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Objava šestih novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti več kot 28 milijonov 
evrov 

Ljubljana, 23. 12. 2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo 30. 12. 2011 v 
Uradnem listu RS objavilo šest javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer za ukrepe: 111 
»Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu«; 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za 
gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011«; 311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«; 122 
»Povečanje gospodarske vrednosti gozdov«, 133 »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za 
proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane« ter 142 »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2012«. 
Vabilo na predstavitev javnih razpisov: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/PRP/2747_001.pdf 
Hkrati MKGP vse upravičence tudi obvešča, da bo 6. 1. 2012 v uradnem listu objavil še tri javne razpise iz PRP, in sicer za ukrepe: 113 
»Zgodnje upokojevanje kmetov«; 322 »Obnova in razvoj vasi«; 323 »Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja«. Javni razpis za 
ukrep 312 »Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij« je prestavljen na kasnejši čas, ker so projekti iz 5. javnega razpisa še v 
obravnavi, ki bo predvidoma zaključena v prvi tretjini leta. 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/943/6869/f6fac496d0/ 

Nova številka glasila KGZS Zelena dežela 

Novo številko glasila si lahko ogledate na tej povezavi: http://skrci.me/WhIdP 
 

 

:: Na začetek 

 

Skupna evropska iniciativa za mlade kmete 

Gre za skupen projekt več držav, ki so posnele kratke video prispevke - intervjuje z mladimi kmeti o njihovih izkušnjah, kako so začeli in 
kako se soočajo z današnjimi izzivi kmetijstva. Video prispevke je uredilo osem Mrež za podeželje, in sicer iz Belgije (Flandrija in 
Valonija), Grčije, Madžarske, Italije, Latvije, Nizozemske in Španije. Iniciativo podpira Kontaktna točka Evropske mreže za razvoj 
podeželja (ENRD). 
Več: http://youngandfarmer.blogspot.com/2011/12/conference-about-young-farmers.html 
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4. javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije občin 
Spodnje Savinjske doline (LAS SSD) 2007-2013« za leto 2012/13 

LAS SSD doline objavlja 4. javni poziv za nabor projektnih predlogov za leto 2012/13. Rok za oddajo prijav je 31. 3. 2012. Okvirna višina 
nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov za leto 2012/13, znaša približno 195.000,00 €, od tega lahko delež 
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sofinanciranja iz naslova izvajanja pristopa LEADER znaša do 85 % upravičenih stroškov projekta. 
Več: http://www.ra-savinja.si/projekti/projekti.html 

LAS DRPSN: Zaključen projekt Promocija Brkinske sadne ceste 

V projektu, ki sta ga vodila LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom iz Il.Bistrice in LAS Krasa in Brkinov iz Sežane, je 
sodelovalo še 8 partnerjev. V okviru projekta je bila ena izmed aktivnosti tudi ponatis brošure Brkinska sadna cesta, ki je bila dodatno 
natisnjena še v štirih jezikih – angleščini, italijanščini, nemščini in hrvaščini, vse skupaj pa v nakladi 26000 izvodov, kar bo promociji BSC 
dodalo novo vrednost. Poleg izobraževanja ponudnikov na BSC v smeri kakovosti in trženja ponudbe, se je v okviru projekta izpeljalo še dve 
promocijski prireditvi Dan brkinskega jabolka in Dan odprtih vrat BSC, ki so se izkazale kot odlična popestritev dogajanja in odlična 
promocija BSC, saj jih je obiskalo zelo veliko ljudi. Iz tega razloga so vsi ponudniki na BSC izrazili zadovoljstvo s sodelovanjem v projektu in 
obljubili še nadaljnje sodelovanje v prihodnjih letih. Za projekt se je porabilo dobrih 70.000 €, od tega je sredstev Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (LEADER) za dobrih 47.000 €, občine so skupaj prispevale 12.700 €, ostalo pa ostali partnerji v projektu. V 
brošuri BSC je po novem 82 ponudnikov, celotna brošura pa je dostopna na spletni strani www.sadjarji.si, ki je tudi dobila novo obliko in 
kjer bo po novem tudi predstavljena aktualna ponudba na Brkinski sadni cesti. 
Več: http://skrci.me/8PYmt 

LAS Zasavje vabi na delavnice v sklopu projekta "Košare" 

Turistično društvo Hrastnik vabi vse zainteresirane na praktične prikaze nabiranja naravnih materialov za pletenje košar. Delavnice bodo 
potekale vsako soboto v januarju 2012 ob 9.30 v domu KS na Kovku. Zainteresirani se predhodno prijavite na tel. 041 215 971 (Nada).  
Več: http://www.las-zasavje.si/news.php 
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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, gozdarstvo in prehrano. 
 

Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 
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