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Novice- razvoj podeželja Istre 

  

V letu 2014 Zavod Eko-Humanitatis izvaja »Program animacije in razvoja podeželja 

Istre«, v okviru katerega vas bomo tudi mesečno obveščali o aktualnih razpisih, novicah, 

dogodkih, primerih dobrih praks, izvedenih projektih, ipd. v povezavi z razvojem podeželja v 

lokalnem in širšem okolju. Vsi, ki bi želeli, da objavimo vašo novico (npr. dogodek, izveden 

projekt, dobro prakso na kmetiji, ipd.), nam to javite na e-naslov 

ekohumanitatis@gmail.com.  
  

 
 

 
  

 Razpisi 
• Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 

2014-2015 Rok: 30.10.2014 do 10. ure. Okvirna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR. 
Maksimalna višina zaprošenih sredstev za projekt po tem razpisu je 10.000 EUR. Če gre za 
kompleksnejši projekt, lahko vlagatelj zaprosi za sofinanciranje v višini največ 20.000 EUR. 
Projekti bodo sofinancirani v višini največ 90 % vseh upravičenih stroškov. Upravičeni 
vlagatelji so : podjetja, s.p.-ji, društva, združenja, javni in zasebni zavodi in nevladne 
organizacije, ki delujejo na področju promocije, izobraževanja ali mreženja v kmetijstvu in 
živilstvu, (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in 
Zakona o zavodih, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije) ter izpolnjujejo 
druge razpisne pogoje.Info: 
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=11
88  

 
• Ukrep 132- sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane. Rok: do porabe 

sredstev. Delež sofinanciranja: do 100 % stroškov povezanih s kontrolo, analizami ter 
administracijo. Upravičeni prijavitelji so tržna KMG, ki so vključena v ekološko kontrolo ali 
eno do shem kakovosti. 
Info: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_si
ngle%5D=1114  

 
• Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2014. Predmet 

podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja 
kmetijksih gospodarstev, ki so organizirane kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki 
prizadane nosilca ali člana kmetije. Rok: do porabe sredstev. Info: 
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=11
72  

 
• JAVNI POZIV ZA zbiranje predlogov programov za sofinanciranje akcij informiranja in 

promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah in na notranjem trgu EU 2015. Predmet 
javnega poziva je sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih 
proizvodov v tretjih državah in na notranjem trgu Evropske Unije. Upravičenci (organizacije 
predlagateljice) do sredstev so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki glede na svojo 
organiziranost in dejavnost predstavljajo pridelovalce in predelovalce kmetijskih proizvodov 
in so na nacionalni ravni reprezentativne za posamezni sektor pridelave ali predelave v 
Republiki Sloveniji. Rok prijave je 28.2.2015. 
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• Regionalni razvojni center Koper (RRC) objavlja 3. javni poziv za vključitev v operacijo 
Podjetno v svet podjetništva 2014 - Obalno-kraško regija. Ciljna skupina so osebe, ki imajo 
višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv, so stare manj kot 35 let in so vpisane v 
evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili 
javnega poziva.Kandidati bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih 
podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem 
samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem 
obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, 
njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja. 
Udeleženci bodo pri Regionalnem razvojnem centru Koper redno zaposleni za čas 
usposabljanja, ki traja štiri mesece. Deset izbranih udeležencev se bo v operacijo vključilo 
predvidoma decembra 2014. Rok za prijavo: 06.11.2014. Info: www.rrc-kp.si; 
tina.matekovic@rrc-kp.si  

• Ferfl-natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom, ki poteka od 6. oktobra do 2. 
novembra 2014. Na natečaj se najkasneje do 2. novembra 2014, prijavite z izpolnjeno 
prijavnico, ki jo najdete tukaj. Najboljše ideje bodo nagrajene iz denarnega sklada v vrednosti 
 14.000€. Če ste v dvomih, vas je morda strah, kako začeti, ali pa vaša ideja še ni dovolj jasna, 
vendar razmišljate o podjetniški poti, pridite najprej na ferflov Startup vikend, kjer se vam 
bodo v treh dneh zagotovo razširila obzorja, spoznali boste somišljenike, se povezali in se 
predvsem veliko novega naučili. Info: www.ferfl.si  in na www.facebook.com/ferflCILJ  

• Zavod Viva v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, podjetniško mrežo CEED, organizacijo Sklad05, 
Ekonomsko fakulteto ter ob podpori izjemnih partnerjev razpisuje Reinovator izziv 2014. K 
prijavi vabimo vse, ki imate poslovni model ali idejo, s katero rešujete družbene, socialne ali 
okoljske izzive ter prispevate k ustvarjanju novih trajnostnih delovnih mest. 10 najboljših 
izbranih ekip bodo povabili, da nadgradijo svoje znanje in izpilijo svojo idejo na Reinovator 
akademiji.  Na razpis se lahko prijavijo socialna podjetja, nevladne organizacije, klasična 
podjetja, zadruge, mediji in ekipe, ki s svojim poslovnim modelom na trajnostni način 
rešujejo družbeni ali okoljski izziv v Sloveniji. Zmagovalce čakajo nagrade. Rok za prijavo: 
27.10.2014. Info: http://www.zavodviva.si/reinovator-izziv-2014  

•  Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za prvih 24 mesecev zaposlitve brezposelnih mladih 
v starosti do 30 let. Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost 
(prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za 
starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Izdajatelj razpisa je Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, pa ga DURS. Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za 
socialno varnost se lahko uveljavjajo, če je v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelnimi, ki so mlajši od 30 let in so 
najmanj 3 mesece neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

 
Dogodki: 
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• Zavod Istraterra vabi 22.10.2014 na brezplačno izobraževanje o standardih okoljske trajnosti 
v turizmu, ki ga bo vodila strokovnjakinja na področju trajnostnega turizma Jana Apih. 
Predstavljeni bodo mednarodni standardi/certifikati ter njihov pomen za doseganja in 
zagotavljanja okoljske trajnosti v turizmu ter tudi kot dodana vrednost pri pozicioniranju in 
komuniciranju na trgu. Predstavljena bo tudi zasnova prvega slovenskega znaka oz. sheme za 
"zeleni turizem", ki bo namenjena tako destinacijam kot tudi posameznim ponudnikom. V 
zaključku bomo predstavili tudi razvoj prvega socialnega podjetja specializiranega za eko-
etno turizem v Slovenski Istri in širši regiji- Istraterra. Dopoldanski termin z začetkom ob 10 h 
v prostorih središča Rotunde v Kopru (Destradijev trg 11),  je namenjen zlasti predstavnikom 
turističnega sektorja (hoteli, manjši ponudniki, turistične agencije...), zavarovanim 
območjem, TIC-om, ostalim deležnikom na področju razvoja turizma ter zainteresirani 
javnosti. 
Popoldanski termin z začetkom ob 17 30h v Kanavi v Marezigah, pa je namenjen zlasti 
majhnih ponudnikom na podeželju Istre (kmetije, ponudniki prenočišč, društva, podjetniki, 
posamezniki), ki turistično ponudbo razvijate ali pa jo že tržite. Prosimo, da udeležbo 
najkasneje do torka 21.10. potrdite na e-naslov: urska.stanic@istraterra.com 

• Zavod Eko-Humanitatis v sodelovanju z občin Piran nadaljuje z izvajanjem "Programa 
animacije in razvoja podeželja". Prvo jesensko izobraževanje bo namenjeno spodbujanju 
podjetništva na podeželju. 
 V sredo 29.10. od 17 30h vas vabimo na izobraževanje "Razvoj podjetniške ideje", ki ga bo 
vodil Tomaž Stritar, direktor Zavoda Uspešen podjetnik in promotor socialnega podjetništva. 
Kaj pridobite z udeležbo na delavnici: 
- izvedeli boste kaj je in kaj ni podjetništvo ter kakšne kompetence potrebuje podjetnik 
- izvedeli boste kaj je vitko podjetništvo 
- naučili se boste oblikovati poslovni model vaše ideje 
- naučili se boste na kakšen način se pogovarjati z vašimi potencialnimi kupci in kako 
analizirati njihove potrebe  
Prijave zbiramo do torka 28.10. na ekohumanitatis@gmail.com.  

• Društvo Zdrav podjetnik organizira dvodnevno delavnico na temo »Sprehod po Parenzani - 
Poti zdravja in prijateljstva s spoznavanjem jesenskih zelišč in zdravilnih rastlin». Delavnica se 
izvaja na Eko točki v Dekanih pri Kopru. Program: Sobota, 25.10.2014, ob 15.00: vodeni 
sprehod po Parenzani in oklici ter spoznavanje jesenskih 
zdravilnih dobrin (kostanj, šipek, žajbelj, rožmarin, črni trn, glog…) neposredno v naravi. 
Nedelja, 26.10.2014, ob 15:00: (pazite na premik ure) delavnica: jesenska zelišča kot dobra 
preventiva za zimske dni. Udeležba na delavnicah je brezplačna. Prijava na tel. 041 836 011 
ali 031 734 478 oziroma po el.pošti:zdravp@gmail.com. 

• 24. Martinja 2014 Marezige 8.11. - 9.11.2014. Druženje ob dobrotah marežganske kanave in 
nagrajenih vinih. 

• Dnevi tartufov v Istri - 6.9. do 30.11.2014. 
• 13. tradicionalna prireditev Okusi Krasa, ki ohranja okuse tradicije in stare recepte ter jih 

bogati s krajevnimi proizvodi. Pri letošnji izvedbi sodeluje 13 gostiln, 3 pekarne in 7 barov ter 
prodajaln jestin na Krasu, od Trsta do Gorice. Pripravili so kotiček tipičnih proizvodov kot tudi 
tradicionalne kraške menije v počastitev 100-obletnice 1.sv.vojne. 10. oktober – 09. 
november 2014 (in še naprej). Več info tukaj. 

• 3. konferenca z mednarodno udeležbo Konferenca VIVUS – s področja kmetijstva, 
naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane »PRENOS INOVACIJ, ZNANJA 
IN IZKUŠENJ V VSAKDANJO RABO« 14. in 15. november, Biotehniški center Naklo, Višja 
strokovna šola, Strahinj 99, Naklo, Slovenija 

•   2. nacionalna konference Spodbujamo zelena delovna mesta- 4. novembra 2014, od 9. do 
15. ure v hotelu Lev.  Predstavljene bodo tri najboljše prakse, izbrane na nagradnem natečaju 
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Partnerstva za zelena delovna mesta. Osrednji govorec bo ekonomist, podjetnik, vizionar in 
pobudnik Modre ekonomije Gunter Pauli. Skupaj bomo poiskali ključne možnosti vseh nas za 
doseganje krovnega cilja: celovit razvoj zelenih delovnih mest v Sloveniji. Več informacij o 
dogodku najdete v spletnem vabilu, na Twitterju pa pod oznako #ZDMkonf. Udeležba na 
konferenci je brezplačna. Prijava je obvezna in jih sprejemajo do zapolnitve mest oziroma do 
2. novembra na prijavnici. Več informacij gaja@umanotera.org in na spletni strani 
www.zelenadelovnamesta.si. 

 

Aktualno: 

• MKGP je predstavilo promocijsko kampanjo, ki bo potekala pod sloganom »Kakovost nam je 
blizu«. Kampanja se bo osredotočila na tri ključna sporočila, in sicer, da imamo v Sloveniji 
enega od treh najboljših sistemov kontrole varnosti hrane v Evropi, da je kmetovanje pri nas 
zaradi lastnosti slovenskega ekosistema bolj trajnostno ter da je hrana iz naše bližine bolj 
okusna in hranljiva, ker je zaužita v času dozorelosti. Več o akciji si lahko preberet tukaj. 

• Za upravičence, ki ste uspešno kandidirali na javnih razpisih Programa razvoja podeželja 
2007−2013 na 1. in 3. osi, se približuje zaključek programskega obdobja PRP 2007—2013 in s 
tem rok za dokončanje investicij, za katere so vam bile dodeljene pravice do nepovratnih 
sredstev.  Pred vami je še sklepno dejanje – na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja je potrebno predložiti popoln zahtevek za izplačilo sredstev. Skrajni rok za 
vložitev zahtevka je 30. 6. 2015 

• Na spletnih straneh MKGP so objavili gradiva z delavnice o dopolnilnih dejavnostih, ki 
upoštevajo novo uredbo na tem področju. 
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/dopolnilna_dejavnost_na_kmetiji/ 

• Inštitut za trajnostni razvoj (član mreže IFOAM) je podal stališče glede predloga Evropske 
komisije za novo uredbo o ekološkem kmetijstvu, v katerem so zapisali, da bi sedanji 
predlog zelo verjetno privedel do množičnega zmanjšanja ekološke pridelave v Evropi in v 
Sloveniji, še posebej na račun malih ekoloških kmetij in podjetij ter v manj razvitih regijah. 
Predlog nove uredbe ogroža sektor, ki trenutno predstavlja enega izmed redkih pozitivnih in 
rastočih trgov s hrano v Evropi in v Sloveniji, ter ki izpolnjuje pričakovanja potrošnikov in 
družbe nasploh glede varovanja in izboljšanja okolja. Glavna napaka predloga je, da ne 
upošteva raznolikosti razmer v vseh državah EU.Predlog sicer vsebuje nekaj zelo dobrih 
elementov, vendar pa kot celota postavlja nove ovire in deležnikom ekokmetijskega sektorja 
nalaga še večje obremenitve, ne da bi zagotovil prave koristi. Celotno stališče si lahko 
ogledate tukaj. 

• Evropska komisija je pripravila vodnik z informacijami o programih in aktivnostih s področja 
turizma, ki jih bo financirala v programskem obdobju 2014-2020.Vodnik o evropskih sredstvih 
za turistični sektor 2014-2020 si lahko ogledate tukaj 

• Evropska komisija je objavila "Navodila za lokalne akterje o lokalnem razvoju, ki ga vodi 

skupnost (CLLD)" , ki si jih lahko ogledate tukaj. 

• Središče Rotunda Koper sporoča, da so bili uspešni pri prijavi na Javni razpis za spodbujanje 
razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014-2015. Središče Rotunda 
nadaljuje z brezplačno servisno podporo NVO – pri njih so vam na voljo pravno, 
računovodsko in projektno svetovanje ter mentorstva, na katera se lahko prijavite 
TUKAJ.Prav tako bodo še naprej ponujali brezplačna izobraževanja, delavnice in srečanja, ki 

http://mandrillapp.com/track/click/30296807/zelenadelovnamesta.si?p=eyJzIjoiU2JjWEMtbUVHcUFIUFVaWGtDNGNGQVFkb3JjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5NjgwNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvemVsZW5hZGVsb3ZuYW1lc3RhLnNpXFxcL2luZGV4LnBocFxcXC9qYXZuaS1uYXRlY2FqXCIsXCJpZFwiOlwiNmNlNThhMjI5MmU2NDlmYjhkNmM0MTcxZDRiZGQ4MDVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0OTA1ZmYxMWI4YWRiZDcwZDQwMmRhZTRlYjRmMWNhZTlmYWRjOTYwXCJdfSJ9
http://mandrillapp.com/track/click/30296807/www.gunterpauli.com?p=eyJzIjoiVldrdklIZnFWYVIwTjEtWE9YNlY1UUxfTjY0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5NjgwNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lmd1bnRlcnBhdWxpLmNvbVxcXC9HdW50ZXJfUGF1bGlcXFwvSG9tZS5odG1sXCIsXCJpZFwiOlwiNmNlNThhMjI5MmU2NDlmYjhkNmM0MTcxZDRiZGQ4MDVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIwMmEwNmQ2ZjdmYzIxZTk3YWJjYTk0YzcwZTJjNWIzZmVkMjkxOGY3XCJdfSJ9
http://mandrillapp.com/track/click/30296807/zelenadelovnamesta.si?p=eyJzIjoiLWZQUFhaaEN6em9zV1Y1cVJMa3NIZktVYkcwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5NjgwNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvemVsZW5hZGVsb3ZuYW1lc3RhLnNpXFxcL3VwbG9hZFxcXC9aRE1fdmFiaWxvMjAxNC5wZGZcIixcImlkXCI6XCI2Y2U1OGEyMjkyZTY0OWZiOGQ2YzQxNzFkNGJkZDgwNVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImFkN2IwNjIzNzcyNGQ1MzQ1MDE4ZTZhNWQxNWMzYjc5ODRkMDVhOGRcIl19In0
http://mandrillapp.com/track/click/30296807/docs.google.com?p=eyJzIjoiZDhxcFB2eHRXcUVQTjhTbEJGWUxVS05vamc0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5NjgwNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbVxcXC9mb3Jtc1xcXC9kXFxcLzFnS2U3aEJfQWs2UWpRYm9JQ2wyRnZ0Mzg1RWVJRzd1Rl95cUotVjJKU0UwXFxcL3ZpZXdmb3JtP2M9MCZ3PTFcIixcImlkXCI6XCI2Y2U1OGEyMjkyZTY0OWZiOGQ2YzQxNzFkNGJkZDgwNVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImU2M2EwNmM2MDdiYmVkNjlhN2U2NzA3Y2Y4Y2U4ZDUyZmM1MDkyY2ZcIl19In0
mailto:gaja@umanotera.org
http://mandrillapp.com/track/click/30296807/www.zelenadelovnamesta.si?p=eyJzIjoiN3pNTlg5bm5aaXpGSWZ4VDUtc292Rkk1MURrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5NjgwNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnplbGVuYWRlbG92bmFtZXN0YS5zaVwiLFwiaWRcIjpcIjZjZTU4YTIyOTJlNjQ5ZmI4ZDZjNDE3MWQ0YmRkODA1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiN2JjOGM4NTBlODU1NGQzM2NjMGFlNWIyYmUyOWFhM2EyMDE3MDIxN1wiXX0ifQ
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/Medijsko_sredisce/2014/10_oktober_14/10_NK_Promocija/Predstavitev_NK.pdf
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/dopolnilna_dejavnost_na_kmetiji/
http://www.itr.si/uploads/kp/j0/kpj0EIydnu1a6JF1izJcuA/Stalisce-ITR_Uredba-EK.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7203?locale=en
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7203?locale=en
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7203?locale=en
https://docs.google.com/a/sredisce-rotunda.si/spreadsheet/viewform?formkey=dFNvemZ3amdtM3JCYnljd0hHMWRfTlE6MQ#gid=0


 

Novice pripravlja Zavod Eko-Humanitatis s podporo občine Piran. Prijava na e-novice 
http://eepurl.com/ODY3D 

bodo namenjena krepitvi znanj v nevladnih organizacijah, predvsem pa spodbujanju civilnega 
dialoga med občinami in NVO. Več na spletni strani www.sticisce.si 

• RRC Koper je objavil novo verzijo delovnega gradiva Regionalni razvojni program za Južno 
Primorsko regijo 2014-2020, ki si ga lahko ogledate tukaj. 

• Brezplačno strokovno svetovanje v povezavi z ekološkim kmetijstvom (preusmerjanje, 
subvencije, trženje ipd.), črpanjem sredstev iz Programa razvoja podeželja in drugih razpisov, 
razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in razvojem socialnega podjetništva. Svetovanje je 
namenjeno kmetijam, društvom, podjetnikom/obrtnikom in posameznikom s sedežem 
oziroma prebivališčem v občini Piran. Aktivnost bo potekala v obliki individualnih svetovanj v 
TIC Padna in po potrebi na terenu oziroma kmetijah. Potrebne se predhodne prijave na e-
naslov ekohumanitatis@gmail.com ali 041376561 
  

 

http://www.sticisce.si/
http://www.rrc-kp.si/sl/regionalni-razvoj/rrp-2014-2020.html
mailto:ekohumanitatis@gmail.com
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