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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Najava raziskave o potrebnih vsebinah usposabljanj za namen priprave ukrepa Prenos znanja v 
okviru PRP 2014–2020 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje namenja v naslednjem programskem obdobju velik poudarek prenosu znanja v kmetijstvu, 
gozdarstvu in ţivilsko-predelovalni industriji. V ta namen bo v naslednjih tednih izvajalo raziskavo o potrebnih vsebinah usposabljanj 
za namen priprave ukrepa Prenos znanja v okviru Programa razvoja podeţelja 2014–2020. K izpolnjevanju spletnega vprašalnika, ki 
bo objavljen na spletni strani ministrstva, zato vabi vse, ki so pripravljeni aktivno sodelovati. Z raziskavo ţeli ministrstvo pridobiti čim 
bolj realne ocene potreb po znanju, na podlagi katerih bo lahko zastavilo pripravo potrebnih aktivnosti za okrepitev tega pomembnega 
področja za razvoj. Več: www.program-podezelja.si/sl/ 
 

Dogodki v okviru kampanje lokalne hrane »Preverimo lokalno kakovost« 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v septembru pričenja z dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij, zadrug in predelovalnih obratov za 
potrošnika. Namenjeni so spoznavanju vsega, kar je povezano s pridelavo in predelavo lokalne hrane ter ţivljenjem in delom na 
podeţelju. Obiskovalci si bodo lahko ogledali pridelavo in predelavo ţivil in poskusili nekatere domače izdelke. Lokalna kakovost 
skratka odpira svoja vrata in gradi zaupanje med potrošniki. Na dogodkih bodo obiskovalci lahko dobili tudi vse odgovore 
strokovnjakov, ki jih v zvezi s pridelavo in predelavo hrane zanimajo.  
Prva dva dogodka promocijske kampanje bosta v soboto, 14. septembra 2013 na kmetiji Drnovšček, Kojsko in v mlekarni Planika 
Kobarid v Kobaridu. Več: http://skrci.me/E7FTI 
 

Neformalno srečanje kmetijskih ministrov EU v Litvi 

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan se je v začetku tedna udeleţil dvodnevnega neformalnega srečanja kmetijskih 
ministrov EU. V okviru srečanja je v torek potekalo tudi neformalno zasedanje Sveta EU za kmetijstvo, katerega tema je bila 
»Perspektiva družinskega kmetovanja v okviru globalizacije«. Tema je postavljena v kontekst mednarodnega leta druţinskih kmetij 
2014, določenega na podlagi sklepa Generalne skupščine Zdruţenih narodov. Glavni namen te iniciative zdruţenih narodov je, da se 
promovira druţinske kmetije kot socialno ţeljen sistem kmetovanja, ki prispeva k ohranjanju kulturnih vrednot, zagotavlja okolju 
prijazno kmetijsko pridelavo in je hkrati ekonomsko vzdrţen. Več: http://skrci.me/qIoqS 
 

Zaključek projekta "Domače dobrote izpod mlinskega kolesa" (LAS Goričko) 

Občina Grad je kot nosilec projekta "Domače dobrote izpod mlinskega kamna" s podporo LAS Goričko, pridobila prvo domačo 
prodajalno, ki bo zdruţevala vse lokalne kmete z dopolnilno dejavnostjo in rokodelce domače obrti. Prizidek mlina so opremili tudi za 
sprejem obiskovalcev in prezentacijo turistične in druge ponudbe v občini. 
V okviru projekta so izvedli tri delavnice, in sicer delavnico o mlinarstvu, pridobivanju moke in peke kruha, delavnico o pridobivanju 
bučnega olja in zeliščarstvu ter delavnico o izdelkih iz koruznega ličja in pridobivanju meda. Sodelovalo je devet rokodelcev domače 
obrti. Več: www.las-goricko.si/obvestila/?stran=1#CmsC17E1C110E3 
 

Evropska sredstva za gradnjo objekta ob taborniškem domu Praprot na Kovku  

Ob taborniškem domu Praprot na Kovku bodo začeli graditi objekt s sanitarijami, kuhinjo, shrambo in pokrito teraso, uredili bodo 
čistilno napravo. Občina Ajdovščina je za naloţbo dobila tudi denar iz drţave in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja.  
"Naložba nam bo omogočila različne dejavnosti tudi v poletnem času, tako da bomo lahko še razširili naš program. Objekt bodo lahko 
uporabljali tudi drugi, zato ne bo živel le zaradi dejavnosti taborniškega doma. Pomembno je tudi, da bomo s to naložbo taborniški 
dom opremili s čistilno napravo, kar bo pridobitev tudi v ekološkem pogledu,” z zadovoljstvom pojasnjuje načelnik Roda Mladi bori 
Matevţ Brataševec.  
Več: www.primorske.si/Primorska/Goriska/Z-evropskim-denarjem-do-nove-zgradbe-.aspx 
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:: Na začetek 

 

Evropska komisija spodbuja razvoj dostopnega turizma 

Evropska komisija je objavila poziv za prijavo projektov, ki spodbujajo razvoj dostopnega turizma v lokalnem okolju. Cilji poziva so 
prilagoditev turističnih produktov in storitev osebam s posebnimi potrebami, izobraţevanje na področju dostopnosti med turističnimi 
ponudniki, izboljšanje kakovosti ponudbe na področju dostopnega turizma v Evropi itn. Rok za oddajo prijav je 22. oktober 2013. Več: 
www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news.1470 
 
 

ENRD Magazin - poletje 2013 

Evropska mreţa za podeţelje (ENRD) je na svoji spletni strani objavila poletno izdajo svoje publikacije ENRD Magazine, v kateri je 
največ pozornosti namenjeno LEADER dogodku, organiziranem aprila v Bruslju. Povezava: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-
media/enrd-magazine/en/enrd-magazine_en.cfm 
  

 

:: Na začetek 

 

Drţavno tekmovanje oračev Slovenije 

V Lahovčah pri Brniku bo 13. in 14. septembra 2013 potekalo 57. drţavno tekmovanje oračev Slovenije. Na uvodni slovesnosti bo 
udeleţence nagovoril minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan. Dijaki in člani bodo za naziv najboljšega orača v Sloveniji 
tekmovali v kategorijah plugi krajniki in obračalni plugi. 
V okviru dogodka bo v petek, 13. septembra ob 9:30 uri, v dvorani Kulturnega doma Šenčur pri Kranju okrogla miza z naslovom 
Kmetijstvo in suša, na kateri bo med ostalim govora tudi o podporah namakanju kmetijskih zemljišč v programih razvoja podeţelja.  
Več: http://skrci.me/5maLU 
 

Podeţelje v mestu na trgu Leona Štuklja v Mariboru 

V sklopu projekta Kmetijstvo je zakon bo v soboto, 28. septembra 2013 na trgu Leona Štuklja v Mariboru prireditev Podeţelje v mestu 
Maribor. Dogodek poteka v sklopu 13. Festivala stare trte in organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) ter Zavoda za 
turizem Maribor. Sobotno dogajanje na Trgu Leona Štuklja bo posvečeno pomenu uporabe lokalno pridelane hrane, pridelane in 
predelane v skladu z evropskimi uredbami in pravilniki skupne kmetijske politike.  
Več: www.zarazvojpodezelja.si/novosti.php?newsID=314 
 

5. Bučjada v Harijah pri Ilirski Bistrici 

Kulturno etnološko turistično športno društvo Alojzij Mihelčič Harije vabi v nedeljo, 15. septembra 2013 od 15. ure dalje v Harije na 5. 
Bučjado. Povezava na program: http://skrci.me/PH3W7 
 

Festival marmelade 2013 

LAS Dolenjske in Bele krajine v sklopu projekta Dobrote Dolenjske vabi k sodelovanju na Festivalu »Marmelada 2013«. Vse, ki imajo 
svoje recepte in skrivnosti pri kuhanju marmelade vabijo, da pošljejo vzorce do 10. oktobra 2013. Vzorce bo ocenila strokovna 
komisija, izdelovalci najbolje ocenjenih treh marmelad v vsaki kategoriji pa bodo prejeli priznanje in nagrado. Festival bo potekal v 
soboto, 26. oktobra 2013 v Deţeli kozolcev v Šentrupertu.  
Več: www.las-dbk.si/novice/festival-marmelade-2013/123 
 

Otvoritev Mlinarjeve poti (LAS DBK) 

LAS Dolenjske in Bele krajine vabi v soboto, 14. septembra 2013 ob 10.00 uri na slavnostno otvoritev tematske poti "Mlinarjeva pot" 
na Bučko (občina Škocjan). Pot bo vodila v dolino do Košakovega mlina, nato ob potoku do Sedlarjevega mlina in na koncu do 
Marjetičeveg mlina. Več: www.las-dbk.si/novice/mlinarjeva-pot-otvoritev-14092013/124 
 

Srečanje kmetov na Ponikvi in Slomu 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z občino Šentjur organizira 10. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo 13. 
oktobra 2013 na Ponikvi . Letošnje srečanje je jubilejno in poteka v sklopu projekta Kmetijstvo je zakon, ki ga Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije izvaja v sodelovanju z Evropsko komisijo. Cilj projekta je predstaviti poklic kmeta kot poslovno priloţnost in izziv 
mladim. Več: http://skrci.me/svqN7 
 

Ponudba domačih dobrot iz Srca Slovenije 

Iz Srca Slovenije bodo obiskovalcem Mercator centra Šiška, Ljubljana v času od 12. - 14. septembra 2013 na ogled leseni izdelki 
domače umetnostne obrti (pletarstvo, slamnikarstvo, polstenje), domače pecivo, ekološka moka, zelišča in ponudba suhega sadja in 
sokov. V treh dneh se bo na desetih stojnicah predstavilo 11 ponudnikov iz Srca Slovenije. Na stojnicah bo predstavljen tudi proces 
izdelovanja slamnikov in polstenja volne. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1710  
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Pregled dogodkov 

9. - 13. september - Ekoteden in 12. Ekopraznik v Ljubljani. Več: www.itr.si 
11. - 17. september - 46. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti. Celje. Več: www.ce-sejem.si/sejmi/2013/46-mos 
12. - 14. september - Srce Slovenije v Ljubljani. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1710 
13. - 14. september - Državno tekmovanje oračev Slovenije. Lahovče. Več: http://skrci.me/5maLU 
14. september - Oglarska dežela. Dole pri Litiji. Več: http://skrci.me/oYno4 
14. september - Otvoritev Mlinarjeve poti. Bučko. Več: www.las-dbk.si/novice/mlinarjeva-pot-otvoritev-14092013/124  
15. september - Hmeljski likof. Šmartno ob Paki. Več: www.td-smartno.si 
17. - 19. september - 1. mednarodna konferenca o integralnem zelenem gospodarstvu. Maribor, Naklo pri Kranju. Več: www.bc-
naklo.si/index.php?id=2587 
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 
28. september - Podeželje v mestu Maribor. Več: www.zarazvojpodezelja.si/novosti.php?newsID=314 
1.-3- oktober - VENKOV 2013 - mednarodna Konferenca za podeželje 2013. Hranice, Češka. Več: www.venkov2013.cz/National-
Conference-VENKOV-RURAL-2013 
13. oktober - Srečanje kmetov na Ponikvi in Slomu. Ponikva. Več: http://skrci.me/svqN7 
17. - 20. oktober - sejem Narava zdravje 2013. Več: www.narava-zdravje.si/za-obiskovalce/domov/ 
26. oktober - Festival marmelade 2013. Šentrupert. Več: www.las-dbk.si/novice/festival-marmelade-2013/123 
13. november - Prvi evropski podeželski parlament. Bruselj. Več: europeanruralparliament.com 
  
  

 

:: Na začetek 

 

Projektna knjiţica Kmetijstvo je zakon 

Slovensko in evropsko kmetijstvo se sooča s teţavo staranja gospodarjev kmetij. Nosilci kmetij v Evropski uniji so v povprečju stari 
nekaj čez 55 let, v Sloveniji celo kakšno leto več. To dejstvo je bilo vodilo Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, da v okviru 
projekta Kmetijstvo je zakon! poudarijo, kako je lahko kmetijstvo tudi dobra poslovna priloţnost za mlade.  
V knjiţici Kmetijstvo je zakon so poleg zgodb mladih kmetov zbrane informacije o skupni kmetijski politiki, moţnostih za mlade 
kmete in še marsikaj drugega. Več: www.zarazvojpodezelja.si/novosti.php?newsID=315 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 Javni razpis za Ukrep 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 
Rok za prejem ponudb: 09. 10. 2013 
Več: http://skrci.me/QahaN  

 Javni razpis za Ukrep 121 - naloţbe mladih prevzemnikov 
Rok za prejem ponudb: 23. 10. 2013 
Več: http://skrci.me/wIUsV  

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

 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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