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Datum: 15. 03. 2018 

 

Natečaj DRSP za slovenskega predstavnika na izboru Evropske nagrade za 
obnovo vasi 2018 
 

Predstavitev 
Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi - European Association for Rural 
Development and Village Renewal (ARGE) deluje od leta 1988 na območju osrednje Evrope. 
Sestavljajo ga predstavniki vladnih in deželnih oblasti, eksperti za obnovo vasi in v zadnjem 
obdobju tudi predstavniki nevladnih organizacij. Slovenija se v združenje vključuje preko 
članstva Ministerstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, aktivnosti pa izvaja Društvo za 
razvoj Slovenskega podeželja. 

Pri letošnji že 13 podelitvi Evropske nagrade za obnovo vasi 2018 - European Village Renewal 
Award 2018 bo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v 
organizaciji Društva za razvoj slovenskega podeželja v izboru s svojim predstavnikom 
sodelovala tudi Slovenija. Pričujoči natečaj DRSP je namenjen izboru slovenskega 
predstavnika za izbor Evropske nagrade za obnovo vasi 2018.  

Letošnji moto tekmovanja je »Razmišljaj naprej – THINK FURTHER«, ki izpostavlja dejstvo, da 
ima v današnjem dinamičnem svetu vsaka odločitev in vsaka aktivnosti vpliv na ostale 
sektorje ter da na razvoj podeželja ne moremo gledati kot zaprto področje razvoja. 

Teme in cilji natečaja 
1. krepitev ekološkega kmetijstva in gozdarstva ob spoštovanju antropogenega vpliva na 

podeželje 
2. odgovorno in trajnostno upravljanje z naravnimi viri ter uporaba obnovljivih virov 
3. dejavnosti v smislu zagotavljanja in krepitve lokalnega gospodarstva ter kratke 

dobavne in vrednostne verige 
4. razvoj naselij v skladu z gospodarskimi, ekološkimi, kulturnimi in družbenimi 

potrebami 
5. revitalizacija kulturne in etnološke dediščine pri obnovah in gradnji novih stavb 
6. vpeljevanje sodobnih modelov socialnega vključevanja 
7. krepitev občutka identitete in samozavesti prebivalcev vasi 
8. promocija družbene odgovornosti ter krepitve moči in motivacije prebivalcev 
9. spodbujanje sodelovanja vseh starostnih skupin, spolov, narodnosti in manjšin v 

gospodarskem, družbenem in kulturnem življenju. 
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Pomembni datumi 
26.3.2018 rok za oddajo nominacij za slovenski izbor 

27.3. – 31.3.2018 glasovanje o slovenskem predstavniku na Facebook profilu 
DRSP; končno odločitev sprejme DRSP 

2.4.2018 rok za pripravo razširjene prijave za izbranega slovenskega 
predstavnika (prijavnica AGRE) in oddajo vloge 

maj/junij 2018 obisk delegata strokovne komisije ARGE 

25. 5. 2018 razglasitev slovenskega predstavnika na Posvetu LAS v Lenartu 

september/oktober 2018 slavnostna razglasitev Evropske nagrade za obnovo vasi 2018 v 
Avstriji 

 

Nagrade 
Nematerialno nagrado oz. naziv »Slovenski predstavnik za izbor Evropske nagrade za obnovo 
vasi 2018« prejeme izbrana nominacija. 

Pogoji sodelovanje 
Sprejete bodo nominacije, ko je nominirana vas, občina ali medobčinsko združenje in ne bo 
presežena meja 20.000 prebivalcev znotraj območja nominacije. 

Prijavitelji odda prijavo na priloženi prijavnici v Slovenskem jeziku. Izbrani predstavnik se 
zavezuje izpolniti uradno prijavnico ARGE v angleškem jeziku do 2. 4. 2018.  

Sodelovanje v natečaju DRSP za Slovenskega predstavnika za izbor Evropske nagrade za 
obnovo vasi 2018 je brezplačno. Pristopnino za slovenskega predstavnika na evropskem 
tekmovanju v višini 550,00 € bo krilo Društvo za razvoj slovenskega podeželja. 

Način in rok prijave 
Izpolnjeno prijavnico in 5 fotografij (ljudi, pokrajine in zgradb) pošljite najkasneje do 26. 3. 
2018 do 23:59 na elektronski naslov info@drustvo-podezelje.si.  

Dodatne informacije o natečaju: Jože Ocepek (031 336 542, joze@izara.si). 

 

 

     

 

Predsednik DRSP 

Aleš Zidar 

 

 


