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Projekt Na deţeli - 5. oddaja 

 
V peti oddaji Projekt Na deželi, ki je bila na sporedu v torek, 5. novembra, ponovitev te oddaje pa si lahko ogledate v nedeljo, 10. 
novembra,  ob 14.30 na TVS 1 so bili predstavljeni projekti Medved naš vsakdanji in Oţivljanje mlinov na Kolpi ter belokranjskih 
steljnikov. V šesti oddaji, ki bo na sporedu v torek ob 20.30 na TVS 2 pa bodo predstavljeni Ohranjanje tradicije in razvoj 
potencilaov podeţelja rudarskih ter industrializiranih dolin - Šaleške in Meţiške doline ter Zasavja.  
Več: http://www.program-podezelja.si/sl/obvescanje-javnosti/avdiovizualne-vsebine  
 

LAS Posavje: Izvajanje projekta Trajnostni sadovnjaki 

V okviru projekta Trajnostni sadovnjaki, sofinanciranega s sredstvi Leader, so v LAS Posavje izvedli nove projektne aktivnosti. Tako so 
udeleženci prejšnjih aktivnosti projekta Priloţnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih, obiskali tri zanimive točke in spoznali tri 
uspešne zgodbe našega podeželja: ekološko kmetijo Očko v Zg. Rečici pri Laškem, sadjarsko kmetijo Rebernik v Pamečah pri Slovenj 
Gradcu ter učni poligon za samooskrbo v Dolah pri Poljčanah, kjer so prikazane različne možnosti pridelave hrane po permakulturnem 
principu. 
Odprli so tudi vrata tretjega učnega sadovnjaka na Brezovski gori pri Leskovcu pri partnerju v projektu Zavodu Svibna, v soboto 2. 
novembra 2013. Obiskovalci so si gledali mlad nasad, spoznali običaje, ki so spremljali naše prednike ob spravilu letine in zahvalah 
zanjo. V hramu Zavoda Svibna pa se je miza šibila od sadnih dobrot, manjkala ni niti stara jed "jaboučnk" iz pregrete smetane, zmletih 
jabolk, zrnatega fižola in mleka. Več: http://www.las-posavje.si/page.php?page_id=91  
 

Objavljene anketa in analiza o delovanju LAS DRPSN 

Letos se zaključuje programsko obdobje PRP 2007-2013, v katerem je bil ustanovljen tudi LAS – Društvo za razvoj podeţelja med 
Sneţnikom in Nanosom. Odločitev o sodelovanju v programu Leader, katerega neposredna posledica je tudi ustanovitev LAS, je bila 
zelo dobra odločitev občin Il. Bistrica, Pivka in Postojna, katerih področje pokriva LAS DRSPN. Tako so v LAS -u do leta 2013 izpeljali 95 
projektov in vložili na to področje skoraj 2,4 milijona EUR, torej so bili pri črpanju EU sredstev uspešni. Uspešnost projektov se vsak 
dan vidi na terenu in pri izvajanju analize delovanja LAS. Prav ta naloga čaka LAS v naslednjem letu, v katerem bodo pripravili tudi 
novo Lokalno razvojno strategijo za obdobje 2014-2020. Več: http://skrci.me/N4TRY 
 

Uspešni Leader projekti LAS »Od Pohorja do Bohorja« v oddaji RTV SLO "Projekt: Na deţeli" 

V LAS »Od Pohorja do Bohorja« so v konec oktobra snemali gradivo za serijo televizijskih LEADER oddaj »Projekt: Na deţeli«, ki bo 
predvidoma na sporedu v torek, 26. novembra 2013, ob 20.30, na TV Slovenija 2.  Prispevek vključuje dotik dediščine skozi njeno 
ponovno oživljanje in vpetost naravovarstvenih območij v življenje, v treh uspešnih Leader projektih LAS -a. Na Kozjanski domačiji so 
snemali zgodbo projekta »Teden starih obrti in običajev v Dobju«, katerega  namen je evidentirati še ohranjena stara znanja, obrti, 
opravila in običaje z namenom njihove ohranitve ter predstavitve širši javnosti. Na Buserjevi domačiji je bila posneta vzporedna 
zgodba projekta »Spoštovanje dediščine-krogotok tradicije, znanja in sodobnosti«, ki pripoveduje o lončarski tradiciji družine in 
nadgradnji le te s podjetniško potjo s področja lončarstva. Snemanje je zaključeno s projektom »Učne poti po Ponikvi« in sicer kraško 
vodna učna pot Stanka Buserja in geografsko zgodovinska učna pot. Več: http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Uspesni-Leader-projekti-
LAS-Od-Pohorja-do-Bohorja-na-malih-zaslonih.html 
 

Analize izvajanja ukrepov upravljanja Nature 2000 

V okviru LIFE+ projekta Upravljanje so strokovnjaki dokončali analize doseganja ciljev in izvajanja ukrepov upravljanja Nature 2000 v 
obdobju 2007-2013. Povezava: www.natura2000.gov.si/index.php?id=274 
Analize bodo, skupaj s poročilom po Direktivi o habitatih, predstavili na 8. strokovnem posvetu z naslovom Pregled upravljanja območij 
Natura 2000, ki bo 13. novembra v Ljubljani. Organizira ga Zavod RS za varstvo narave. Več: 
www.natura2000.gov.si/index.php?id=87&tx_ttnews[tt_news]=390&cHash=53a9ae7bc688b83e391c7be125c0426f 
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:: Na začetek 

 

Inovacijski forum v Litvi 

Dvodnevni dogodek Vilnius Innovation Forum 2013 bo odvijal 4. in 5. decembra 2013 v Litvi (Vilnius). V okviru dogodka se bo odvijal 
tudi IN-EUR mednarodni seminar, na katerem bodo predstavljeni delni rezultati projekta IN-EUR, ki se ukvarja z merjenjem 
inovativnosti na lokalni in regionalni ravni (NUTS III), potekala pa bo tudi okrogla miza, na kateri bodo sodelovali različni strokovnjaki s 
področja (merjenja) inovativnosti, med njimi tudi mag. Violeta Bulc, Vibacom, InCo gibanje, Slovenija. Več: www.vif2013.com  
 

Evropski teden podjetništva 

Spirit Slovenija ob podpori Evropske komisije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira že peti Evropski teden 
podjetništva namenjenega spodbujanju podjetništva med mladimi, zaposlenimi ali iskalci zaposlitve, ki se odločajo za samostojno 
podjetniško pot in obstoječim mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Letošnji podjetniški teden se bo odvijal od 25. do 30. 
novembra 2013 v 37 evropskih državah. Prireditve v sklopu vseevropska kampanje bodo organizirane na nacionalni, regionalni ali 
lokalni ravni, preko javnih in zasebnih podpornih institucij.  Več: http://skrci.me/Fytlk 
 

Drugo srečanje tematske pobude na temo CLLD 

Dne 27. novembra 2013 bo v Dijonu v Franciji potekalo drugo srečanje tematske pobude na temo CLLD, na katerem se bo doreklo 
nadaljni program aktivnosti in vsebine nadaljnega dela. Predvidene teme in več o tem dogodku dobite na tej 
povezavi: http://skrci.me/5iIox  
  

 

:: Na začetek 

 

Vabilo na javno predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta: Optimiranje prehrane krav 
molznic  

Nosilec raziskovalnega projekta Optimiranje prehrane krav molznic, ki je del CRP “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”, je dr. 
Drago Babnik iz Kmetijskega instituta Slovenije. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 11. novembra 2013 s pričetkom ob 13. uri, v 
sejni sobi Kmetijskega instituta Slovenije (paviljon), Hacquetova 17, Ljubljana. Število mest je omejeno. Prijavo za udeležbo pošljite 
na mreza-podezelje.mko@gov.si.  
 

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta Razvoj celovitega sistema za obvladovanja 
proizvodnih in dohodkovnih tveganj v slovenskem kmetijstvu in ribištvu 

Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta Razvoj celovitega sistema za obvladovanja proizvodnih in 
dohodkovnih tveganj v slovenskem kmetijstvu in ribištvu, katerega nosilec je dr. Luka Juvančič, UL, Biotehniška fakulteta (CRP 
“Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”). Predstavitev bo potekala v četrtek, 21. novembra 2013, s pričetkom ob 10. uri na MKO, 
Dunajska 22, sejna soba 212.  
Število mest je omejeno. Prijavo za udeležbo pošljite na mreza-podezelje.mko@gov.si.  
Več: http://skrci.me/fR6Wy 
 

Delavnica na temo Dediščina in inovativnost 

LAS Od Pohorja do Bohorja vabi na prvo delavnico v pokrajini Dediščina in inovativnost, ki bo v soboto, 9. novembra 2013 ob 9.30 uri 
na Rifniku in okolici. Več: http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Vabilo-na-delavnico-Dediscina-in-inovativnost.html 
 

LAS Od Pohorja do Bohorja: Predavanja za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 

LAS Od Pohorja do Bohorja je pripravila sklop predavanj na temo Možnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanja na kmetiji, 
davčna zakonodaja za kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi ter podjetniški pristop k opravljanju dejavnosti. Predavanja bodo potekala v 
petek, 15. novembra 2013 v veliki predavalnici Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur od 10.00 do 13.00 ure. Več: http://las.ra-
kozjansko.si/Novice/Predavanja-za-razvoj-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji.html 
 

LAS od Pohorja do Bohorja: Vabilo na brezplačno izobraţevanje Spletno trţenje 

V sklopu projekta »Unikatno trţenje«, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, bo Ljudska 
univerza Šentjur pod okriljem Lokalne akcijske skupine Od Pohorja do Bohorja izvedla brezplačno izobraževanje na temo oglaševanja 
in spletnega trženja. Izobraževanje bo v četrtek, 14. novembra 2013, od 9.00 do 11.00 v prostorih Ljudske univerze Šentjur, Mestni trg 
5, 3230 Šentjur. Več: http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Vabilo-na-brezplacno-izobrazevanje-Spletno-trzenje.html 
 

Delavnica na temo oblikovanje programa Mreţnega rokodelskega centra Srca Slovenije 

Razvojni center Srca Slovenije pripravlja delavnico na temo Oblikovanje programa Mrežnega rokodelskega centra Srca Slovenije, ki bo 
potekala v ponedeljek, 11. novembra 2013 na Muljavi. V Srcu Slovenije živi veliko rokodelcev, ki delujejo samostojno ali pa se 
povezujejo v posamezna društva, zato obstaja potreba po usmerjenem delu in povezovanju na tem področju. V Mrežni rokodelski 
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center Srca Slovenije želijo povezati rokodelce in društva iz občin na širšem območju Srca Slovenije ter posamezne turistične točke 
(turistične kmetije, gradovi, muzeji), na katerih bi lahko vzpostavili manjše trgovinice za prodajo in promocijo rokodelskih izdelkov iz 
tega okolja. Z vključevanjem v slovensko mrežo rokodelskih centrov bodo poskrbeli za zastopanje interesov posameznih rokodelcev na 
nacionalni ravni. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1763  
 

Pregled dogodkov 

2.-17. november - Martinovanje Haloze 2013. Več: http://martinovanje.blogspot.com/ 
7. november - 1. nacionalna konferenca Spodbujamo zelena delovna mesta. Ljubljana. Več: 
www.umanotera.org/upload/files/ZDM_vabilo_KONCNA.pdf 
9. november - Delavnica Dediščina in inovativnost. Rifnik. Več: http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Vabilo-na-delavnico-Dediscina-in-
inovativnost.html 
11. november - Delavnica: Mrežni rokodelski center Srca Slovenije. Več: http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1763  
12. november - Evropska konferenca o biotski raznovrstnosti. Bruselj. Več: 
www.amiando.com/BiodiversityConferenceBrussels2013.html?page=1036280 
13. november - Prvi evropski podeželski parlament. Bruselj. Več: europeanruralparliament.com 
14. november - Izobraževanje Spletno trženje. Šentjur. Več: http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Vabilo-na-brezplacno-izobrazevanje-
Spletno-trzenje.html 
15. november - Predavanje Dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Šentjur. Več: http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Predavanja-za-razvoj-
dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji.html     
17. november - Prikaz peke kruha v krušni peči. Bistra pri Vrhniki. Več: http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/prikaz-peke-kruha-v-
krusni-peci/87200/ 
25. in 26. november - Forum Izzivi Evrope 2020. Bled. Več: www.izzivieu.uradni-list.si 
25. - 30. november - Evropski teden podjetništva. Več: http://skrci.me/Fytlk 
27. november - Drugo srečanje tematske pobude na temo CLLD. Dijon. Več: http://skrci.me/5iIox 
  

 

:: Na začetek 

 

EU ukrepu pomoči v hrani je bilo v Sloveniji od leta 2006 namenjenih skoraj 30 milijonov evrov 
oziroma 32 tisoč ton hrane 

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan ter ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač 
Mrak sta na novinarski konferenci v ponedeljek predstavila dosedanje in nadaljnje izvajanje EU ukrepa pomoči v hrani. Na novinarski 
konferenci sta sodelovala tudi predstavnika Slovenske karitas, Imre Jerebic in Rdečega križa Slovenije (RKS), dr. Danijel Starman. 
Evropski ukrep pomoči v hrani za najbolj ogrožene osebe v EU spada med ukrepe Skupne kmetijske politike (SKP) in se v EU izvaja od 
leta 1987. V Sloveniji je to skupni projekt Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ki se je začel izvajati leta 2006. V osmih letih izvajanja je Slovenija razdelila skupaj več kot 32.000 ton hrane v vrednosti 
skoraj 30 milijonov EUR. Skupna vrednost ukrepa za Slovenijo letos znaša skoraj 2,6 milijona EUR. V naslednjem finančnem obdobju 
(2014-2020) naj bi se ukrep izvajal v okviru socialne kohezije, na voljo pa bo približno 2,5 milijona evrov letno (približno 18 milijonov 
evrov). Po novem pa je predvidena tudi soudeležba države, in sicer v višini 15% sredstev (približno 2 milijona evrov). Več: 
http://skrci.me/L3r0d 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 2. javni razpis ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske druţbe, 
samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013  
Rok za prejem ponudb: 27.11.2013 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1106  

 2. javni razpis ukrep 132 Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane  
Rok za prejem ponudb: odprt 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1114 
Javni razpis za ukrep predelava in trţenje  
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1105  

 Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi poţara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1104  

 Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu  
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1096  

 Javni razpis za Tehnično pomoč čebelarjem 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
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http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=264:aktualni-odprti-javni-razpisi-mkgp&catid=74:razpisi-mkgp
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1106
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1114
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Več: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1088  

  
  

 

:: 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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