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Zaključek javne razprave o osnutku Programa razvoja podeželja 2014–2020 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je s 5. avgustom zaprlo javno razpravo o osnutku Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). 
MKO je prejelo številne pobude in pripombe na osnutek PRP 2014–2020 s strani ministrstev, vladnih služb, uradov in zavodov, 
gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in civilne družbe. Ključne ugotovitve javne razprave 
bodo predstavljene na 51. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni v ponedeljek, 26. avgusta. Na pobude in 
pripombe, ki so bile poslane na osnutek PRP 2014–2020, pa bo MKO odgovorilo predvidoma septembra. Več: http://skrci.me/jfVGg 
 

Pridelovalci naj zaradi škode po suši na ARSKTRP posredujejo pisno prijavo višje sile 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse upravičence, ki so v letu 2013 oddali 
zbirno vlogo z zahtevki za ukrepe 1. in 2. osi iz Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 (PRP 2007-2013) in zaradi suše ne bodo mogli 
izpolniti pogojev upravičenosti do plačil za prevzete obveznosti, da ji v 10-ih delovnih dneh od dneva, ko to lahko storijo, pisno 
sporočijo, da uveljavljajo primer višje sile. Za dan "ko to lahko storijo" šteje tudi dan, ko upravičenec zaradi primera suše ne more 
več v celoti izpolnjevati prevzete obveznosti. Več: http://skrci.me/ZnHu2 
 

Odprta javna razprava o Resoluciji o nacionalnem programu zaščite kranjske čebele 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na e-demokraciji objavilo prvi osnutek Resolucije o nacionalnem programu zaščite kranjske 
čebele in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do vključno 30. avgusta 2013. Pripombe oz. pobude lahko posredujete na 
elektronski naslov - gp.mko@gov.si. 
Več: http://skrci.me/yEkbe 
 

Kraški med pridobil evropsko zaščito 

Evropska komisija je v ponedeljek v Uradnem listu EU objavila registracijo Kraškega medu (zaščitena označba porekla). Kraški med 
je že 17. slovenski proizvod in četrti proizvod z območja Krasa, ki je registriran pri Evropski komisiji. 
Zaradi podnebnih razmer in mikroklime je Kraški med po svoji vsebini suh in zrel med, bogat z minerali, rudninskimi snovmi in encimi, 
bogat floristični sestav in suho podnebje pa se odražajo v polni in izraziti aromi medu, kar je odločujoče za drugačnost Kraškega medu. 
Tipične vrste Kraškega medu so med rešeljike, divje češnje, akacije, kostanja, lipe, divjega žepka ter cvetlični in gozdni med. Več: 
http://skrci.me/9QMUz 
 

LAS za razvoj: Učinki projektov iz programa LEADER 

LAS za razvoj zaključuje sedemletno obdobje izvajanja pristopa LEADER, s katerim je bilo financirano 54 projektov v znesku skoraj 2 
milijona evrov. V želji, da bi ugotovili, kakšne učinke so dosegli s projekti, ki so prejeli podporo sredstev Leader, so pripravili 
vprašalnik, s katerim želijo tudi oceniti dosedanje delo LAS za razvoj in projekte, ki so bili izvedeni. Hkrati pa bodo rezultati tudi 
izhodišče za pripravo Lokalne razvojne strategije LAS za razvoj v naslednjem programskem obdobju 2014–2020.  
Odgovore na vprašalnik zainteresirani lahko pošljejo do 20. avgusta 2013. Več: www.prc.si/dodatno/anketaLAS 
 

Srce Slovenije na 25. mednarodni konferenci InterSymp 2013 

Razvojni center Srca Slovenije se je udeležil 25. mednarodne konference InterSymp 2013 (International Conference on System 
Research, Informatics & Cybernetics), ki ga je organiziral Mednarodni inštitut za napredne študije v sistemskem raziskovanju in 
kibernetiki (IIAS) iz Kanade. Na 5-dnevnem srečanju s profesorji in raziskovalci iz Evrope, Amerike ter Azije so imeli priložnost kar 
dvakrat predstaviti zgodbo Srca Slovenije kot sistemskega in trajnostnega pristopa pri razvoju podeželja s posameznimi primeri dobrih 
praks na območju. Zaradi inovativnega pristopa pri razvoju znamke so prejeli tudi priznanje za izjemne dosežke.  
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Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1692 
  

 

:: Na začetek 

 

Posvetovanje o vlogi družinskih kmetij 

Evropska komisija je začela spletno posvetovanje o vlogi družinskih kmetij ter o ključnih izzivih in prednostnih nalogah na tem 
področju v prihodnosti. 
Prispevki javnosti bodo osnova za pripravo evropske konference o družinskih kmetijah, ki bo potekala 29. novembra 2013. Konferenca z 
naslovom „Družinske kmetije: dialog za trajnejše in odpornejše kmetijstvo v Evropi in svetu“ bo del aktivnosti mednarodnega leta 
družinskih kmetij 2014, ki so ga razglasili Združeni narodi. Zainteresirani državljani, organizacije in javni organi so vabljeni k 
sodelovanju v posvetovanju, ki bo trajalo do 11. oktobra 2013.  
Več: www.cnvos.info/article/id/8576/cid/120 
 

VENKOV 2013 - mednarodna Konferenca za podeželje 2013 (Hranice, Češka) 

Češka LEADER zveza skupaj z mrežo ELARD organizira mednarodno Konferenco za podeželje 2013 - VENKOV 2013, ki bo 
organizirana med 1. in 3. oktobrom 2013 v kraju Hranice na Češkem. Osredotočala se bo na CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) 
ter na prihodnost podeželskih območij v kontekstu prihodnjega programskega obdobja. V sklopu konference bodo potekale panelne 
diskusije strokovnjakov o CLLD, ogledi primerov dobrih praks ter številni družabni dogodki. 
Podrobnosti o dogodku so na voljo na naslednji povezavi: www.venkov2013.cz/National-Conference-VENKOV-RURAL-2013 
 
 

Spodbujanje konkurenčnosti pridelave paradižnika 

Primer projekta iz Grčije - spodbujanje konkurenčnosti pridelave paradižnika s posodobitvijo opreme in infrastrukture ter dvig 
higienskega okolja - ukrep 123 Programa razvoja podeželja 2007-2013. Več o projektu si lahko preberete na naslednji povezavi: 
http://skrci.me/pbUH9 
  

 

:: Na začetek 

 

43. praznik terana in pršuta 

 

Prazik terana in pršuta, ki bo od 9. do 11. avgusta 2013 v Dutovljah, predstavlja veliko in odmevno promocijo Krasa ter osrednjo 
prireditev kraške vinorodne pokrajine. Največja zanimivost prireditve je še vedno povorka kmečkih voz s predstavitvijo kraljice terana. 
Zanimiva je tudi razstava domače obrti in fotografij, proizvajalci terana pa se najbolj veselijo izbora najboljšega terana. Pestrejšo 
ponudbo prazniku daje tudi ponudba osmičarjev in aktiva kmečkih žena.  
Več: www.praznikteranainprsuta.si 
 
 

Lovrenčevo v Podčetrtku 2013  

TIC Podčetrtek prireja sejemsko in obsejemsko dogajanje Lovrenčevo v Podčetrtku 2013, ki bo 10. avgusta 2013 na Trški cesti v 
Podčetrtku. Lovrenčev sejem bo predstavil pestro kulinarično ponudbo, bogato sejemsko ponudbo regionalnih pridelkov in izdelkov, 
turistična društva, Društvo kmetic pa bo tekmovalo v kuhanju bučne juhe.  
Več: www.kozjansko.info/component/eventlist/details/7126-lovrencevo-v-podcetrtku.html 
 

V Dobrovniku Praznik vina in perecof 

Zavod za okolje in turizem, Društvo vinogradnikov Dobrovnik in Občina Dobrovnik organizirajo kulinarično prireditev Praznik vina in 
perecof, ki bo 10. avgusta 2013 ob 13.00 v Kulturnem domu Dobrovnik.  
Več: www.dobrovnik.si/page/page.asp?id_meta_type=3&id_informacija=46 
 

Praznik idrijskih žlikrofov 

V okviru Praznika idrijskih žlikrofov, ki bo 31. avgusta 2013, bo potekalo tekmovanje za najboljši žlikrof idrijskih gospodinj po izboru 
obiskovalcev Praznika idrijskih žlikrofov 2.  Na tekmovanju lahko sodelujejo ekipe, ki bodo izdelovale žlikrofe po zaščitenem receptu. 
Vabljene so vse gospodinje iz idrijskih becirkov in okoliških krajev. Prijave se zbirajo do 16. avgusta 2013. Več: www.icra.si/  
Sicer pa nameravajo v Društvu za promocijo in zaščito idrijskih jedi letos izdati brošuro z izbranimi recepti jedi z idrijskimi žlikrofi. 
Recept za izdelavo idrijskih žlikrofov je zaščiten, omake ter priloge pa so poljubne in so skrivnost vsake gospodinje. Recepte lahko 
pošljete do 10. avgusta 2013. Med vsemi prispelimi recepti bodo izžrebali tri, katerih pošiljatelji bodo dobili praktično nagrado. Več: 
http://www.icra.si/  
 

Pregled dogodkov 

8. - 11. avgust - 10. Estonski podeželski parlament. Več: www.kodukant.ee/index.php 
9.-11. avgust - Praznik terana in pršuta. Dutovlje. Več: www.praznikteranainprsuta.si 
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10. avgust - Lovrenčevo v Podčetrtku 2013. Več: http://skrci.me/TgzCk 
10. avgust - Praznik vina in perecof. Dobrovnik. Več: http://skrci.me/PEqwE 
18. avgust - Dan teric v Davči. Več: www.ra-sora.si/ 
26. avgust - Predstavitev ključnih ugotovitev javne razprave o osnutku Programa razvoja podeželja 2014–2020. Gornja Radgona. Več: 
http://skrci.me/jfVGg 
31. avgust - Praznik idrijskih žlikrofov. Idrija. Več: http://skrci.me/1Kcg9 
4. - 7. september - Prepare Gathering 2013. Jahorina, BiH. Več: www.preparenetwork.org 
6. september - 3. konferenca o kreativnosti. Murska Sobota. Več: http://skrci.me/1vGj9  
9. - 13. september - Ekoteden in 12. Ekopraznik v Ljubljani. Več: www.cnvos.info/article/id/8536/cid/94 
14. september - Oglarska dežela. Dole pri Litiji. Več: http://skrci.me/oYno4 
20. - 22. september - Kmetijska tržnica 2013. Ilirska Bistrica. Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
1.-3- oktober - VENKOV 2013 - mednarodna Konferenca za podeželje 2013. Hranice, Češka. Več: www.venkov2013.cz/National-
Conference-VENKOV-RURAL-2013 
17. - 20. oktober - sejem Narava zdravje 2013. Več: www.narava-zdravje.si/za-obiskovalce/domov/ 
13. november - Prvi evropski podeželski parlament. Bruselj. Več: europeanruralparliament.com 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 Javni razpis za Tehnično pomoč čebelarjem 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: http://skrci.me/2XSdn  

 Javni razpis Ukrep - Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013.  
Rok za prejem ponudb: 31.08.2013. 
Več: http://skrci.me/FZetm  

 Okvirni terminsk načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013 do septembra.  
Povezava: www.program-podezelja.si/images/phocadownload/PRP/PRP_2007-2013/3459_001.pdf  

  
  

 

:: 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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