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:: AKTUALNO IZ MEDNARODNIH ORGANIZACIJ :: RAZPISI PRP 2007 - 2013 

:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

51. mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni 

V soboto, 24. avgusta 2013, se pričenja 51. mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni. Na sejmu bo sodelovalo 
tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Potekali bodo tudi dogodki v povezavi s Programom razvoja podeželja, in sicer v ponedeljek, 
26. avgusta 2013, ob 13. uri, v dvorani 1, bo potekal dogodek »Zaključki javne razprave ob pripravi Programa razvoja podeželja 2014-
2020«, kjer bodo predstavljene ključne ugotovitve javne razprave o osnutku Programa razvoja podeželja 2014-2020, ter »Predstavitev 
dobrih praks Programa razvoja podeželja 2007-2013« od 9. do 19. ure, Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Rdeča nit 
predstavitve dobrih praks bo "prispevek Programa razvoja podeželja na prilagajanje podnebnim spremembam". 
Več o programu sejma AGRA: http://skrci.me/tpEQd 
 
 

Anketa MKO o aktualnih dogodkih na podeželju in o PRP 

Ministstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo anketni vprašalnik, s katerim želi pridobiti podatke za uspešno in učinkovito 
informiranje o aktualnih dogodkih na podeželju in o Programu razvoja podeželja. Vabljeni k izpolnitvi ankete na povezavi: 
https://www.1ka.si/a/30121  
 

Agatine skrivnosti (LAS Ovtar Slovenskih goric) 

LAS Ovtar Slovenskih goric in Razvojna agencija Slovenske gorice pripravljata skupni projekt Agatine skrivnosti, namenjen 
promociji območja Osrednjih Slovenskih goric in domače ponudbe skozi zgodbo Agate in Friderika. Vabijo, da se udeležite osrednjega 
dogodka Agatine skrivnosti, ki bo 31. avgusta ob 18.00 uri na trgu v Lenartu.  
Več: www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/agatine-skrivnosti 
 

Delavnice v okviru projekta PODPRETO (LAS Pri dobrih ljudeh) 

LAS Pri dobrih ljudeh vabi na delavnice, ki se izvajajo v okviru projekta "Podpora predelavi in trženju lokalnih pridelkov" ob 
finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Delavnica na temo »Razvoj novih produktov peke in postopkov za 
premestitve sezonske komponente« bo potekala 27. avgusta 2013 v Trnju 46. Drugi dve delavnici na temo razvoja in ohranjanja 
tradicionalnih postopkov za dodajanje vrednosti in hrambo sezonskih pridelkov pa 28. in 29. avgusta 2013.  
Več: www.las-pridobrihljudeh.si/aktualno/?stran=1#CmsC17E1C103E3 
 

Projekt Okusi loškega podeželja (LAS loškega pogorja) 

V okviru Leader projekta Okusi loškega podeželja je Društvo za razvoj podeželje Resje v sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji 
izdal Seznam ponudnikov pridelkov in izdelkov škofjeloškega območja. Seznam obsega lokalne ponudnike iz številnih različnih sklopov 
pridelkov in izdelkov, pri katerih dobite domače in kvalitetno. Več: www.ra-sora.si/ 
 

Predstavljen projekt »Od Ledavskega jezera do Sotinskega brega« (LAS Goričko) 

Občina Rogašovci je predstavila LEADER projekt »Od Ledavskega jezera do Sotinskega brega« (NIP LAS Goričko), katerega cilj je 
zbiranje ljudskega izročila ter podatkov o naravni in kulturni dediščini ter ustvarjanje podatkovne baze za nadaljnjo obdelavo. V okviru 
projekta je bilo natisnjenih tisoč predstavitvenih edicij »Od Ledavskega jezera do Sotinskega brega«. Vrednost projekta je 18.090 
evrov, od tega je 85 odstotkov upravičenih sredstev prispeval Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.  
Več: http://skrci.me/SFznn 
 

Natečaj Bučicaapijada 

Društvo Varuhi semen organizira 12. oktobra 2013 v CAAP (Center alternativne in avtonomne produkcije) v Mariboru veliki praznik buč, 
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imenovan Bučicaapijada. Zainteresirane vabijo, da svoje lepe ali zanimive buče prijave na natečaj in s svojimi fotografijami 
sodelujejo na razstavi buč. Več: www.semenska.org/bucicaapijada.html 
  

 

:: Na začetek 

 

Zemljevid LAS v EU 

Evropska mreža za razvoj podeželja je pripravila zemljevid lokalnih akcijskih skupin v EU, ki kaže na veliko razsežnost skupnega 
pristopa od spodaj navzgor. Zemljevid si lahko ogledate na spletni strani ENRD: http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/en/lags-
database_en.cfm 
 

Primeri projektov socialnega vključevanja na podeželju EU 

Socialna vključenost prispeva k zagotovitvi enakega dostopa za posameznike in skupnosti do možnosti, pravic in sredstev - kot so 
zaposlovanje, zdravstveno varstvo, stanovanje in državljansko udejstvovanje - ki so ključnega pomena za socialno vključevanje.  
Projekti, ki jih sofinancira EKSRP, zagotovljajo ustrezno podporo za posebne potrebe podeželskih območij. To vključuje posebno 
podporo za prednostne skupine kot so otroci v stiski, invalidi in starejši, tistih, ki trpijo zaradi revščine in etničnih manjšin.  
Oglejte si novo izdajo brošure EKSRP, v kateri je predstavljena vrsta primerov projektov socialnega vključevanja na podeželju EU. 
Povezava: http://skrci.me/NP3v0 
  

 

:: Na začetek 

 

Fižolov dan v Hrovači 

11. Fižolov dan v Hrovači pri Ribnici bo letos 24. avgusta 2013. Na pokušino bo prek 30 fižolovih jedi, tudi fižolove praline, fižolova 
torta fižolova lazanja. Postregli bodo z odlično kulinariko, pripravljajo pa tudi kuharsko in pekarsko fižolovo delavnico in pletarsko 
delavnico. Več: www.silcportal.si/koledar-dogodkov/vabljeni-v-hrovaco-na-11-fizolov-dan-2013/ 
 

21. Vaški dan na Vačah 

Letošnja, že 21. prireditev Vaški dan, ki ga vsako zadnjo nedeljo v avgustu organizira Društvo žena in deklet Vače, se bo dogajala 25. 
avgusta 2013 na Vačah. Prireditev vsako leto obuja različne običaje, ki že počasi tonejo v pozabo. Veliko bo zanimivega o snovni 
kulturni dediščini, o kaščah, ki jih bodo opredelili po starosti, ohranjenosti in sedanji namembnosti.  
Več: http://skrci.me/NBTYE 
 

Oglarski praznik v Idrijskih Krnicah 

Prireditev Oglarski praznik v Idrijskih Krnicah, ki bo od 23. do 25. avgusta 2013, je namenjena ohranjanju tradicije oglarjenja na 
krniški planoti. Na tradicionalni prireditvi si obiskovalci lahko ogledajo postavitev kope ali uogounce, postopek kuhanja oglja in 
različne načine uporabe oglja. Praznik popestri še dobra oglarska kulinarika.  
Več: www.pavza.com/oglarski-praznik-v-idrijskih-krnicah-d97370 
 

Kraška ohcet v sklopu projekta Kulturna dediščina naših sosedov 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vabi na drugo prireditev v sklopu projekta Kulturna dediščina naših sosedov, ki se bo odvijala 
v sosednji Italiji. Tokrat gre za predstavitev tradicionalne Kraške ohceti, kakor so jo poznali naši predniki. Kraška ohcet bo uprizorjena 
v nedeljo, 25. avgusta 2013, s pričetkom ob 11. uri na dvorišču restavracije Furlan na Colu. Več: 
www.ragor.si/?subpageid=199&contid=808 
 

Prikaz pletenja košar v Tehniškem muzeju Slovenije 

V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki bo 25. avgusta 2013 na ogled opravilo pletenja košar z vitrami. Pletar bo prikazal 
tudi postopek izdelave vitre iz leskove palice, kar bodo lahko obiskovalci tudi sami poizkusili. Več: http://skrci.me/6oMRw 
 

Pregled dogodkov 

24. - 29. avgust - Sejem AGRA. Gornja Radgona. Več: http://bit.ly/146WvqU 
24. avgust - Fižolov dan v Hrovači. Več: www.silcportal.si/koledar-dogodkov/vabljeni-v-hrovaco-na-11-fizolov-dan-2013/ 
23. - 25. avgust - Oglarski praznik v Idrijskih Krnicah. Več: www.pavza.com/oglarski-praznik-v-idrijskih-krnicah-d97370 
25. avgust - Vaški dan na Vačah. Več: http://skrci.me/NBTYE 
26. avgust - Predstavitev ključnih ugotovitev javne razprave o osnutku Programa razvoja podeželja 2014–2020. Gornja Radgona. Več: 
http://skrci.me/jfVGg 
27. - 29. avgust - Delavnice v okviru projekta Podpreto. Trnje. Več: www.las-pridobrihljudeh.si/aktualno/?stran=1#CmsC17E1C103E3 
31. avgust - Agatine skrivnosti. Lenart. Več: www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/agatine-skrivnosti 
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 
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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/ 
21. september - Jesenski dan kolesarjenja po Srcu Slovenije. Več: www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1700 
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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