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Uspešno zaključena ţe 24. drţavna razstava Dobrot slovenskih kmetij 

Na Ptuju se je v nedeljo zaključila ţe 24. drţavna razstava Dobrot slovenskih kmetij, katere namen je promocija in večja 
prepoznavnost kulinaričnih izdelkov slovenskega podeţelja. Kot je dejal predsednik organizacijskega odbora Dobrot slovenskih kmetij 
Peter Priboţič, je na razstavi v tekmovalnem in predstavitvenem delu sodelovalo 750 kmetij iz Slovenije in zamejstva s 1.173 
dobrotami v 13 skupinah izdelkov. Letos so podelili 56 znakov kakovosti, ki ga prejmejo tiste kmetije, ki so doslej ţe prejele tri zlata 
priznanja. Več: http://skrci.me/jbmGT 
 

Minister mag. Dejan Ţidan na obisku v Porabju 

Minister Ţidan si je pretekli teden v Porabju ogledal dva projekta, ki se gradita pod okriljem Razvojne agencije Slovenska krajina - 
RASK in sicer Centra sadjarstva in Hišo porabskih jabolk ter gradnjo projekta »Vzorčna kmetija v Porabju. Posebnega pomena za razvoj 
kmetijstva je projekt vzorčne kmetije, ki je bil zastavljen pred dvema letoma na pobudo takratnega Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Vzorčna kmetija bo omogočala rejo 15 krav dojilj, na njej pa bodo uredili tudi bivalni del turistične kmetije. 
Kmetija bo sluţila tudi kot model za kmetovanje na območjih, ki se v Sloveniji nahajajo v krajinskih parkih oziroma Naturi 2000. Za 
zagotovitev porabske vzorčne kmetije je MKO skupno zagotovili 600.000 €, od tega letos 150.000 €. Kot je dejal minister, bodo s temi 
projekti omogočili, da bodo iz Porabja naredili turistično, kmetijsko zanimivost, kjer bodo tudi ljudje lahko od tega ţiveli.  
Več: http://skrci.me/MyMNz 
 

Izobraţevalno-ekoturistični produkt na območju Dragonje 

Zavod Eko-Humanitatis in Turistično kulturno društvo Pomjan v sklopu »Projekta za spodbujanje trajnostnega razvoja in aktivnega 
varovanja naravne ter kulturne dediščine porečja Dragonje« vabijo, da se udeleţite »Šole permakulture in trajnostne rabe lokalnih 
virov«. V sklopu praktičnih delavnic, ki bodo 1.,  8. in 15. junija v Koroni pod Pomjanom, bodo udeleţenci pod strokovnim vodstvom 
spoznavali osnove permakulture v povezavi z rabo naravnih virov.  
Več: www.eko-humanitatis.org/ 
 

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti 

Program Zdruţenih narodov za okolje je 22. maj razglasil za Mednarodni dan biotske raznovrstnosti v spomin na začetek veljavnosti 
konvencije. V Sloveniji ta dan obeleţujemo od leta 1996, ko je Slovenija postala pogodbenica konvencije o biološki raznovrstnosti. 
Letos so ga Zdruţeni narodi posvetili vodi in biotski raznovrstnosti. Ob tej priloţnosti na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje 
predstavljajo interaktivno razstavo »Vode povezujejo«.  
Več: http://skrci.me/xb5lr 
 

Ponudba dobrot slovenskih kmetij na Podeţelju v mestu 

Zadnja prireditev Podeţelje v mestu – Dobrote slovenskih kmetij, ki je potekalo 11. maja na Pogačarjevem trgu v Ljubljani je kljub 
deţevnemu vremenu na trg privabila številne ljubitelje dobrot slovenskih kmetij. Uspešen trţen dan kaţe na to, da kupci cenijo 
domače izdelke in so za kakovost, ki jo zagotavlja blagovna znamka Dobrote slovenskih kmetij, pripravljeni plačati pravo ceno. 
»Glavni razlog za nakup izdelkov pri lokalnem kmetu je njihova visoka kvaliteta. Narejeni so iz domačih surovin oziroma pridelkov na 
tradicionalni način brez industrijskih konzervansov. Poznamo njihovo poreklo,« poudarila svetovalka za kmečko druţino in dopolnilne 
dejavnosti KGZS – Zavod Ptuj Slavica Strelec. Več: http://skrci.me/I62Vm 
 

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

Razvojna agencija Sora 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, 
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mlečni, mesni, zelenjavni izdelki, med…), zeliščni izdelki ter izdelki domače in umetnostne obrti, ki se izdelujejo na tradicionalen 
način in iz surovin lokalnega okolja. Vlogo je potrebno poslati do 29. maja 2013. O pogojih za vključitev, kaj uporabniki s tem 
pridobijo in potrebno dokumentacijo dobite na tej povezavi: www.ra-sora.si/ 
 

Integralna zelena Slovenija 

V sklopu projekta "Integralna zelena Slovenija", ki preučuje moţnosti za implementacijo modela integralne ekonomije v povezavi z 
zelenim gospodarstvom, socialnim podjetništvom in druţbeno odgovornostjo v Sloveniji, je v tem tednu na obisku v Sloveniji prof. 
Ronnie Lessem. V času od 21. do 24. maja 2013 je tako organiziranih več strokovnih dogodkov, na katerih prof. Lessem predava tudi o 
okolju kot razvojni priloţnosti za novo razvojno paradigmo, ki išče sinergije med cilji na gospodarskem, druţbenem in okoljskem 
področju. Več o programu dogodkov: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6449/  
 

LAS DBK: Pustolovski park Otočec 

Iz LAS DBK sporočajo, da je območje Dolenjske in Bele krajine z letošnjim aprilom bogatejše za Pustolovski park Otočec. Na idiličnem 
območju Otočca, v poslovni enoti Term Krka, se je odprl nov športno rekreacijski kompleks. Park je umeščen z občutkom za okolje in 
bo obiskovalcem nudil obilico zabave in izzivov. Projekt »Pustolovki park Otočec« je del NIP 2012-II. faza in je delno sofinanciran iz 
sredstev LEADER, 4. osi EKSRP.  
Več: http://www.las-dbk.si/novice/pustolovski-park-otocec/109 
 

LAS Zasavje: projekt Etno Medved 

V okviru projekta Etno Medved po programu Leader in ob finančni podpori Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja, LAS 
Društvo za razvoj podeţelja Zasavje organizira delavnice za učence osnovne šole Izlake in Mlinše. Delavnice bodo potekale 23. 5., 27. 
5. in 29. 5. 2013 na Domačiji Medved v Podkumu. 
Iz LAS sporočajo tudi, da je potrjen še zadnji načrt izvedbenih projektov iz zadnjega sklopa LEADER projektov (II. NIP 2012). Več: 
www.las-zasavje.si/news.php 
 

LAS za razvoj: prvi čezmejni študijski kroţek o dediščini 

Posoški razvojni center in LAS za razvoj bosta konec maja v okviru projekta Study Circles začeli izvajati prvi čezmejni pilotni 
študijski kroţek z naslovom Naša dediščina »rokodelstvo in domača obrt«. K sodelovanju vabijo vse zainteresirane s področja 
rokodelstva, umetnostne in etnološke obrti. Kroţek se bo odvijal v Zgornjem Posočju in v Nadiških ter Terskih dolinah. Njegov namen 
je povezovanje rokodelcev, ki imajo znanja vezana na lokalno dediščino, da se med seboj spoznajo, si izmenjajo izkušnje, se 
dogovorijo o sodelovanju in se soočijo z izzivom, kako znanja naših dedov ter babic kar najbolje uporabiti v današnjem času.  
Več: www.prc.si/novice/nasa-dediscina-rokodelstvo-in-domaca-obrt 
 

Prva CNVOS-ova projektna konferenca za razvoj podeţelja 

CNVOS je 13. 5. uspešno izvedel prvo projektno konferenco, ki je bila namenjena snovanju projektov za razvoj podeţelja. Srečanja se 
je udeleţilo 29 predstavnikov NVO z najrazličnejših področij, ki so na dogodku oblikovali štiri projektne zasnove – za dve ekološki 
kmetiji / socialni podjetji, trţnico in skupno ponudbo izkustvenega / trajnostnega turizma. Udeleţenci so izrazili navdušenje nad 
formatom dogodka in njegovimi rezultati ter se strinjali, da bi takšnih dogodkov, ki spodbujajo kreativno sodelovanje različnih 
področij in udeleţence usmerjajo k oblikovanju konkretnih projektov, moralo biti še več. 
Naslednjo projektno konferenco načrtujejo za jeseni 2013. Več: www.cnvos.si/article/id/8115/cid/74 
 

Priprava novega programa za področje podeţelja v Notranjsko - kraški regiji 

RRA Notranjsko-kraške regije, vabi vse zainteresirane na delavnico v okviru priprave Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-
kraške regije za obdobje 2014 – 2020, na področju podeţelja. Delavnica bo organizirana v okviru 2. seje Odbora RRS Notranjsko-kraške 
regije za podeţelje, ki bo v torek, 28. 5. v Cerknici. Več: www.rra-nkr.si/o-rra/aktualno/novice&idn=508 
  

 

:: Na začetek 

 

Zanimiv komentar na predloge za izvajanje CLLD 

Na naslednji povezavi si lahko preberete zanimiv komentar Roberta Lukescha na predloge za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost (CLLD): www.ldnet.eu/Comments%20on%20CLLD%20guidance 
 

Nova številka ENRD glasila EU Rural Review 

15. številka EU Rural Review obravnava pomembnost evropskega podeţelja pri zagotavljanju okoljskih storitev, kot so ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, ki prispevajo k regulaciji ozračja - z zmanjševanjem emisij, z zaščito kakovosti vode in njeno razpoloţljivostjo 
ipd. Te storitve so pogosto na voljo v kombinaciji z zagotavljanjem ustreznih praks rabe tal.  
Povezava na publikacijo: http://skrci.me/xdzO6 
 

Rok za prijavo na 3. ELARD-ov program izmeinjave LAS se izteka 

Samo še nekaj dni je na voljo za prijavo (do 31. 5.) na mednarodno izmenjavo predstavnikov LAS, ki jo organizira Evropsko LEADER 
zdruţenje za razvoj podeţelja - ELARD. Program omogoča priloţnost za izmenjavo izkušenj, dobrih praks ter promocijo mednarodnih 
sodelovanj med lokalnimi akcijskimi skupinami v Evropi. Več: skrci.me/RP131 
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:: Na začetek 

 

Ogled dobrih praks kooperativ in socialnega podjetništva v Furlaniji – Julijski krajini 

Središče Rotunda in Zavod Eko-Humanitatis Vas vabita 25. maja na strokovno ekskurzijo, v okviru katere si boste lahko v praksi ogledali 
kooperative, delujoče na področju ekološke pridelave, turizma, ekologije, raziskav, socialnega varstva oz. dela z ranljivimi skupinami 
v sosednji Furlaniji – Julijski krajini. Več: www.eko-humanitatis.org/ 
 

Teden podeţelja na Loškem - tudi letos z zanimivimi dogodki 

Razvojna agencija Sora v dneh od 2. 6. do 8. 6. v sodelovanju z razvojnimi institucijami in društvi na Škofjeloškem organizira ţe 11. 
Teden podeţelja na Loškem, katerega namen je predstavitev aktualnih razvojnih aktivnosti na škofjeloškem območju ter medsebojno 
sodelovanje društev, institucij in posameznikov, ki prispevajo k razvoju podeţelja. Pestro dogajanje čez celoten teden se bo zaključilo 
v soboto, 8. 6. z zaključno prireditvijo s Trţnico kmetijskih pridelkov in izdelkov na Mestnem trgu, ki bo popestrena z dodatno 
ponudbo in kulturnim programom ter sejmom unikatnih izdelkov na Cankarjevem trgu. 
Več: http://skrci.me/zJYS4 in http://skrci.me/5H2ZG 
 

Nova prireditev Podeţelje v mestu 

Na prireditvi Podeţelje v mestu – pridelano in ponujeno z ljubeznijo, ki bo v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter 
Ljubljanskih parkirišč in trţnic potekalo v soboto, 25. maja na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, se bo med 8. in 14. uro s svojimi pridelki 
in izdelki dopolnilnih dejavnosti predstavljalo 44 slovenskih kmetij. Njihova ponudba bo raznolika, pridelana in ponujena z ljubeznijo. 
Več: http://skrci.me/fDbQ8 
 

18. srečanje objezerskih krajev 

Turistična zveza Slovenije in Skupnost objezerskih krajev Slovenije ter Občini Radeče in Sevnica s partnerji vabijo na vsakoletno 
tradicionalno, ţe 18. srečanje predstavnikov turističnih društev objezerskih krajev in ostale javnosti, ki bo v soboto ob Dnevu Save 1. 
junija 2013 v Sevnici in Radečah. Letošnje srečanje je povezano z mednarodnim letom sodelovanja na področju voda, zato je tema 
srečanja: VODE NAS POVEZUJEJO! Več: http://skrci.me/oJl8X 
 

Kmetijsko obrtniški sejem Lenart 

Kmetijsko obrtniški sejem Lenart - Kos vabi k sodelovanju na sejemski prireditvi, ki bo potekala med 24.in 26. majem na hipodromu 
Polena - Lenart. Več: www.sejem-lenart.si/ 
 

Srce Slovenije: Spomladanska karavana avtodomov 

V Srcu Slovenije od petka, 24. maja do nedelje, 26. maja vabijo na karavano avtodomov s kolesarjenjem, pohodništvom in 
kulinaričnimi doţivetji. Obeta se pester vikend z udeleţbo na Dnevu kolesarjenja po Srcu Slovenije in obiskom prireditve Dan jagod in 
špargljev na Bregu pri Litiji.  
Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1604 
 

Evropski dan naravnih parkov in otvoritev obnovljenega kulturnega spomenika Šokčev dvor 

LAS DBK ob priloţnosti Evropskega dneva naravnih parkov vabi na osrednjo slovensko prireditev, v petek 24. maja 2013 ob 11. uri, v 
Krajinski park Kolpa. Prireditve se bo udeleţil tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan, ki bo odprl obnovljeno slamnato 
streho kulturnega spomenika Šokčev dvor (projekt je sofinanciran iz sredstev Leader in LAS DBK) ter se seznanil z drugimi doseţki 
projektnega in mednarodnega sodelovanja. Več: www.las-dbk.si 
 

LAS Posavje: Tematske pohodniške poti v Sloveniji 

LAS Posavje vabi na posvet Tematske pohodniške poti v Sloveniji, ki se izvaja v sklopu projekta Popotnik in je sofinanciran s 
pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja. Posvet bo v petek, 31. maja 2013, ob 9.uri na gradu Rajhenburg. Več: 
www.las-posavje.si/page.php?page_id=79           
V LAS vabijo tudi na 2. motivacijsko delavnico "Postani mlad podjetnik" (v okviru projekta S.P.M.), ki bo v sredo, 29. 5. 2013 ob 17.00 
uri v Mladinskem centru Krško.  
Več: www.las-posavje.si/page.php?page_id=69 
 
 

Pregled dogodkov 

23. - 26. maj - 2. mednarodno srečanje LAS v Litvi. Več: http://skrci.me/NVHKV 
24. maj - Evropski dan naravnih parkov. Krajinski park Kolpa. Več: www.las-dbk.si 
24. - 26. maj - Kmetijsko obrtniški sejem Lenart. www.sejem-lenart.si/ 
24. - 26. maj - Spomladanska karavana avtodomov. Več: www.sejem-lenart.si/  
25. maj - Podeželje v mestu. Ljubljana. Več: http://skrci.me/fDbQ8 
31. maj - Tematske pohodniške poti v Sloveniji. Rajhenburg. Več: www.las-posavje.si/page.php?page_id=69 
31. maj - Posvet o tematskih poteh v Sloveniji. Grad Rajhenberg. Več: www.posavje.com/vabilo-na-2-posavski-festival-
pohodni%C5%A1tva.aspx 
1. junij - 18. srečanje objezerskih krajev. Sevnica, Radeče. Več: http://skrci.me/oJl8X 
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2. - 8. junij - Teden podeželja na Loškem. Škofja Loka. Več: www.ra-sora.si/ 
11. - 13. junij - LINC 2013 na Finskem. Več: http://www.info-linc.eu/ 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Delavnice za pripravo novega Programa razvoja podeţelja RS za obdobje 2014-2020  

Včeraj, 22. 5. 2013, se  je zaključil sklop šestih delavnic, ki so se odvile v treh dneh. Na delavnicah so predstavniki MKO prisluhnili 
mnenjem in izkušnjam udeleţencev. Teme delavnic so bile: Strateške usmeritve PRP 2014-2020, Kako zagotoviti, da bo novi PRP 2014-
2020 resnično v rezultate usmerjen program, Horizontalno povezovanje med proizvajalci, Vertikalno povezovanje vzdolţ agroţivilske in 
gozdnolesne verige, Sodelovanje - prenos znanja in inovacij v kmetijsko prakso ter Reforma izvajanja ukrepov LEADER. Izvedene 
delavnice so bile ena izmed aktivnosti, preko katerih MKO pri pripravi novega programa sodeluje z deleţniki. Intenzivno sodelovanje bo 
potekalo do končnega oblikovanja programa, glavna javna razprava pa se predvideva v juliju 2013. Zaključki ţe izvedenih delavnic 
bodo objavljeni v naslednjih dneh na spletni strani MKO, tam pa si ţe lahko ogledate osnutek prvih poglavij novega programa: 
www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/skupna_kmetijska_politika_do_2020/program_razvoja_podezelja_rs_2014_2020/ 
 

Zasedanje Višegrajske skupine kmetijskih ministrov 

Na zasedanju Višegrajske skupine kmetijskih ministrov v Krakovu na Poljskem pretekli teden je drţavna sekretarka MKO, mag. Tanja 
Strniša, predstavila slovenska stališča do predloga nove tobačne direktive ter stanje pogajanj o reformi Skupne kmetijske politike 
(SKP). 
V okviru razprave o SKP je drţavna sekretarka izpostavila potrebo po zadostni proţnosti prihodnjega zakonodajnega okvira SKP, ki 
mora drţavam članicam zagotoviti moţnost uvedbe takšnih sistemov, ki so prilagojeni na specifične razmere posamezne drţave 
članice. Prisotnim je ponovno predstavila zahteve Slovenije po različnih višinah plačil za njive in travinje ter ponovni dodelitvi kvot za 
sladkor, če se bodo kvote za sladkor ohranile še po letu 2015. Več: http://skrci.me/bzYj8 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 Javni razpis ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske druţbe, samostojne 
podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013. Rok za vnos vlog v prijavni obrazec in predloţitev vlog: 12. 6. 2013 do 24. ure. 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1078 

 Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013.  
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1077 

 Javni razpis Tehnična pomoč čebelarjem. Traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.  
Več: http://skrci.me/zjbWX  

  

 

:: Na začetek 

  
  

PRePlet so elektronske novice Mreţe za podeţelje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 
Program razvoja podeţelja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013. 

 
Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreţe za podeţelje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeţelja.  

Za izvajanje Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
 

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeţelja 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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