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Podjetništvo v srcu 

Podjetništvo v Srcu je prvi brezplačen program usposabljanja podjetnikov, kjer vas trenirajo mladi in perspektivni podjetniki iz 
domačega okolja. Sprejeli bomo 30 kandidatov iz območja Srca Slovenije, 15 kandidatov se bo usposabljalo v Litiji in 15 v Kamniku. 
Vse tiste, ki se boste udeležili programa bomo spremljali vse od prve ideje pa do vašega prvega posla. V tem času bomo viharili 
možgane in bruhali ideje, jih oklestili in oblikovali v storitve, te bomo skupaj naredili tržno zanimive in oblikovali profesionalne 
ponudbe, ki jih bomo ob koncu programa še pravno formalno podkrepili in tako boste trdno in samozavestno nastopili na trgu. Tekom 
projekta boste spoznali tudi mnogo podjetnikov, strokovnjakov in zanimivih ljudi s katerimi boste sklepali sodelovanja, si tako širili 
socialno mrežo ali morda z njimi sklenili celo kakšen posel. Vsekakor bo to zanimiva in prava pot za vse tiste, ki si želite postati ali pa 
ste že podjetnik. Nosilec projekta je MC Litija, partnerja pa sta Mladinski center Kotlovnica Kamnik in Razvojni center Litija. Več: 
www.srce-slovenije.si/aktualno/podjetnistvo-v-srcu 
 

Vlada RS na regijskem obisku na Koroškem 

Državni sekretar Branko Ravnik se je v okviru vladnega obiska ustavil v Koroško kmetijski-gozdarski zadrugi, kjer so ga seznanili z 
aktivnostmi in delovanjem zadruge. Srečal se je tudi s predstavniki javnih služb (svetovalna služba KGZ, Zavod RS za varstvo narave, 
Zavod za gozdove), kjer so mu predstavili konkretne primere, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in izpostavili druga odprta 
vprašanja, ki se nanašajo na delo javnih služb. Državni sekretar jih je tudi seznanil z aktualnimi vsebinami s področja kmetijstva, 
gozdarstva in varstva okolja. Popoldne pa je obiskal Turistično kmetijo Jeglijenk - Zdravko Grilc, kjer nadaljujejo tradicijo koroške 
kuhinje in tako vse jedi pripravlja po starih, tradicionalnih receptih. Za kmetijo je značilna tudi pestra ponudba suhomesnatih 
izdelkov. Kmetija je tudi odlično izhodišče za obisk okoljskih športnih centrov in drugih točk. Več: http://skrci.me/udQkG 
 

Fotografski natečaj: Splavarjenje na Savi 

Na natečaju lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi tako iz Slovenije kot iz tujine. Vsak udeleženec lahko na natečaju 
sodeluje s največ petimi barvnimi ali črno belimi fotografijami v digitalni obliki. Tema natečaja: SAVA, SPLAV, DNEVI SPLAVARJENJA, 
SPLAVARJI in LES. Več: http://skrci.me/Htm31 
 

Prek spleta od oreha do turizma 

V okviru projekta »Prek spleta od oreha do turizma« se je na ekološki kmetiji Rečnik-Pekošak, kjer vodi Romanca Rečnik dopolnilno 
dejavnost na kmetiji uredil razstavni in degustacijski prostor. Ta je lociran ob robu ekološkega nasada orehov v Zagaju pri Ponikvi. 
Produkti kmetije temeljijo na lokalno tipičnih proizvodih. V okviru teh produktov se je dopolnila linija izdelkov pod imenom Dobrote 
Slomškove Ponikve in Oreh iz Slovenije. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod 
okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.  
Več: las.ra-kozjansko.si/Novice/Prek-spleta-od-oreha-do-turizma.html 
  

 

:: Na začetek 

 

PEK - Natečaj generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo za komunikacijske 
projekte in dejavnosti 

Evropska komisija letos prvič nagrajuje najboljše komunikacijske projekte s področja kmetijstva in razvoja podeželja ter tudi na ta 
način obeležuje 50. obletnico skupne kmetijske politike. Če menite, da bi vaš projekt lahko služil kot navdih in dobra praksa pri 
komuniciranju vsebin in politik s področja kmetijstva in razvoja podeželja, lahko sodelujete na natečaju generalnega direktorata 
Evropske komisije za kmetijstvo za komunikacijske projekte in dejavnosti. Za nagrado se lahko potegujejo nacionalne, regionalne in 
lokalne oblasti, nevladne organizacije, profesionalna združenja, raziskovalne organizacije ter mediji in komunikacijski strokovnjaki, ki 
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so sodelovali pri razvijanju komunikacijskih akcij ali kampanj na temo skupne kmetijske politike na lokalni, nacionalni ali evropski 
ravni. Rok za prijavo je 22. oktober 2012 do 12.00. Več: http://skrci.me/bICFr 
  

 

:: Na začetek 

 

Dnevi evropske kulturne dediščine na domačiji Medved na Podkumu 

Vabljeni na domačijo Medved v Podkumu v četrtek, 27. septembra 2012, kjer bo predstavitev etnoloških primerkov in prikaz 
nabiranja, priprave in sušenja jesenskih zdravilnih zelišč. Delavnica bo potekala v okviru projekta LEADER.  
Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/DEKD%202012-%20Podkum0001%20%282%29.pdf 
 

Dan odprtih vrat kmetije Kastelic 

Na dnevih odprtih vrat kmetije Kastelic pri Novem mestu bo v soboto 29. 9. ob 11.00h predstavitev statusa BREZ GSO – brez gensko 
spremenjenih organizmov. Na kmetiji imajo status prireje mleka, jogurta, skute, mlincev, piškotov, jajc, rezancev in koruze brez 
gensko spremenjenih organizmov. Predstavitev bo izvedena s strani Inštituta za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru.  
Več: http://skrci.me/MFCnX 
 

Otvoritev učne poti Savus 

Zavod za gozdove Slovenije skupaj s partnerji ob svetovnem dnevu turizma v četrtek, 27. 9. 2012 vabijo na sklop prireditev: 
"Otvoritev učne poti Savus v Radečah", "foto safari" in na osrednjo prireditev ter tradicionalno srečanje v dolini Sopote.  
Več: http://skrci.me/IqbQA 
 

1. Posavski festival pohodništva 

Turistično društvo Šentjanž Vas v soboto, 6. oktobra 2012 vabi v Šentjanž na dogodek ob otvoritvi rudarske tematske poti TK PAV v 
sklopu 1. Posavskega festivala pohodništva in na zaključek Bučariade 2012 z »Zahvalo jeseni«. Več: http://skrci.me/rXV61 
 

Praznik topliškega jabolka 2012 

Praznik toplišekega jabolka 2012 s pestrim programom se bo odvijal od 13. do 16. oktobra 2012 v Dolenjskih Toplicah.  
Več: www.kmetijskizavod-nm.si/story/praznik-topli%C5%A1kega-jabolka-2012 
 

Mednarodna delavnica "Lokalni razvoj in Leader", Bruselj 

Mednarodna delavnica z naslovom "Local development: strategic stake for rural territories - The Leader approach as support to the 
2020 Strategy" bo potekala 16. oktobra 2012 v Bruslju. 
Več o delavnici: http://skrci.me/iV526 
Registracija je možna do 9. 10. preko prijavnega obrazca: http://skrci.me/0Nhpy 
 

Mednarodni seminar na temo sodelovanja med LAS-i, Bolgarija 

Lokalna akcijska skupina Troyan vabi na mednarodni seminar, ki bo potekal med 25. in 27. 10. 2012 v kraju Troyan v Bolgariji. 
Seminar je namenjen strokovnjakom s področja razvoja podeželja v Bolgariji in EU, potencialnim koristnikom ukrepov PRP ter 
predstavnikom vladnih in nevladnih organizacij. Več: migta.org/index_en.html 
 

Pregled domačih dogodkov 

27. september - Dnevi evropske kulturne dediščine na domačiji Medved na Podkumu. Več: http://skrci.me/YoigX 
27. september - Otvoritev učne poti Savus. Radeče. Več: http://skrci.me/IqbQA 
29. september - Dan odprtih vrat kmetije Kastelic. Novo mesto. Več: http://skrci.me/MFCnX 
29. september - Podeželje v mestu. Maribor. Več: http://skrci.me/eLaDl 
6. oktober - 1. Posavski festival pohodništva. Šentjanž. Več: http://skrci.me/rXV61 
13 - 16. oktober - Praznik topliškega jabolka. Dolenjske Toplice. Več: http://skrci.me/Y9QVo 
16. in 17. oktober - Slovenski podeželski parlament 2012. Terme Zreče. Več: http://skrci.me/r7uzU 
 
 

Pregled dogodkov v tujini 

5. - 9. oktober - 4. Evropski kongres o podeželskem turizmu. Romunija. Več: www.europeanrtcongress.org/ 
9. oktober - ELARD-ova LEADER delavnica. Bruselj, Belgija. Več: http://skrci.me/KSG2a 
16. oktober - Mednarodna delavnica "Lokalni razvoj in Leader". Bruselj. Več: http://skrci.me/iV526 
18. - 20. oktober. Mednarodno srečanje ekoloških kmetov 2012. Več: http://skrci.me/4HXK3 
25. in 27. oktober - Mednarodni seminar na temo sodelovanja med LAS-i. Bolgarija. Več: migta.org/index_en.html 
7. december - Seminar o programu razvoja podeželja 2014-2020. Več: http://skrci.me/4qkIQ 
 
 
  

 

:: Na začetek 
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Ministri nadaljujejo razpravo o reformi Skupne kmetijske politike 

Na drugem dvodnevnem zasedanju Sveta kmetijskih ministrov pod ciprskim predsedstvom, ki se ga je udeležil državni sekretar Branko 
Ravnik, je bila razprava osredotočena na reformo plačil za območja z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami v okviru politike 
razvoja podeželja ter reformo tržnih ukrepov, s posebnim poudarkom na sistemu referenčnih cen za kmetijske proizvode. Slovenija je 
skupaj še z nekaterimi drugimi državami članicami opozorila tudi na posledice hude suše v nekaterih regijah EU in po svetu. Drugi dan 
zasedanja bodo ministri spregovorili o ukrepih za spodbujanje ribištva v okviru novega Evropskega pomorskega in ribiškega sklada. Ob 
robu zasedanja se je državni sekretar srečal s prihodnjim predsedujočim Svetu kmetijskih ministrov, irskim ministrov Simonom 
Coveneyem. Več: http://skrci.me/RHb2B 
 

Vse o 50-letni zgodovini SKP 

Evropska komisija je pripravila spletno stran, na kateri lahko izveste vse o 50-letni zgodovini Skupne kmetijske politike. Povezava na 
spletno stran: www.capexhibition.eu/enter-the-exhibition.html 
  

 

:: Na začetek 

 

Oktobrski 2. Slovenski podeželski parlament odpira prostor izmenjavi mnenj o prihodnosti 
slovenskega podeželja 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja organizirata 2. slovenski podeželski parlament, ki 
bo letos usmerjen v razpravo skupne kmetijske politike v obdobju 2014–2020. Dogodek, ki se bo odvijal 16. in 17. oktobra v Termah 
Zreče, odpira možnosti za izmenjavo mnenj in najširšo presojo o ključnih usmeritvah, ki jo želimo uveljaviti v skupnem evropskem 
zakonodajnem okviru. 
V letu 2012 se zaključuje proces oblikovanja nove Skupne kmetijske politike in razvoja podeželja, ki jo bomo članice EU izvajale 
med leti 2014 in 2020. Zato je pomembno, da prav v tem letu odločno posežemo v sooblikovanje te politike in vanjo vgradimo 
raznolike interese deležnikov, vključenih v razvoj podeželja. 
Na 2. slovenskem podeželskem parlamentu bo tako pogled usmerjen v prihodnje proračunsko obdobje EU do leta 2020. Podeželski 
parlament je priložnost za odpiranje diskurza o aktualnih in prihodnjih razvojnih izzivih. Presoja uspešnih in manj uspešnih strani 
napredka je potrebna iz več zornih kotov. Zato organizatorja vabita k aktivnemu sodelovanju najširši krog socialnih partnerjev iz vseh 
ravni družbe. Več: http://skrci.me/0UmsU 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 
  

 

:: 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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