeţelja z.o.o. prireja tudi letos EKO praznični december, v petek 20.12. 2013 od 9.00 do 
12.00 ure, na Glavnem trgu v Mariboru. Eko kmetje pripravljajo praznično vzdušje z degustacijami EKO prazničnih dobrot in boţično 
glabo. Več: www.napovednik.com/dogodek278509_eko_praznicni_december 
 

Podeželje v prazničnem mestu v Litiji  

V Litiji bo 23. decembra 2013 od 10.00 ure naprej potekala Tradicionalna prireditev »Podeţelje v prazničnem mestu«, ki na stojnicah 
ponuja pridelke in izdelke iz lokalnega okolja. Prireditev bo na ploščadi pred Športno dvorano in na ulici Mire Pregljeve. Ob 17. uri bo 
potekal sprevod Dedka Mraza. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1819 
 

Pregled dogodkov 

17. - 30. december - Promocije lokalnih produktov iz območja občin Idrija in Cerkno. Ljubljana. Več: 
www.icra.si/content/view/1779/1/ 
20. december - Eko praznični december v Mariboru. Več: : www.napovednik.com/dogodek278509_eko_praznicni_december 
21. december - Veseli december na tržnici v Tolminu. Več: www.prc.si/novice/veseli-december-na-trznici-v-tolminu_2 
23. december - Podeželje v prazničnem mestu v Litiji. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1819 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Objava krovnih evropskih uredb za obdobje 2014-2020 

Na zasedanju Posebnega odbora za kmetijstvo, ki je potekalo 9. 12. 2013 v Bruslju, je predsedstvo drţavam članicam povedalo, da naj 
bi bile štiri krovne SKP uredbe (tj. razvoj podeţelja, neposredna plačila, eSUT in horizontalna uredba) objavljene v uradnem listu EU 
21. 12. 2013. Takrat je tudi predvidena objava uredbe o skupnih določbah (SSO). 
Tranzicijska uredba za leto 2014 pa naj bi bila objavljena 27. 12. 2013. 
  

 

:: Na začetek 

 

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2007-2013  

V okviru izvajanja in zaključevanja PRP 2007-2013 bodo predvidoma objavljeni še trije javni razpisi, namenjeni 
izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja.  
Terminski načrt objav: www.program-
podezelja.si/images/phocadownload/Obvescanje_javnosti/Okvirni_terminski_nacrt_2014.pdf  
 

Objava razpisa za naložbe v namakalno infrastrukturo in postavitev mrež proti toči iz PRP v 
vrednosti 2 milijona evrov 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 20. 12. 2013, v Uradnem listu RS objavilo 
javni razpis iz naslova ukrepa - 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za naloţbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih 
gospodarstvih ter nakup in postavitev mreţ proti toči. Več: 
www.mko.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews[tt_news]=7020&tx_ttnews[backPid]=12029&L=0&no_cache=1 
 

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. 
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. 

 

http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2128:eko-praznini-december&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.napovednik.com/dogodek278509_eko_praznicni_december
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2122:podeelje-v-prazninem-mestu-v-litiji-&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1819
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1666:pregled-dogodkov&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.icra.si/content/view/1779/1/
http://:%20www.napovednik.com/dogodek278509_eko_praznicni_december
http://:%20www.napovednik.com/dogodek278509_eko_praznicni_december
http://www.prc.si/novice/veseli-december-na-trznici-v-tolminu_2
http://www.prc.si/novice/veseli-december-na-trznici-v-tolminu_2
http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1819
http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1819
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2124:objava-krovnih-evropskih-uredb-za-obdobje-2014-2020&catid=73:skupna-kmetijska-politika-2014-2020
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2138:okvirni-terminski-nart-objave-javnih-razpisov-za-ukrepe-prp-2007-2013-&catid=74:razpisi-mkgp
http://www.program-podezelja.si/images/phocadownload/Obvescanje_javnosti/Okvirni_terminski_nacrt_2014.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/phocadownload/Obvescanje_javnosti/Okvirni_terminski_nacrt_2014.pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2136:objava-razpisa-za-nalobe-v-namakalno-infrastrukturo-in-postavitev-mre-proti-toi-iz-prp-v-vrednosti-2-milijona-evrov&catid=74:razpisi-mkgp
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2136:objava-razpisa-za-nalobe-v-namakalno-infrastrukturo-in-postavitev-mre-proti-toi-iz-prp-v-vrednosti-2-milijona-evrov&catid=74:razpisi-mkgp
http://www.mko.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7020&tx_ttnews%5BbackPid%5D=12029&L=0&no_cache=1
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
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/


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. 
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