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PODEŽELSKA RAZVOJNA JEDRA V OBDOBJU 2002–2006

Slovenija je že v obdobju 2002–2006 vpeljala večsektorski program
(Podjetniška prenova podeželja). Ob podpori MKGP ter MG, je bilo

Center VITA, Zavod za razvoj podeželja, Maribor

( j p p j ) p p , j
vzpostavljenih 10 podeželskih razvojnih jeder:

, j p j ,

Center za trajnostni razvoj podeželja, Razvojni zavod, Kranj

POMELAJ, Zadruga za razvoj podeželja, z.o.o., Velika Polana g j p j

PRJ HALO, Podeželsko razvojno jedro, Cirkulane

SAVINJA, Zavod za razvoj podeželja in turizma, Ljubno ob Savinji

JARINA, Zadruga za razvoj podeželja, z.o.o., Litija

Center za razvoj podeželja Posavje, Krško

CIZA - Zavod za razvoj podeželja, Ljubljana

Center za razvoj podeželja TRG VIPAVA, Vipava
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CELK - Podeželsko razvojno jedro, Prevalje



PODEŽELSKA RAZVOJNA JEDRA V OBDOBJU 2002–2006

Vzpostavitev podeželskih razvojnih jeder je omogočalo
uresničevanje globalnih in specifičnih ciljev iz programa Podjetniškeuresničevanje globalnih in specifičnih ciljev iz programa Podjetniške
prenove podeželja, in sicer:

globalni cilji:g j

povečati podjetniško aktivnost na podeželju in s tem
ohraniti obstoječi model poselitve,ohraniti obstoječi model poselitve,

aktivirati neizkoriščene prostorske in človeške
potencialepotenciale,

povečati turistično privlačnost podeželja,

izboljšati standard podeželskega prebivalstva.
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PODEŽELSKA RAZVOJNA JEDRA V OBDOBJU 2002–2006

Specifični cilji:

povečati motiviranost brezposelnih oseb s podeželja za aktivnopovečati motiviranost brezposelnih oseb s podeželja za aktivno
iskanje zaposlitvenih možnosti v potencialih lastnega okolja

s posebnimi motivacijskimi in izobraževalnimi programi,

povečanje števila realiziranih samozaposlitvenih projektov med
brezposelnimi osebami s podeželja

s pomočjo posebnih programov, usmerjenih v razvojs pomočjo posebnih programov, usmerjenih v razvoj
kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti na podeželju,

ustvariti stimulativno podporno okolje za razvoj novih dejavnostip p j j j
in delovnih mest na podeželju.
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PODEŽELSKA RAZVOJNA JEDRA V OBDOBJU 2002–2006

Vrednost vzpostavitve in delovanja PRJ-jev je še posebej
izstopala na področjih:izstopala na področjih:

informiranja, animiranja in motiviranja podeželskega prebivalstva,

razvoja inicialnih razvojnih programov,

razvoja novih programov, storitev in produktov,

izobraževalnih in svetovalnih dejavnosti ter

skupnega servisa za trženje in dizajn izdelkov/produktov.
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PODJETNIŠTVO IN ČLOVEŠKI VIRI V 
PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007–2013

Spodbujanje podjetništva, zaposlovanja, razvoj človeških virov 
i j d ž lj j k bd bj 2007 2013in razvoj podeželja je za programsko obdobje 2007–2013 
zajeto v naslednjih nacionalnih strateških dokumentih:

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in 
konkurenčnosti 2007–2013
(Ministrstvo za gospodarstvo)

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013
(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

Program razvoja podeželja 2007–2013
( Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
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MOŽNOST VKLJUČITVE PRJ V POSAMEZNE 
UKREPE STRATEŠKIH DOKUMENTOV 2007-2013

Podeželska razvojna jedra se lahko vključujejo kot podporaPodeželska razvojna jedra se lahko vključujejo kot podpora 
izvajanju ukrepov v okviru nacionalnih strateških dokumentov. 

Pregled ukrepov posameznih strateških dokumentov z možnimi 
vlogami PRJ, ki se nanašajo na razvoj podjetništva na podeželju, se 
nahaja v Programu nadaljnje podpore in delovanja podeželskihnahaja v Programu nadaljnje podpore in delovanja podeželskih 
razvojnih jeder 2007–2013.
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MOŽNE AKTIVNOSTI PRJ PRI IZVAJANJU 
4 osi (LEADER) PRP 2007–2013

Pristop LEADER in razvoj podeželja “ od spodaj navzgor”
spodbujata, da so že od načrtovanja razvojnih strategij, vse do
nadzora nad izvajanjem strategije vključeni lokalni akterji.
Zato je tudi vključenost PRJ v lokalne akcijske skupine (LAS) s
svojim znanjem, izkušnjami in projekti zelo pomembno in
zaželeno.
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VKLJUČENOST PODEŽELSKIH RAZVOJNIH JEDER (PRJ)
V LAS (potrjene in nepotrjene)V LAS (potrjene in nepotrjene)

POMELAJPOMELAJ

CELK, Prevalje Center VITA, Maribor
POMELAJ, 
Velika Polana

CELK, Prevalje Center VITA, Maribor
POMELAJ, 
Velika Polana

CTRP,  Kranj

PRJ HALO, CirkulaneSAVINJA, Ljubno ob Savinji

CTRP,  Kranj

PRJ HALO, CirkulaneSAVINJA, Ljubno ob Savinji

JARINA, Litija
CRP Posavja, Krško

CIZA, Ljubljana

CRP Vipava

JARINA, Litija
CRP Posavja, Krško

CIZA, Ljubljana

CRP VipavaCRP, Vipava

LEGENDA

PRJ je upravljavec LAS

PRJ je član LAS

CRP, Vipava

LEGENDA

PRJ je upravljavec LAS

PRJ je član LASPRJ je član LAS

PRJ ni član LAS

PRJ je član LAS

PRJ ni član LAS
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PREDLOG DELOVANJA PRJ V OBDOBJU 2009–2013

Usmerjanje in 
razvoj

Mreženje

razvoj

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo p g j j

poslovne ideje

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Priprava lokalnih razvojnih programov in Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev
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PREDLOG DELOVANJA PRJ V OBDOBJU 2009–2013 
(1/5) Usmerjanje in 

razvoj

Zagotavljanje ustreznih 

Usmerjanje in 
razvoj

Usmerjanje in 
razvoj

Zagotavljanje ustreznih Zagotavljanje ustreznih 

Korak 1: Priprava lokalnih razvojnih programov oziroma 
strategij in vključevanje lokalnih akterjev

pogojev za realizacijo 
poslovne ideje

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

pogojev za realizacijo 
poslovne ideje

pogojev za realizacijo 
poslovne ideje

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

1. vključevanje različnega znanja o 
lokalnem okolju za kvalitetno analizo 
le tega

Pristop »od spodaj navzgor« 
omogoča:

le-tega,

2. udeležbo različnih akterjev v pripravi 
lokalne razvojne strategije (LRS)g lokalne razvojne strategije (LRS),

3.  dokončen dogovor in soglasje o 
ključnih prioritetah in načinu izvedbeključnih prioritetah in načinu izvedbe
strategije/programa.

Oblikovano partnerstvo;
Pripravljena analiza lokalnega okolja;
Oblikovana vizija in cilji partnerstva.

Rezultati:
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Oblikovana vizija in cilji partnerstva.



PREDLOG DELOVANJA PRJ V OBDOBJU 2009–2013 
(2/5) Usmerjanje in 

razvoj

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo 

poslovne ideje

Usmerjanje in 
razvoj

Usmerjanje in 
razvoj

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo 

poslovne ideje

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo 

poslovne ideje

Korak 2: Spodbujanje inovativnosti,  kreativnosti in podjetnosti  -
aktiviranje osebnih potencialov posameznikov

poslovne ideje

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

poslovne idejeposlovne ideje

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

1. Ustvarjanje zavedanja o podjetniških priložnostih.

2. Spodbujanje osebnostnega razvoja in krepitev podjetnosti ciljnih skupin: 

programi s področij osebnostne rasti,p g p j ,
programi usposabljanja (npr. pletarstvo, turizem, okoljevarstvo),
programi usposabljanja  iz računalniškega opismenjevanja, 
…

Osveščenost lokalnega prebivalstva in 
seznanitev javnosti o dolgoročni viziji;seznanitev javnosti o dolgoročni viziji;
nabor udeležencev;
oblikovane projektne ideje posameznikov.

Rezultati:

12



PREDLOG DELOVANJA PRJ V OBDOBJU 2009–2013 
(3/5) Usmerjanje in 

razvoj

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo 

poslovne ideje

Usmerjanje in 
razvoj

Usmerjanje in 
razvoj

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo 

poslovne ideje

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo 

poslovne ideje

Korak 3: Zagotavljanje ustreznih pogojev za realizacijo poslovne ideje

poslovne ideje

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

poslovne idejeposlovne ideje

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

1. svetovanjem in mentorstvom 
(npr pomoč pri postopku registracije

Prehod od razvojnih 
projektov k samostojni (npr. pomoč pri postopku registracije 

podjetja, preverjanje poslovne ideje),

2 zagotavljanjem poslovne infrastrukture

projektov k samostojni 
zaposlitveni obliki je 

omogočeno s:
2. zagotavljanjem poslovne infrastrukture.  

Pogoji za stabilno realizacijo poslovnih idej;Rezultati: Pogoji za stabilno realizacijo poslovnih idej;
registracija samostojnih zaposlitvenih oblik.

Rezultati:
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PREDLOG DELOVANJA PRJ V OBDOBJU 2009–2013 
(4/5) Usmerjanje in 

razvoj

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo 

poslovne ideje

Usmerjanje in 
razvoj

Usmerjanje in 
razvoj

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo 

poslovne ideje

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo 

poslovne ideje

Korak 4: Konstantno usmerjanje in razvoj novih storitev in izdelkov

poslovne ideje

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

poslovne idejeposlovne ideje

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

1. organizaciji prodaje, 
2 razvoju novih storitev in izdelkov

Pomen projektnega teama 
se kaže pri: 2. razvoju novih storitev in izdelkov, 

3. zagotavljanju kvalitete izdelkov in storitev, 
4. usposabljanju za nosilce dejavnosti, 
5 razvoju strokovnega kadra

se kaže pri:

5. razvoju strokovnega kadra.

Zagotovljena sistemska podpora 
d ik i d lk i t it

Rezultati:
ponudnikom izdelkov in storitev;
Zagotovljena strokovnost projektnega teama.
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PREDLOG DELOVANJA PRJ V OBDOBJU 2009–2013 
(5/5) Usmerjanje in 

razvoj

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo 

poslovne ideje

Usmerjanje in 
razvoj

Usmerjanje in 
razvoj

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo 

poslovne ideje

Zagotavljanje ustreznih 
pogojev za realizacijo 

poslovne ideje

Korak 5: Povezovanje, mreženje in sodelovanje

poslovne ideje

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

poslovne idejeposlovne ideje

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Aktiviranje osebnih potencialov 
posameznikov

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

Priprava lokalnih razvojnih programov in 
vključevanje lokalnih akterjev

1. povezovanje in mreženje podjetnikov,p j j p j ,
2. ovrednotenje celovitih pristopov (dobrih 

praks) in prenos na širše okolje,
3. širitev partnerstva / preoblikovanje  j

partnerstva.

Oblikovanje novih projektnih idej;
t lj t j t j kt

Rezultati:
zagotovljena trajnost projekta;
zagotovljen prenos projekta v druga okolja / 
na druge ciljne skupine .
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Hvala za pozornost
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