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Objava dveh novih razpisov iz PRP v vrednosti 18 milijonov evrov 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 30. avgusta, v Uradnem listu RS objavilo dva 
javna razpisa iz naslova ukrepa 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za naloţbe mladih prevzemnikov kmetij in 311 
»Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«. 
Za ukrep 121 bo predloţitev vloge na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja potekala od 25. 9. do vključno 23. 10. 2013 do 
24. ure. Okvirna višina sredstev znaša 10 milijonov evrov. Cilj podpore je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost 
gospodarjenja ter s tem prispevati k večji naloţbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. 
Ukrep 311 - predmet podpore je enkratna finančna pomoč za razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Cilj podpore je 
začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na 
kmetijah. Višina razpisanih sredstev znaša 8 milijonov evrov. Predloţitev vloge bo potekala od 18. septembra do vključno 9. oktobra 
2013 do 24. ure.  
Več: www.program-podezelja.si/sl/33-novice/105-26-8-2013-objava-dveh-novih-javnih-razpisov-iz-programa-razvoja-podezelja-v-
vrednosti-18-milijonov-evrov 
 

Vrata kmetij, zadrug in predelovalnih obratov se odpirajo na pobudo MKO - Preverjamo lokalno 
kakovost 

Prvi dan odprtih vrat na Kmetiji Štesl v prekmurski vasici Gerlinci, dne 28. avgusta 2013, je obiskal tudi minister za kmetijstvo in 
okolje, mag. Dejan Ţidan, ki je ob tem povedal: »Zelo je pomembno, da s promocijo lokalno pridelane hrane spodbujamo zavedanje 
slovenskih potrošnikov o pomenu hrane iz naše bližine. Domačega potrošnika želimo osveščati o prednostih lokalno pridelane hrane, ki 
se poleg kakovosti samih pridelkov in izdelkov kažejo tudi v podpori lokalnemu gospodarstvu, ki je v teh časih še kako pomembna.« 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v septembru nadaljuje splošno promocijo hrane, ki prihaja iz naše bliţine. Pridelovalci, predelovalci 
in zadruge bodo v septembru in oktobru po celi Sloveniji povabili na dneve odprtih vrat. Potrošnikom bomo tako dali priloţnost, da 
spoznajo pridelovalne in predelovalne tehnike, se na njivi preizkusijo v vlogi kmetovalca, odkrivajo raznovrstnost slovenskega 
podeţelja v sadovnjakih, ob vinskih trtah in oljkah ter najpomembnejše, z lastnimi čuti preverijo, zakaj si lokalno pridelana in 
predelana hrana zasluţi njihovo zaupanje. Več: http://bit.ly/190QeRB 
 

Okrogla miza ZSPM in KGZS o podpori mladim v kmetijskem sektorju 

Zveza slovenske podeţelske mladine (ZSPM) in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) sta pripravila okroglo mizo Pot do 
učinkovite podporne mreţe mladim v kmetijskem sektorju, ki se je poleg predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
Cvetka Zupančiča, ministra za kmetijstvo in okolje Dejana Ţidana in predsednika podeţelske mladine Roka Robleka udeleţil tudi 
predsednik drţave Borut Pahor. Povedal je, da je razlog njegovega obiska sejma AGRA prav tema, ki so jo na okrogli mizi izpostavili 
mladi. Pozval je predsednika slovenske podeţelske mladine in vse, ki skupaj z njim ustvarjajo prihodnost slovenskega podeţelja, da se 
skupaj z izvršno in zakonodajno oblastjo dogovorijo o takih ukrepih, da bo vse več mladih sprejelo izredno pomembno odgovornost za 
našo skupno prihodnost, in to je odgovornost za vodenje kmetij. Zelo je pomembno, da se mladi ljudje odločajo, da bodo prevzeli 
odgovornosti od svojih staršev in to ne zato, ker nimajo druge izbire, ampak zato ker med izbirami, ki so na voljo, vidijo v tej svojo 
veliko priloţnost. Več: http://skrci.me/E93Ed 
 

Na kmetijah vse več mladih gospodarjev 

Oglejte si prispevek RTV Slovenija o mladem prevzemniku kmetije in pogovor s predsednikom Zveze podeţelske mladine Rokom 
Roblekom. Povezava: http://bit.ly/15h030k 
 

Nova turistična kmetija (LAS DRPSN) 

Na področju LAS Društvo za razvoj podeţelja med Sneţnikom in Nanosom se je odprla še ena turistična kmetija – Lipizzaner Lodge, 
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ki sta jo odprla tujca, zaljubljena v Slovenijo – Chris in Hanna Magnes iz Londona. Zanimivo je to, da sta si za lokacijo kmetije izbrala 
vas Landol pri Postojni, kjer je tudi s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja nastala povsem nova zgradba in 
ponudba. Chris in Hanna načrtujeta aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo in akterji na slovenskem podeţelju. Več: www.razvoj-
podezelja.si/  
 

Svet za kmetijstvo in podeţelje o izračunih KD 

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje se je prejšnji teden sestal Svet za kmetijstvo in podeţelje RS, ki se ga je udeleţil tudi minister 
mag. Dejan Ţidan. Člani sveta so razpravljali o določitvi katastrskega dohodka (KD) zemljišč in pri tem ugotovili, da lahko predloga 
obeh uredb podprejo le ob pogoju, da se KD za leto 2014 ne poveča za več kot 10% v primerjavi z letom 2013. Hkrati svet ugotavlja, da 
se lahko KD tudi v naslednjih letih na posamezno kmetijo poveča za največ 10%. Svet tudi predlaga, da se nadaljuje strokovno delo s 
ciljem bolj pravičnih izračunov, tako da se pri tem uporabijo bolj kakovostni podatki, ponovno pregleda metodologija in po potrebi 
predlagajo ustrezne spremembe zakona. Več: http://skrci.me/U5RPR  
 

Primeri dobrih praks prilagajanja na podnebne spremembe 

Ministrstvo za okolje je pripravilo letak s tremi primeri dobrih praks kmetij, ki predstavljajo prispevek Programa razvoja podeţelja 
2007–2013 na prilagajanje podnebnim spremembam. Ogledate si ga lahko na naslednji povezavi: http://bit.ly/15kjtdQ 
  

 

:: Na začetek 

 

4. Mednarodna konferenca o organskem kmetovanju (ICOAS) 

4. Mednarodna znanstvena konferenca o organskem kmetovanju (ICOAS) v Vzhodni Evropi bo potekala med 9. in 13. oktobrom 2013 na 
Madţarskem. Dogodek predstavlja raziskovalcem, nevladnim organizacijam ter odločevalcem politike, ki prihajajo iz vseh koncev 
sveta, priloţnost za srečanje in razpravo o aktualnih rezultatih znanosti o organskem kmetovanju.  
Več: http://icoas2013.org/ 
 

Evropski fotografski natečaj agriCAPture 

IFOAM EU (Mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetijstvo) prireja evropski fotografski natečaj agriCAPture. Fotografije iščejo 
odgovor na vprašanja, kot so kakšno kmetijstvo in hrano si ţelimo za našo prihodnost, kaj nam predstavlja ekološko kmetijstvo in kje 
vidimo njegove okoljske in druţbene koristi. Z udeleţbo na fotonatečaju se potegujete za vabljivo prvo nagrado - vikend izlet na 
ekološko kmetijo v Italiji. 
Fotografijo lahko naloţite na spletni portal fotonatečaja do 15. oktobra, nato bo natečaj do konca meseca "odprt" za glasovanje. 
Fotografski natečaj poteka v okviru projekta Mind the CAP, v katerem opozarjajo na pomen Skupne kmetijske politike in 
ekokmetijstva. Več: eu.ifoam.org/en/mind-cap/agricapture 
  

 

:: Na začetek 

 

Podeţelje v mestu – jesenske dobrote v Ljubljani 

V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Ljubljanskih parkirišč in trţnic bo 31. avgusta 2013 na Pogačarjevem trgu v 
Ljubljani potekala tradicionalna prireditev Podeţelje v mestu – jesenske dobrote. Na njej se bo s svojimi pridelki in izdelki 
dopolnilnih dejavnosti predstavljalo 45 slovenskih kmetij. To bo odlična priloţnost za ogled, pokušino in nakup številnih dobrot 
slovenskih kmetij.  
Podeţelje v mestu je v letu 2013 del projekta Kmetijstvo je zakon, ki ga izvaja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z 
Evropsko Komisijo, Generalnim direktoratom za kmetijstvo in razvoj podeţelja. Cilj projekta je prikazati poklic kmeta kot poslovno 
priloţnost in izziv mladim. Več: http://skrci.me/ioVWc 
 

Zeljada 2013 

Na 12. Zeljadi, ki se bo odvijala 22. septembra 2013 v Krajinskem parku Zajčja dobrava v Polju pri Ljubljani, se bodo predstavili 
številni zeljarji, na stojnicah bo na ogled letošnji pridelek in pristne jedi na zeljni osnovi, ki jih bodo obiskovalci lahko tudi okušali, 
potekala bodo zabavne igre, v katerih bodo sodelovala različna turistična društva, idr.  
Več: www.slovenia.info/?kulturne_prireditve=86884&lng=1 
 

Kmečki praznik pod Storţičem 

Turistično društvo Bašelj v sodelovanju z Občino Preddvor pripravlja V nedeljo, 1. septembra 2013 v Športno rekreacijskem parku 
Belica letos ţe 28. tradicionalno turistično etnografsko prireditev, Kmečki praznik pod Storţičem. Gospodinje bodo za ta praznik 
pripravile različne domače dobrote – kislo mleko, ţgance, masovnek, klobase z zaseko, kruh iz krušne peči in flancate, štruklje. Več: 
www.preddvor-tourism.si/?p=3922 
 

Kmečki praznik ob 100. obletnici zadruge v Velikih Laščah 

Kmetijska zadruga Velike Lašče obeleţuje 100-letnico delovanja s številnimi dogodki. V sredo, 4. septembra 2013, bo v organizaciji 
zadruge potekala okrogla miza na temo: »Ali bo na naših mizah še slovenska hrana?« Ob tej priloţnosti bodo izdali zbornik 
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velikolaškega zadruţništva z naslovom »Prava pot«. V soboto, 7. septembra 2013, pa bo organiziran kmečki praznik z razstavo govedi, 
konj in drobnice s spremljajočim kulturnim programom. Več: http://skrci.me/3ThaM 
 

Hmeljski likof (LAS Društvo za razvoj podeţelja Šaleške doline) 

LAS – Društvo za razvoj podeţelja Šaleške doline in nosilec projekta Kulturno društvo Šmartno ob Paki skupaj s partnerji v okviru 
projekta Hmelj, nekoč zeleno zlato; Kaj pa danes ?... vabi na Hmeljski likof, zaključno prireditev projekta, ki bo v nedeljo, 15. 
septembra 2013 v Kulturnem domu v Šmartnem ob Paki. Pripravili bodo razstavo o hmeljarstvu v Šaleški dolini, predstavili knjigo in 
film ter pripravili degustacijo jedi in pijač iz hmelja ter jedi značilnih za čas obiranja hmelja. Več: www.td-smartno.si 
 

Trubarjeva zelena trţnica odpira police 

Trubarjeva zelena trţnica bo ponovno zaţivela v sredo, 4. 9. 2013 in bo potekala v septembru in oktobru ob sredah med 12. in 19. uro. 
Več: www.cnvos.info/article/id/8644/cid/94 
 

Usposabljanje o lokalni kulinariki 

Razvojni center Srca Slovenije pripravlja usposabljanje na temo Lokalna kulinarika - priloţnost za razvoj ponudbe Srca Slovenije. 
Na predavanju bodo predstavljene nekatere značilne jedi tega področja, ki so izšle pred kratkim v publikaciji Okusi Osrednje Slovenije 
pri Zavodu za turizem Ljubljana. Namen tega usposabljanja je spodbuditi gostince, turistične kmetije, turistična društva, aktive ţena 
ipd., da bi poskušali na jedilnike vnesti čim več pristnih lokalnih jedi, na katerih lahko zgradijo lastno prepoznavnost.  
Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1701 
 

Pregled dogodkov 

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 
1. september - Kmečki praznik pod Storţičem. Več: www.preddvor-tourism.si/?p=3922 
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 
15. september - Hmeljski likof. Šmartno ob Paki. Več: www.td-smartno.si 
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 
22. septembra - 12. Zeljada. Polje pri Ljubljani. Več: www.slovenia.info/?kulturne_prireditve=86884&lng=1 
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 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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