
Festival slovenskih LAS 2018 - Skupaj za lokalni razvoj 
Kamnik,  7. in 8. september 2018 
 

 

Spoštovani, 
 

DRSP – mreža slovenskih LAS vsaki dve leti organizira Festival slovenskih LAS. Festival je dvodnevni 
dogodek, ki povezuje strokovni posvet in festivalski del, njegov namen pa je promocija delovanja in 
sodelovanje med LAS. Festival je že pred časom postal mednaroden in poteka v enem od večjih 
slovenskih mest.  

Tokratni Festival bo potekal 7. in 8. septembra v območju Kamnika. Pričakujemo več kot 70 
udeležencev iz 8 evropskih držav, poleg Slovenskih pa so udeležbo že potrdili predstavniki iz Hrvaške, 
Poljske in Češke. Soorganizatorja tokratnega festivala sta LAS Srce Slovenije in Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Mreža za podeželje. 

Osrednja tema letošnjega strokovnega posveta je Vrednotenje Strategij lokalnega razvoja LAS, v 
tem času izjemno aktualna tema v celotnem evropskem prostoru. Opredeliti in poenotiti želimo  
metode oziroma modele vrednotenja delovanja LAS in s tem olajšati delo LAS, predvsem pa uskladiti 
njihovo delovanje vsaj na regionalni ravni če ne širše. Gostili bomo tudi dva ugledna mednarodna 
strokovnjaka ga. Jelo Tvrdonovo, A-EDUCA, Slovaška in g. Roberta Lukescha, ÖAR GmbH, Austrija, ki 
bosta predstavila evropski okvir in pomen vrednotenja strategij lokalnega razvoja za uspešno 
izvajanje CLLD.   

V popoldanskem delu bomo nadaljevali temo vrednotenja strategij lokalnega razvoja z zasnovo 
enotnega modela v Sloveniji, vzporedno pa bo potekal diskusijski krožek (Ne)razpoložljivost 
kmetijskih zemljišč v Sloveniji (projekt NEWBIE). 

Horizontalen panel celotnega festivala bo Borza projektov sodelovanja in mreženje sodelujočih 
LAS. Za učinkovitejše delo vas prosimo, da svoje predloge vsebin projektov sodelovanja pošljete na 
priloženem obrazcu in označite s kom bi želeli opraviti dvostranske pogovore.  

Drugi dan festivala bo potekal v okviru največjega etnološkega festivala v Sloveniji - Dnevi 
narodnih noš in oblačilne dediščine, ki vsako leto v Kamnik privabi več kot 30.000 obiskovalcev iz 
cele Evrope. Za predstavitev sodelujočih LAS in ponudnikov iz njihovega območja smo rezervirali 15 
stojnic. Stojnice bomo oddali LAS, ki se bodo prvi prijavili. Ta dan bomo organizirali tudi dodaten 
ogled dobrih praks v območju LAS Srce Slovenije, ki se bo v popoldanskem času zaključil z ogledom 
Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. 

Program in prijavnica ter podrobnejše informacije o Festivalu LAS so objavljeni na spletni strani 
društva (https://tinyurl.com/LAG-Festival2018). Prijave na Festival Slovenskih LAS sprejemamo do 
15. 8. 2018, rezervacije nočitev in najema stojnic pa le do 30. 7. 2018. Prijave pošljite po e-pošti na 
naslov info@drustvo-podezelje.si.  

Moto letošnjega festivala je »Skupaj za lokalni razvoj« in verjamemo, da bo prinesel dogovore za 
boljšo bodočnost podeželja in LAS. 

 

S spoštovanjem, 

LAS Srce Slovenije 
Željko Savič, predsednik 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
Aleš Zidar, predsednik 
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