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Spoštovani,
Pred vam je prva številka E-novic. V imenu izbranega izvajalca projekta, imenovanega Razvojni program podeželja občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna (v nadaljevanju RPP), s sodelavci vas želim
tudi osebno povabiti k sodelovanju pri RPP-ju. Zelo pomembno je, da razvojni program podeželja,
poleg kmetijstva, enakovredno obravnava tudi vse druge panoge in dejavnosti t.i. nekmetijske
vsebine, kot jih imenuje nova Uredba Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za 2007 – 2013.
NA RAZVOJ PODEŽELJA TOREJ GLEDAMO Z VEČ ZORNIH KOTOV IN GA OBRAVNAVAMO V
NAJŠIRŠEM POMENU BESEDE. Zato je vsakršna ponudba, porojena na podeželju dobrodošla,
SKUPAJ pa je potrebno vse pobude usmerjati, voditi, da jih bo čim več udejanjanih v čisto konkretnem življenju prebivalcev, podjetnikov na podeželju, predstavnikov raznih oblik združenj in povezovanj, ki še posebej pridobivajo na pomenu. Prav tako pa je pomembno tudi podporno okolje na
podeželju, ki mora stimulirati razvoj podeželja.
RAZVOJ PODEŽELJA, PODJETNIŠTVA NA
PODEŽELJU JE PRVENSTVENO LOKALNI
FENOMEN, zato je potrebno ljudi z zanimivimi
projekti in pobudami podpreti najprej lokalno,
šele nato sledi regionalni in nazadnje nacionalni ter mednarodni odziv, kot neke vrste
»odmev« na lokalno. In temu bo v prihodnosti
vedno bolj tako!
KAJ POMENI SODELOVANJE PRI RPP-ju, KI
SI GA VSI SKUPAJ TAKO ŽELIMO? Aktivno
udeležbo pri delavnicah, oblikovanje skupnih
in posamičnih projektov, izražanje konstruktivnih mnenj in predlogov ter obojestransko
informiranje o poteku dogajanj in aktivnostih v
povezavi z RPP-jem.
S svojimi predlogi, pobudami, mnenji ter aktivnim sodelovanjem pa želimo, da soustvarjate tudi kotiček E-NOVIC: ZATO VAS VABIMO, DA NAS
OBVESTITE O SVOJIH AKTIVNOSTIH: KAJ POČNETE, KAJ USTVARJATE, KAKO URESNIČUJETE
VAŠE CILJE, VIZIJE. Vaše prispevke bomo z veseljem redno objavljali v E-novicah. Naj bodo torej E-novice odraz vaše pozitivne odzivnosti in volje do oblikovanja tistega skupnega, kar je dobro za vse nas.
Izhajajte iz dejstva, da ni nič nepomembno, ravno nasprotno: Vsaka aktivnost na podeželju je vredna,
da ji prisluhnemo in o njej povemo.
In nazadnje, a ne najmanj pomembno – o mladih na podeželju: Vesela sem,
da so se mladi že pozitivno odzvali na naše povabilo k sodelovanju pri projektu,
tako da že na začetku lahko pohvalim njihovo kreativnost, zanos, veselje do dela in strokovnost. Naj
nam bodo, vsem skupaj za vodilo in zgled.
ZATO PREDLAGAM, DA SE TUDI V E-NOVICAH PREDSTAVITE MLADI NA PODEŽELJU, S
SVOJIMI IDEJAMI, PROJEKTI, PA TUDI TEŽAVAMI IN PROBLEMI. PIŠITE NAM!
In še prošnja, za konec: Vse tiste, ki imate elektronski naslov prosimo, da nam ga čim prej javite. Na ta
način bomo hitreje in tesneje povezani. Hvala lepa.
Iris Suban, OPEN DOOR

Skupaj z vami iščemo in zastavljamo projekte RPP, tako individualne kot skupne

Izšel je
predstavitveni
letak
Natančnejšo vsebino programa
in aktivnosti RPP smo predstavili tudi v letaku, ki vam je na
voljo na vseh treh občinah, ki
so vključene v pripravo RPP ter
drugih mestih, kot so npr. Kmetijske svetovalne službe, Lokalni
podjetniški/razvojni centri, Regionalne razvojne agencije (za
območje Notranjsko kraške
regije in J Primorske). Letak
je natisnjen v nakladi 3000 izvodov, več o letaku na spletnih
straneh.

Zasnovane in oblikovane so
spletne strani
Ena izmed nalog, ki smo si jo torej zadali
pri izdelavi RPP, je bila tudi postavitev
spletnih strani, s katerimi bi obveščali
ljudi o delu na tako pomembnem projektu
za podeželje treh občin. Našo vodilo pri
postavitvi spletnih strani je bilo, da z enostavnimi in razumljivimi besedami povemo
čimveč o samem programu ter da izberemo izvajalca spletnih strani iz območja
občin, kjer se RPP izvaja. Tako smo izbrali
podjetje Playstar iz Postojne ter tako dali
ponovno priložnost mlademu, sposobnemu kadru iz območja (avtor izdelave
spletnih strani: Valter Biščak). Vsi, ki ste
zainteresirani, da bi projekt RPP res uspel
in zaživel, ste vabljeni, da obiščete spletni
portal vaše občine in s svojimi vprašanji
ali konstruktivnimi pripombami, soustvarjate projekt RPP in s tem tudi vašo prihodnost in prihodnost vaših
otrok na podeželskem
območju.
Več o spletnih straneh na
www.rpp.ilirska.bistrica-si.

Zelo pomembna naloga RPP-ja je izdelava
nabora izvedbenih projektov tako skupnih kot
tudi individualnih. Na naslove vseh partnerjev
projekta RPP ter drugih akterjev pošiljamo v
tem tednu povabila k sodelovanju ter enoten
tipski obrazec za opis vaših projektov.
Rok za posredovanje vseh projektnih predlogov je PETEK, 17. MAREC 2006.
Bolj aktivno in plodno kot bo vaše
vključevanje v pripravo RPP in s
tem tudi posredovanje projektov, boljši in bolj »življenjski«
bo skupno pripravljen RPP
za območje vseh
treh občin.

Spletna stran Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o Razvojnih programih
podeželja v Sloveniji
Regionalni programi podeželja se izvajajo
istočasno na 31 območjih v Sloveniji, kjer le
sedem območij na novo pripravlja RPP, ostalih 24 pa RPP le dopolnjujejo. Vabimo vas,
da si ogledate nove spletne strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
na naslovu www.mkgp.gov.si pod
rubriko FORUM, kjer boste lahko
zasledili več informacij, isti naslov
pa najdete tudi preko rubrike
Povezave na naših spletn i h straneh.

E –novice
Radi bi vas obvestili tudi, da smo pričeli
z izdajo E-novic. V kolikor
jih želite prejemati, se nanje
naročite na našem spletnem naslovu http://www.
rpp.ilirska-bistrica.si. Tako
boste najhitreje in redno
obveščeni o vseh novostih
projekta RPP.
Vse tiste, ki imate elektronski naslov naprošamo, da
nam ga čim prej javite na
tel. 05 36 46 617 ali email:
open.door@siol.net.

Izšla je nova številka
Flash News
Najavlja nove dogodke: konference, srečanja, usposabljanja,
organizirane do konca marca
2006. Naročite se lahko na
naslovu:
http://europa.eu.int/
comm/agriculture/rur/leaderplus/index_sl.htm.

Nadaljujemo z izvedbo delavnic
Za nami je izvedba 6-ih delavnic, pred nami pa še predvidenih 11 delavnic:
• 9. 2. 2006 Registracija dopolnilnih dejavnosti
• 14. 2. 2006 Primer oblikovanja skupnega turističnega produkta območja
• 24. 2.2006 Možnosti reševanja (preprečevanja) zaraščanja kmetijskih površin
• 9. 3. 2006 Izzivi, ki jih prinaša uporaba računalnikov na podeželju
• 16. 3. 2006 Kmetijstvo, naravna dediščina in razvoj podeželja na zavarovanem območju
• 22. 3. 2006 Komunalna infrastruktura na podeželju kot konkurenčna prednost
• 30. 3. 2006 Trajnostni razvoj podeželja – priložnosti turizma in eko turizma na podeželju
• 6. 4.2006 Identiteta in prepoznavnost območja in pomen njenih blagovnih znamk
• 19. 4. 2006 Naravna in kulturna dediščina kot tržni produkt podeželja s primerom dobre prakse
• 8. 5. 2006 in 15. 5. 2006 Skupni projekti območja in določanje prioritet

Celoten opis delavnic, kot tudi ostale podrobnosti (kraj, čas delavnice) so na voljo na spletni
strani (www.rpp.ilirska-bistrica.si) v rubriki Delavnice. V primeru, da bo pri prišlo do sprememb pri programu delavnic, vas bomo o tem obvestili preko elektronske in navadne pošte,
ažurne informacije o poteku celotnega projekta pa so ves čas na voljo na spletnih straneh.
Delavnice bodo predvidoma trajale do tri ure. Poleg predavanj in vprašanj bodo v njih izpostavljene tudi konkretne vsebine in primeri ter iskanje skupnih projektov. Prosimo vas, da
svojo udeležbo na delavnicah, ki se bodo odvijale FEBRUARJA javite ga. Darji Zadnik, KSS
Postojna na telefon 05 726 5817 ali email naslov darja.zadnik@go.kgzs.si, za delavnice od
MARCA do MAJA pa ga. Iris Suban na telefon 05 364 66 17 ali e-mail open.door@siol.net.
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