
Razvojni
program
podeželja

V fazi preveritve smo se zedinili, da gremo 

naprej z izdelavo razvojnega programa

Namen priprave razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, 
Pivka in Postojna je, da bi lokalne skupnosti in različni akterji na podeželju 
ugotovili skupne interese in oblikovali skupne razvojne programe.
Zelo pomembno je, da razvojni program podeželja, poleg kmetijstva 
enakovredno obravnava tudi vse druge panoge in dejavnosti (t.i. ne-kmetijske 
vsebine), kot jih imenuje nova Uredba Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko 
obdobje 2007 – 2013.



Kaj zajema uvajalna 
faza programa?
 

Izvedba 17-ih delavnic
Animacijske, motivacijske in izobraževalne 
delavnice se izvede z namenom usposa-
bljanja lokalnih skupnosti, partnerjev in 
lokalnega prebivalstva za izdelavo Razvo-
jnega programa podeželja za občine Ilirska 
Bistrica, Pivka in Postojna in oblikovanje LAS 
v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP).
Na delavnicah sodelujejo vse ciljne skupine 
posameznega sklopa, tako da se dobi širok 
nabor projektnih idej. Njihov cilj je odprta 

Predstavitev rezultatov
Predstavitev programa, aktivnosti in rezulta-
tov izvedenih aktivnosti poteka v času 
celotnega obdobja izvajanja programa vsem 
vključenim partnerjem in lokalnemu prebival-
stvu kot tudi širši javnosti. Za informiranje se 
koristi medije na lokalni, regionalni in državni 
ravni. Predstavitev se izvaja preko spletnih 
strani, različnega informacijskega gradiva 
(zgibanke, letaki, ipd.) in ostalih oblik javnega 
obveščanja (srečanja, prireditve, ipd.).

Vzpostavitev LAS
Zadnja faza aktivnosti je priprava oziroma 
določitev in vzpostavitev lokalnega partner-
stva kot lokalne akcijske skupine, to je 
oblikovanje nove ali preoblikovanje obstoječe 
institucije.

Predstavniki občin
Občina Ilirska Bistrica
Nevenka Tomšič
Tel: 05 71 41 361
Email: nevenka.tomsic@ilirska-bistrica.si

Občina Pivka
Boštjan Glažar
Tel: 05 7210 121 
Email: lpc@pivka.si

Občina Postojna
Martina Kosič Barone 
Tel: 05 72 80 789
E-mail martina.kosic@postojna.si

Izvajalec
OPEN DOOR
Iris Suban s.p.
Dobravlje 10 a
5263 Dobravlje

Kontaktna oseba:
Iris Suban
Tel: 05 36 46 617
Email: open.door@siol.net

Imate vprašanje, pobudo, mnenje? 

Pišite nam na open.door@siol.net ali 

nas poklicite na 05 36 46 617. Z 

veseljem se vam bomo odzvali!

razprava, v kateri se opredeli posamezne 
projekte, izvedbeno strukturo, nosilce projek-
tov in finančno konstrukcijo.

Izdelava elaborata
Priprava in izdelava elaborata zajema 
razvijanje partnerstva, vključevanje novih 
partnerjev, komuniciranje s partnerji, 
usklajevanje interesov, zbiranje podatkov, 
analizo podatkov, pripravo poročil, evaluacijo 
vključenih projektov in vključevanje novih 
projektov in projektnih idej v program ... 
Obravnava vsebin je v skladu s Predlogom 
Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP).

Načrt trajnega izvajanja 
programa in upravljanja
Zelo pomembna je izdelava načrta trajnega 
izvajanja programa, ki zajema pregled izved-
benih projektnih predlogov, terminski plan 
izvedbe projektov, partnerje pri izvajanju 
projekta, potrebna finančna sredstva in vire 
financiranja, predviden učinek projekta 
oziroma skupine istovrstnih projektov ter 
načrt upravljanja.
Zaključek aktivnosti za izvedbo uvajalne 
faze je predviden 30. junija 2006.
Izbrani izvajalec za uvajalno fazo je  OPEN 
DOOR Iris Suban s.p. 

Elaborat vsebuje kratko analizo stanja, 
skupno razvojno vizijo, predviden učinek 
skupnih aktivnosti na razvoj podeželja, 
predlog vzpostavitve oziroma pravno 
ureditev statusa lokalnega partnerstva kot 
lokalne akcijske skupine, načrt trajnega 
izvajanja programa in upravljanja ter 
pregled izvedbenih projektnih predlogov z 
opredelitvijo prioritet.

Obišcite nas na spletu:

http://rpp.ilirska-bistrica.si
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