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Spoštovani,  

Društvo za razvoj slovenskega podeželja, v sodelovanju s partnerji, tudi letos organizira Festival 
slovenskih LAS, ki bo potekal na Jančah in v centru Ljubljane, 2. in 3. 10. 2015. Tokratna rdeča 
nit je naravna in kulturna dediščina, kot priložnost za razvoj podeželja, ki bo osrednja tema 
petkovega posveta, pa tudi razstavljavce na sobotnem delu vabimo, da tej temi v svojih 
predstavitvah posvetijo posebno pozornost. Festival bo letos tudi mednarodno obarvan, saj bomo k 
sodelovanju povabili LASe iz sosednje Hrvaške, Češke in ostalih članic EU. 

Pomen naravnih in kulturnih vrednot za razvoj podeželskih območij se je izkazal v projektih 
preteklega programskega obdobja, velik pomen pa jima v programskem obdobju 2014-2020 
namenjajo različni EU skladi (poleg CLLD še program čezmejnega in transnacionalnega 
sodelovanja,…). To nam je bilo vodilo, da smo promocijskemu delu festivala dodali petkov posvet. 
Hkrati pa smo osrednji del program posveta oblikovali tako, da v prvem delu k besedi povabimo 
nosilce nekaterih uspešnih projektov in z njimi razpravljamo o izkušnjah. Sledi predstavitev virov 
financiranja in priporočila prijaviteljem, na koncu pa zastavimo nova partnerstva in vsebine (borza 
projektov). Petkov dan bomo zaokrožili z ogledom dobre prakse in večernim druženjem v središču 
prestolnice. 

Sobotni festival bo potekal podobno kot lani. Stojnice bomo postavili po Stritarjevi ulici in 
Prešernovem trgu. Kulturni program želimo sooblikovat z vami, da bo dogodek dejansko festival 
slovenskih LAS. Zato vas vabimo k sodelovanju tako, da na festival pripeljete umetnike, ljudske 
godce, kulturnike, domače mojstre ali posameznike iz vaših krajev, da bi na ta način opisali in 
predstavili tudi vaše manj znane bisere naravne in kulturne dediščine podeželja. Prosimo, da nas čim 
prej seznanite z vašimi predlogi sodelovanja, da jih uvrstimo v program Festivala. 

Petkov strokovni del smo, skladno s prehodnim letom v novo programsko obdobje, vsebinsko 
zasnovali tako, da predstavlja sklop priprav strategij lokalnega razvoja in ga LASi lahko umestijo 
med svoje upravičene aktivnosti (sredstva ESKRP). Sobotni del festivala je promocijski, za njegovo 
izvedbo pa žal še nismo uspeli pridobiti sredstev na razpisih, zato vse stroške v obliki najemnine za 
stojnico nosijo razstavljavci. 
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Na koncu naj vas še spomnimo, da je rok za prijavo 15. 9. 2015, člani Društva za razvoj podeželja 
pa bodo na dogodku sodelovali po znižani ceni. 

 
Naravne in kulturne vrednote so naša dediščina 
iz katerih gradimo priložnosti podeželja! 

  

Aleš Zidar, 
predsednik društva 

  

 Obrazci za prijavo na Festival slovenskih LAS 2015: 

- Vabilo s programom     PDF 
- Prijavnica, namestitev in organiziran prevoz     WORD      PDF 
- Dodatni podatki o ponudnikih na stojnicah    WORD      PDF 

  

  
  
  

LASnovice izhajajo dvakrat mesečno.  
V njih so objavljene aktualne novice slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) in drugih deležnikov razvoja slovenskega in evropskega podeželja.  

Za vsebino LASnovic je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeželja.  
 

Glavni urednik: Aleš Zidar  
  Urednica: mag. Vesna Erhart  

 
Sedež uredništva: Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Slavina 31, 6258 Prestranek  
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Svoje prispevke in obvestila pošiljajte na naslov: info@drustvo-podezelje.si 
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