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kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričelo z 
izvajanjem izobraževanja izvajalcev oziroma 
upravljavcev razvojnega programa podeželja 
v zvezi z intenzivnejšim oblikovanjem part-
nerstev in lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki 
izvajajo partnerski pristop k lokalnemu raz-
voju. Lokalne akcijske skupine morajo med 
drugim predlagati tudi celovito lokalno razvo-
jno strategijo, biti odgovorne za njeno izvedbo 
ter pokazati sposobnost določitve in izvedbe 
razvojne strategije območja.

Vsem udeležencem delavnic ter ostalim 
lokalnim partnerjem, ki ste nam do sedaj ka-
korkoli pomagali pri aktivnostih za izvedbo 
Razvojnega programa podeželja za občine 
Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, se iskreno 
zahvaljujemo za sodelovanje, hkrati pa vas  
vabimo, da se nam tudi v bodoče pridružite in 
skupaj z nami oblikujete skupno razvojno viz-
ijo, nabor projektnih idej in  projektov pomem-
bnih za razvoj našega skupnega območja. 

Veseli bomo vsake vaše pobude in predloga.

Vodja programskega odbora 
Nevenka Tomšič, dipl.ekon.

Spoštovani,  

kot ste seznanjeni, smo v drugi polovici leta 2005 pričeli z aktivnostmi za izdela-
vo Razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. 
V mesecu avgustu je bila uspešno zaključena preveritvena faza, s katero se 
je ugotovilo, da so zainteresirani lokalni partnerji izrazili veliko željo in priprav-
ljenost sodelovanja pri izdelavi omenjenega projekta, to je izdelavi skupnega 
razvojnega programa.

Jeseni leta 2005 so se zelo intenzivno nadaljevale aktivnosti pri izvedbi uva-
jalne faze. Z namenom usposabljanja lokalnega partnerstva za izdelavo raz-
vojnega programa, ki poleg kmetijstva enakovredno obravnava tudi vse druge 
dejavnosti na podeželju, je bilo do sedaj organiziranih in izvedenih 10 animaci-
jskih, motivacijskih in izobraževalnih delavnic. Delavnice, ki se izvajajo v vseh 
treh občinah, so uspešne in obiskane nad pričakovanjem. Skozi vključenost, 
aktivnost in odprto razpravo udeležencev delavnic je podana problematika 
podeželja, pa tudi nabor projektov pomembnih za razvoj podeželja na tem 
območju.

V mesecu marcu, aprilu in maju 2006 je predvidena izvedba sedmih delavnic, 
med katerimi sta izrednega pomena delavnici organizirani v mesecu maju 2006, 
katerih cilj je določitev skupnih projektov območja in določanje prioritete.

Vse, ki imate kakršnokoli idejo ali predlog, vabimo, da skupaj z nami pripravite 
nabor izvedbenih projektov, tako individualnih kot skupnih, pomembnih za raz-
voj podeželja vseh treh v program vključenih občin, ki se bodo izvajali v obdobju 
2007 do 2013. Pri tem je potrebno poudariti, da je nabor izvedbenih projektov 
opredeljenih v razvojnem programu podeželja osnova pri pridobivanju oziroma 
črpanju lokalnih, nacionalnih in evropskih sredstev v obdobju 2007 do 2013.

Ena izmed zelo pomembnih 
aktivnosti za izvajanje progra-
ma podeželja je oblikovanje 
lokalne akcijske skupine 
(LAS) v skladu s Predlogom 
Uredbe Sveta o podpori za 
razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) za 
programsko obdobje 2007 do 
2013. Ta velika in pomembna 
naloga – povezovanje javno 
zasebnega partnerstva nas 
vse skupaj čaka v prihodnjih 
mesecih. 

Ob tej priliki bi vas radi ob-
vestili, da je  Ministrstvo za 



Izvedene so bile štiri delavnice 
 
V nadaljevanju prikazujemo kratke povzetke, katere so pripravili Darja Zadnik, Valteo Palčič in Iris Suban, več o njih najdete na  že znanih 
spletnih straneh www.rpp.ilirska-bistrica.si

DELAVNICA  7

Naslov: REGISTRACIJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

Kraj in datum: Pivka, 09.02.2006

Na delavnici, ki se je odvijala v Pivki,  je bilo prisotnih 26  udeležencev, 
večinoma kmetov, ki opravljajo osnovno ali dopolnilno dejavnost oz. 
nameravajo registrirati dopolnilno dejavnost. Poleg te ciljne skupine so 
bili prisotni tudi predstavniki razvojnih centrov, občin, Upravne enote, 
KSS ter lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS). Udeleženci so bili 
z območja vseh treh občin, kar je bilo glede na tematiko tudi pričakovati. 

DELAVNICA  8

Naslov: PRIMER OBLIKOVANJA SKUPNEGA TURISTIČNEGA 
PRODUKTA OBMOČJA

Kraj in datum: Ilirska Bistrica, 14.02.2006

Na delavnici, ki se je odvijala v Ilirski Bistrici,  je bilo prisotnih  37  
udeležencev, večinoma kmetov, ki opravljajo osnovno ali dopolnilno 
dejavnost oz. nameravajo registrirati dopolnilno dejavnost ter kmetij, ki 
se vključujejo v Brkinsko sadno cesto in ostale tematske poti. Poleg te 
ciljne skupine so bili prisotni tudi predstavniki razvojnih centrov, občin, 
krajevnih skupnosti, Zavoda za zaposlovanje Ilirska Bistrica, KSS ter 
lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS). Večji del udeležencev 
je bil z območja občin Pivka in Ilirska Bistrica.

DELAVNICA  9

Naslov: MOŽNOSTI REŠEVANJA (PREPREČEVANJA) 
ZARAŠČANJA KMETIJSKIH POVRŠIN

Kraj in datum: Postojna, 24.02.2006

Na delavnici, ki se je odvijala v Postojni,  je bilo prisotnih  18  
udeležencev, večinoma kmetov, ki se ukvarjajo z živinorejo 
in gozdarstvom. Poleg te ciljne skupine so bili prisotni tudi 
predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, občin, občinskih 
svetov, krajevnih skupnosti, Energetske svetovalne pisarne, 
KSS ter lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS). Večji 
del udeležencev je bil z območja občine Postojna, manj pa z 
območja občin  Pivka in Ilirska Bistrica.   

DELAVNICA 10

Naslov: IZZIVI, KI JIH PRINAŠA UPORABA 
RAČUNALNIKOV NA PODEŽELJU

Kraj in datum: Postojna, 09.03.2006

Na delavnici, ki se je odvijala v prostorih e-učilnice v Posto-
jni, je bilo prisotnih 15  udeležencev različnih ciljnih skupin 
– kmetje, upokojenci, mladi s podeželja, predstavniki občin, 
občinski svetnik.

Obvestilo o 
spremembi datuma 
delavnice trajnostni 
razvoj podeželja 
– priložnosti turizma 
in eko turizma na 
podeželju
 
Obveščamo vas, da se zaradi ob-
jektivnih razlogov delavnica TRA-
JNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA 
– PRILOŽNOSTI TURIZMA IN EKO 
TURIZMA NA PODEŽELJU prenese 
iz 30. marca 2006 na  sredo, 12. aprila 
2006. Delavnica se bo odvijala v pre-
davalnici št. 2  Višje šole v Postojni s 
pričetkom ob 17. uri. Vljudno vabljeni.

Prosimo, da se na delavnico prijavite 
na  E-mail open.door@siol.net.

Več 

na 

spletni 

strani 

www. 

rpp. 

ilirska- 

bistrica. 

si

Najava delavnic do konca maja 2006
 
Identiteta in prepoznavnost območja in pomen njenih  blagovnih znamk 

• Kdaj: 6. 4. 2006 ob 17h 
• Kje: Občina Pivka

 
Trajnostni razvoj podeželja – priložnosti turizma in eko turizma na podeželju

• Kdaj: 12. 4. 2006 ob 17h 
• Kje: Višja šola Postojna, predavalnica 2

 
Naravna in kulturna dediščina kot tržni produkt podeželja s primerom dobre prakse 

• Kdaj:  19. 4. 2006 ob 17h 
• Kje: OŠ A. Žnideršiča, Ilirska Bistrica

 
Skupni projekti območja in določanje prioritet

DELAVNICA 1:  
• Kdaj: 8. 5. 2006 ob 17h 
• Kje: Višja šola Postojna, predavalnica 2

Prosimo, da se na delavnice prijavite na E-mail naslov: open.door@siol.net.

DELAVNICA 2:  
• Kdaj: 15. 5. 2006 ob 17h 
• Kje: OŠ A. Žnideršiča, Ilirska Bistrica



KRATKA PREDSTAVITEV 
PROJEKTA BRKINSKA  
SADNA CESTA IN POVABILO 
K SODELOVANJU

V okviru februarskih delavnic Razvojnega 
programa podeželja, je v Ilirski Bistrici 
potekala delavnica« Primer oblikovanja 
skupnega turističnega produkta območja 
».  V okviru te delavnice smo predstavili 
projekt »BRKINSKA SADNA CESTA«.

Udeleženci delavnice so oblikovali pobu-
do, da  je glede na veliko število vključenih 
ponudnikov Brkinska sadna cesta dobra 
osnova, na katero se bodo lahko nav-
ezovale druge dejavnosti in aktivnosti. 
Razvojni program podeželja treh občin pa 
mora prevzeti vlogo krovnega programa, 
ki bo poskrbel za povezavo različnih pa-
nog in dejavnosti  na podeželju, prav tako 
pa tudi za povezavo javnega in zasebne-
ga sektorja v skupnem upravljanju.

Pridelava sadja ima v brkinskem sadnem 
okolišu, ki obsega območje Brkinov, Kra-
sa in Pivške kotline, zelo dolgo tradicijo. 
Sadna drevesa imamo posajena v inten-
zivnih  in v travniških sadovnjakih. Glede 
na naravne danosti imamo  možnost 
pridelati visoko kakovostno sadje, ki pa 
ga je potrebno tudi ponuditi na trg in pro-
dati. Ko smo iskali ustrezno rešitev za ta 

problem, smo izoblikovali idejo o označitvi 
Brkinske sadne ceste. Na ta način bomo 
lahko večje količine sadja in ostalih izdelkov 
iz sadja prodali neposredno na kmetijah. Večji 
dohodek iz sadjarstva bo vzpodbudil obnovo 
novih nasadov, tako intenzivnih kot travniških. 
Razvoj sadjarstva omogoča vzporedno tudi 
razvoj dopolnilnih dejavnosti kot so: prede-
lava sadja v sok, kis, žganje in sušenje sadja 
ter druge dopolnilne dajavnosti ...

Društvo brkinskih sadjarjev si že nekaj časa 
prizadeva za označitev Brkinske sadne ceste. 
Prijavili smo se tudi na razne razpise, kjer bi 
lahko pridobili sredstva za uresničitev naše 
zamisli. V letu 2005 pa smo se s projektom 
Brkinska sadna cesta  prijavili na Javni razpis 
za zbiranje vlog, ki bodo sofinancirane iz 
pobude Skupnosti INTERREG  Sosedskega 
programa  Slovenija – Madžarska – Hrvaška 
2004–2006. 

Projekt smo dobili odobren in v mesecu sep-
tembru pričeli z aktivnostmi.

Območje izvajanja projekta so občine Ilirska 
Bistrica, Pivka, Divača in Hrpelje-Kozina. Pro-
jekt  bo trajal 24 mesecev. Hrvaški partner v 
projektu je Istarska županija, nacionalni part-
ner pa je KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod 
Nova Gorica.

Aktivnosti, ki smo jih predvideli v projektu so:  

• ogled primera dobre prakse v Istri, 

sodelovanje s partnerji na hrvaški strani 
• priprava pravilnika o vključevanju kmetij v 
sadno cesto, obveščanje in seznam kmetij, ki 
bodo pristopile k projektu 
• strokovni ogled prijavljenih kmetij, študija o 
številu in ponudbi kmetij 
• priprava načrta poteka Brkinske sadne 
ceste 
• izvedba delavnic o ureditvi kmetij za spre-
jem obiskovalcev 
• izdelava logotipa Brkinske sadne ceste 
• priprava spletne strani in  zgibanke BSC 
• postavitev označevalnih tabel na terenu 
• predstavitev projekta javnosti

Strokovna komisija  je že skoraj pri koncu z 
ogledom prijavljenih kmetij, potem pa moramo 
izvesti po vrsti ostale načrtovane aktivnosti. 
Ko bodo označevalne table na terenu dejan-
sko postavljene, pa naše delo še zdaleč ne 
bo končano. Vsi skupaj bomo morali poskr-
beti, da bo Brkinska sadna cesta zaživela 
tako, kot smo si zamislili, da bomo pritegnili 
nove ponudnike  in vzpostavili povezave med 
različnimi ponudniki izdelkov in storitev na 
podeželju.  

Vse, ki se želijo vključiti in aktivno delovati na 
Brkinski sadni cesti,  prijazno vabimo, da se 
nam pridružijo. 

DRUŠTVO BRKINSKIH SADJARJEV 
Kmetijska svetovalna služba 

Danijela Volk

SPLETNA STRAN  IN 
DRUGE POBUDE VASI 
SUHORJE

Od začetka meseca marca 2006 je brkin-
ska vas Suhorje predstavljena na spletni 
strani http://www.suhorje.net. Spletna 
stran obiskovalcem ponuja izčrpno pred-
stavitev vasi, z njenimi naravnimi, kul-
turnimi, arhitekturnimi, kulinaričnimi, 
etnološkimi, gospodarskimi in zgodovin-
skimi posebnostmi ter značilnostmi. 

Poleg splošnih podatkov o vasi, je na voljo 
zgodovinska predstavitev vasi, ki zajema 
podatke o nastanku vasi in njenem gos-
podarskem, prosvetnem ter cerkvenem 
razvoju. V preteklosti je vas slovela po 
odličnih zidarskih in kleparskih mojstrih, 
njihove umetnine pa lahko še danes 
občudujemo pri nekaterih hišah in gospo-
darskih poslopjih ter pri cerkvi, zvoniku, 

kapelicah in kamnitem znamenju. V vasi je 
bila tudi šola, pošta, pevski zbor in različna 
društva. Na Suhorju je bil rojen Jože Volk, 
učitelj in pesnik, ki je živel v času Prešerna, 
znan pa je bil predvsem kot goreč rodoljub, ki 
je med ljudmi širil slovensko zavest. Aktivnost 
vaščanov se je izražala tudi v številnih obrteh 
– kovaštvo, mizarstvo, kolarstvo, tkalstvo, 
šiviljstvo in krojaštvo. Svojo narodno zavest 
pa so Suhorci izkazali v času NOB. Še vedno 
je ohranjenih kar nekaj običajev in praznikov. 
Še do današnjih dni je ohranjeno tapeškanje 
in praskanje pirhov, katerega največja mo-
jstrica je bila Antonija Volk Krebelj. Največji 
praznik v vasi je shod oziroma veliki shod, 
ki ga praznujejo 13. julija na sv. Marjeto. 
Praznujejo pa tudi mali shod na dan, ko 
goduje sv. Miklavž. Slovi pa vas tudi po svojih 
kulinaričnih specialitetah, kot so rava, župa 
z jetranco, bela palenta, krampjer u zevnci, 
rodička s čeljustjo, štakviš, prežganka, kram-
pir na voučji župi, jajce z maliso, cvrta kakušja 

kri, možgani z jajcam, pečen krampjer u ruoli, 
štrukli,  svatovski kolač, štučke, … Posebno 
rubriko smo poimenovali Novosti, v kateri 
bodo predstavljeni dogodki, ki se bodo odvi-
jali v vasi.

Pri nastajanju spletne strani o Suhorju so 
sodelovali vaščani in njihovi sorodniki, ki so 
pomagali pri zbiranju gradiva in slik ter posre-
dovanju podatkov in informacij o vasi. Zahvala 
za pomoč pri zbiranju gradiva ter za strokovne 
nasvete pa gre tudi ga. Alenki Čuk iz Notran-
jskega muzeja v Postojni, ga. Vlasti Beltram iz 
Muzeja novejše zgodovine v Kopru, g. Jožku 
Udoviču, ravnatelju OŠ Košana, g. Romeu 
Volku iz Ilirske Bistrice, g. Božidarju Prem-
rlu iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine v 
Ljubljani in župniku Janezu Premrlu s Prema.

Vabljeni, da si spletno stran ogledate. Veseli 
bomo vaših mnenj, pohval, kritik, idej, slik …

Priprava spletne strani vasi Suhorje izraža 
pobudo in namero vasi, da bi se aktivneje 



vključili v razvojni program podeželja ter 
druge projekte, ki potekajo na območju. 

Vaščani želimo urediti  vas tako, da bi bila 
privlačna tako za obiskovalce kot tudi za 
same vaščane. Ob tem smo izpostavili 
odstranitev ruševin v vasi, ki kvarijo vi-
dez vasi, kakor tudi ogrožajo varnost 
mimoidočih, potrebno pa bi bilo  očistiti 
vaške poti ter okolico dostopa do vasi. 
Ob tem smo bili soglasni, da bi pri ure-
ditvi vasi v večini sodelovali, če pa bi v ta 
namen,  pridobili še finančna sredstva, bi 
bilo vsekakor dobrodošlo. Izpostavljena 
so bila naslednja področja/aktivnosti, ki 
jih želimo razvijati v prihodnosti:  
• ureditev kalov (v vasi sta dva zapuščena 
kala, katera sta bila v bližnji preteklosti na-
menjena napajanju živine, danes pa so jih 
nekateri začeli uporabljati za priložnostna 
smetišča. To bi bilo potrebno nujno očistiti in 
urediti tako, da bi bilo okolju primerno)  

• odstranitev ruševin v vasi  
• urediti zapuščeno pešpot do Dolganovca in 
obnoviti visečo brv pri Dolganovcu, katero so 
zgradili vaščani pred približno tridesetimi leti 
in je svojevrsten tehnični spomenik v občini 
Pivka, žal prepuščen zobu časa. Pešpot bi 
bila zanimiva za pohodnike, ne le do Suhorja, 
ampak tudi v razne smeri naprej.  
• na zemljevid se začrta predl-
oge za ureditev tematskih poti  
• izdela se logotip vasi Suhorje (predlog – lik 
sv. Miklavža, zavetnika vasi)   
• konjereja   
• oddaja sob za goste   
• ponudba »kmetije odprtih vrat«  
• čebelarstvo in prodaja medu  
• oživitev in predstavitev starih običajev 
(tepeškanje, shod …)

Vaščani smo imenovali tudi skupino vaščanov, 
t. i. iniciativni odbor Suhorje, ki bo zadolžen 
za  upravljanje  vaških projektov na področju 

razvoja vasi. O  naši nameri smo obvestili 
Občino Pivka, nosilce posameznih projektov 
ter izvajalca RPP. Tako Občina Pivka, kot tudi 
izvajalec RPP so nam pripravljeni pomagati 
pri uresničevanju naših zamisli.

Občina Pivka ter vasi Suhorje in Buje so 
v sklopu celostnega razvoja podeželja 
(CRPOV) pristopile k izdelavi Razvojnega 
programa Suhorje-Buje. V okviru omenjen-
ega programa je med drugim predvidena iz-
vedba skupnih animacijskih, motivacijskih in 
izobraževalnih delavnic za lokalne partnerje 
iz območja vaške skupnosti Suhorje in Buje. 
Prva delavnica, ki bo v soboto 25. 3. 2006, 
bo namenjena spodbujanju udeležencev za 
pristop k aktivnemu sodelovanju pri pripravi 
Razvojnega programa Suhorje-Buje ter zbi-
ranju in oblikovanju projektnih idej (pobud). O 
zaključkih delavnice ter nadaljnjih aktivnostih 
pa več v prihodnji številki e-novic.

Zdenka Žakelj, 
Kristina Dekleva

ŠPORTNO DRUŠTVO BAS 
ŠPORT IZ ILIRSKE BIS-
TRICE POSKUŠA NADGRA-
DITI ŠPORTNE PRIREDITVE 
TUDI S  TURIZMOM

Osnovna dejavnost leta 2000 ustanov-
ljenega športnega društva BAS Šport iz 
Ilirske Bistrice je organizacija športnih 
prireditev in športni marketing. Društvo 
je namreč prepoznalo tržno nišo na 
tem področju in v vseh teh letih postalo 
pomemben dejavnik razvoja športne de-
javnosti v občini Ilirska Bistrica. Nenehno 
izobraževanje na področju športnega mar-
ketinga in organizacije prireditev, aktivno 
sodelovanje pri določenih razvojnih pro-
jektih in vključevanje v športno turistično 
ponudbo v občini, je garancija, da člani 
društva danes lahko strokovno podprejo 
vsako, še tako zahtevno prireditev. V 
petih letih delovanja je društvo uspešno 
sodelovalo in pripravilo prireditve z 
Nogometno zvezo Slovenije, Rokometno 
zvezo Slovenije, Turistično zvezo Sloven-
ije, z mnogimi športnimi klubi v Sloveniji in 
tujini, Športno zvezo Postojna, Zavodom 
za šport Sežana, Zavodom za šport Ptuj, 
bili so pobudniki in izvajalci Izseljenskega 
nogometnega turnirja in različnih drugih 
prireditev, pri tem pa so uspeli ustvariti 
tudi veliko poslovnih in prijateljskih stikov 
z večino najpomembnejših športnih de-
lavcev v Sloveniji.

ŠD BAS Šport že tretje leto zapored priprav-
lja tudi športno rekreativno prireditev »Kole-
sarski maraton BRKINI«. Prireditev poteka 
tudi v okviru akcije Olimpijskega komiteja 
Slovenije »Slovenija kolesari« in je vedno 
dobro obiskana. Namen prireditve namreč ni 
samo rekreativno kolesarjenje po Brkinih, am-
pak tudi turistična promocija kolesarskih poti 
in ostale turistične ponudbe na tem območju.

Izkušnje preteklih let kažejo, da so pri tem 
uspešni, saj si je Brkine ogledalo že več kot 
500 kolesarjev, v času prireditve pa so bile za-
sedene tudi nekatere prenočitvene turistične 
kapacitete z udeleženci prireditve. Poleg tega 
so pri organizaciji uspeli povezati kar nekaj 
društev, ki so skupaj pripravile prireditev za 
več kot le športno rekreacijo. To so: Razvojni 
center – TIC Ilirska Bistrica, Športno kulturno 
društvo BRKINI Tatre, Moto klub BISTRC, Ili-
rska Bistrica, Turistična kmetija BUBEC Brce, 
KETŠD Alojz MIHELČIČ Harije in ZŠAM 
Ilirska Bistrica. V času prireditve pripravijo še 
ponudbo dodatnih aktivnosti – turistični ogled 
Ilirske Bistrice, ogled gradu Prem, degustacije 
domačih proizvodov na prireditvenem pros-
toru, predstavitvene stojnice in zabavni pro-
gram. Letos bo v program vključen tudi ogled 
Škocjanskih jam. Da gre pri tej prireditvi za 
dejansko promocijo tega območja najbolj 
zgovorno povedo podatki o predstavitvi pr-
ireditve v javnosti. Razen skupne zloženke 
akcije Slovenija kolesari, ki je tiskana v nakladi 
10.000 izvodov,  je društvo izdalo 2000 lastnih 
promocijskih letakov, z eno izmed trgovskih 

družb so v dogovoru za objavo prireditve na 
njihovih reklamnih letakih, prireditev medijsko 
pokrivajo lokalni in državni mediji, predstav-
ljena je na spletni strani društva. V letošnjem 
letu bo poleg običajne promocije na Primor-
skem in v Ljubljani, večino le te usmerjene 
na območje Trsta in njegovega zaledja, saj v 
društvu ocenjujejo, da bi bila prireditev izred-
no zanimiva za to območje.

Pri tem je bilo na eni izmed delavnic Raz-
vojnega programa  podeželja občin Ilirska 
Bistrica, Pivka in Postojna  v Ilirski Bistrici 
udeležencem ponujeno sodelovanje pri pro-
mociji turistične ponudbe Brkinov na sami pr-
ireditvi s postavitvijo predstavitvenih stojnic ali 
reklamnega materiala. V društvu se namreč 
zavedajo, da bo edino skupna ponudba tega 
območja prinesla rezultate v prihodnosti, pri 
tem pa dodatno popestrila razloge za obisk 
Brkinov. Zato vabijo vse zainteresirane, da se 
oglasijo preko e-maila: info@bassport.klub.
si ali pa pokličejo vodjo prireditve Aleša Zi-
darja (031 688 621) za podrobnejši dogovor, 
sicer pa je celotna prireditev predstavljena na 
spletni strani društva www.bassport-klub.si. 

Naj za zaključek omenimo, da je ŠD BAS 
Šport tudi pobudnik projekta »Po stari meji« 
in organizator turistično rekreativne prireditve 
»Kolesarjenje po Rapalski meji«, vendar bo o 
tem več govora v naslednji številki e-novic

Aleš Zidar
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E-sodelovanje  in 
povabilo k oddaji 
prispevkov

Vse tiste, ki imate elektronski naslov 
naprošamo, da nam ga čim prej javite 
na email: open.door@siol.net.Tako vas 
bomo lahko hitreje obveščali.

In nazadnje: Vabimo vas, da se nam 
v e-novicah  predstavite s svojimi 
idejami, projekti, pa tudi težavami in 
problemi. Pišite nam!

Tako bomo skupaj ustvarjali razvojni 
program podeželja, ki bo ostal »živ« 
tudi po zaključku uvedbene faze. Drži 
dejstvo, da skupaj  zmoremo več, a 
tudi dejstvo, da smo  skupaj  soodgov-
orni za razvoj našega območja.

Skupaj z vami iščemo in za-
stavljamo projekte RPP, tako 
individualne kot skupne – pohi-
titete z oddajo!

Rok za posredovanje vseh projektnih 
predlogov je bil petek, 17. marec 2006. 
Do sedaj smo prejeli kar nekaj individu-
alnih projektov, projekte          občin ter 
nekaj projektov KS in VS. vabimo pa vas, 
da se nam  še odzovete v primeru, da 
niste mogli v roku oddati.

Kdor ima težave pri izpolnjevanju, naj 
nas pokliče na 05 36 46 617 Iris Suban, 
pomagali vam bomo.

Nova številka Flash news 
je izšla 28. 2. 2006

Najavlja nove dogodke: konfer-
ence, srečanja, usposabljanja, 
organizirane  do junija  2006. 
Naročite se lahko  na naslovu: 
h t tp : / /eu ropa .eu . in t / comm/ 
agriculture/rur/leaderplus/index_
sl.htm


