
Partnerji projekta sodelovanja: LAS Posavje, LAS Goričko 2020, LAS Pri 
dobrih ljudeh 2020, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Prlekija 

 

 

Cilj operacije: ohraniti slovensko podeželje - da ostane in 
postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno 
bivanje za danes in za jutri.  
 

PAMETNE VASI ZA JUTRI 

24. maj 2019, Lenart;  

mag. Janja Jordan – predsednica  
LAS Posavje 



ANALIZA 
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Analiza obstoječih storitev/možnosti za vzpostavitev 
koncepta „Pametnih vasi“ 
 

1. Demografska slika 

2. Obstoječe storitve na podeželju 

3. Projekcija staranja slovenskega podeželja 

4. Projekcije potreb – razvoj kapacitet 

 



PAMETNE REŠITVE 
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Novi koncepti, novi modeli (5 modelov); 

o Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju – LAS Goričko 2020 (vzpostavitev 
Sopotnika) 

o Model 2: Pametna srebrna vas (PSV) – LAS Posavje (model gospodinjske 
skupnosti) 

o Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju – LAS Prlekija (ustanovitev mreže 
prostovoljcev)  

o Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov – LAS Pri dobrih ljudeh 
2020  (e-kolesa in „družilnica“) 

o Model 5: Druženje na vasi – LAS Obsotelje in Kozjansko (oblikovanje vsebin za 
druženje) 

 

 



ŠTUDIJSKI OBISK/USPOSABLJANJA  
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a) - Študijski obisk v LAS Posavje 

     - Študijski obisk v LAS Prlekija in LAS Goričko  

b) Usposabljanja/Izobraževanja 
Ciljno usmerjena (starostnik v sodobnem času,  

medgeneracijsko povezovanje, energetsko varčna  

kmetija, sodobni pristopi v kmetijski pridelavi, digitalni marketing na 
podeželju, sodobne digitalne naprave za starejše, skupni nastop 
lokalnih ponudnikov na trgu) 

 



PROMOCIJA IN OZAVEŠČANJE 
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Komplet za komunikacijo: 
1. Logotip 

2. Spletne strani partnerjev 

3. E-sporočila 

4. Facebook 

5. Objave v časopisih  

6. Radio in TV oddaje, 

7. Predstavitveni film 

8. Promocijski material (zloženke, igra spomina) 

9. Novinarska konferenca – ostali dogodki 

 

 



LAS Posavje: 07/4881043, las.posavje@rra-posavje.si  
 

Projekt sodelovanja»Pametne vasi za jutri« je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

24. maj 2019, Lenart 
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