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Ilirska Bistrica, 30.1.2019 

 

PREDLOG SODELOVANJA PRI IZDELAVI PROMOCIJSKIH FILMOV 

 

DRSP v sodelovanju z Mrežo za podeželje in izvajalcem VANGO Inženiring se projektno povezujejo na 
področju »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« in to za: 

➢ realizacijo spletne multimedijske (večpredstavnostne) in druge oblike predstavitve v okviru 
samostojne spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«, ki je modularna 
podstran na spletni strani »Program razvoja podeželja«, 

➢ produkcijo video vsebin, vzdrževanje in aktualno vsebinsko osveževanje rubrike navedene v 
prvi alineji skupaj z njenimi moduli, 

➢ skupne komunikacijske aktivnosti, promocijo in izobraževanje, 
➢ inovativne pristope pri skupni realizaciji idej, invencij, mreženju, možnosti sodelovanja v 

okviru določenih razpisov in realizacije pilotnih inovativnih modelov »Pametnih vasi« (primer 
Tpik vasi z dodatno nadgradnjo, drugi predlogi), 

➢ sodelovanje in povezovanje z ostalimi zainteresiranimi domačimi in tujimi deležniki za 
področje »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«.  

Sodelovanje je v skladu s poslanstvom, usmerjenostjo, aktivnostmi in cilji, ki jih imata začrtane pri 
svojem delovanju tako Mreža kot DRSP. Vango se v sodelovanje vključuje in povezuje v obliki idejno 
vsebinske in tehnično produkcijske podpore za aktivnosti in izvedbo multimedijskih vsebin, za 
sodelovanje v primeru navedenih pilotnih realizacij in za ostale navedene aktivnosti v okviru svojih 
možnosti. 

Pri tem aktivnosti zajemajo naslednje tematike s področja »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«: 

1) Dobre podeželske prakse  z delovnih področij, ki jih zajema MKGP (primeri dobrih praks 
projektov Programa razvoja podeželja, Leader/CLLD); 

2) Inovativni predlogi za celostno ureditev vasi prihodnosti, za celostni fazni prehod iz vasi 
sedanjega stanja v vas prihodnosti (predlogi povezovanja in celostne ureditve podeželskih 
območij); 

3) Kreativnost, pobude in predlogi mladih za življenje in delo na podeželju v prihodnosti 
(vključno s start – up oblikami delovanja); 

4) Podeželske doktrine in tradicije kot sestavni del pametnih vasi; 
5) Nove tehnologije in koncepti, proizvodi, prakse in procesi za ohranjanje in razvoj podeželja. 

Nove in inovativne rešitve v praksi ter učinkovitejša komunikacija med kmetovalci, 
raziskovalci, svetovalci in drugimi akterji, vključno s predstavitvijo praktičnih rezultatov v 
javnosti – Kmečki izziv in laboratorijska rešitev; 

6) Slovenske in EU aktivnosti za razvoj, napredek pametnih in konkurenčnih podeželskih 
območij, slovenski in EU razpisi v sedanji in v novi finančni perspektivi za obdobje 2021 – 
2027 za sofinanciranje projektov za pametna in konkurenčna podeželska območja 
prihodnosti in za pametne vasi.      

Namen in cilji sodelovanja so, da se preko multimedijske produkcije in mediatečne predstavitve video 
posnetkov, fotografij, kratkih opisov zgodb in aktivnosti v okviru spletne strani »Program razvoja 
podeželja« preko spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«  podeželske prebivalce in 
prav tako meščane seznanja, izobražuje in spodbuja k novim inovativnim idejam ter pristopom 
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medsebojnih povezav, k celostnemu urejanju vasi iz sedanjega stanja po začrtani poti k vasem 
prihodnosti oz. pametnim vasem. 

Mediateka (video knjižnica, fotografije, kratke tekstovne zgodbe) bo spodbujevalnik, spletna rubrika 
kot podstran »Program razvoja podeželja« pa posledično stičišče za inovativne ideje, dobre in modre 
misli z invecijskimi predlogi, izmenjavo dobrih praks povezanih z življenjem in delovanjem na 
podeželju, inspiracijo in inovacijsko kreativnostjo mladih za »Podeželje prihodnosti-Pametne vasi«. 
Namen projekta  vključno z mediateko je, da izpostavi te prednosti. Da jih na informativni, 
izobraževalni in zabavni način predstavi ter jih obrazloži vsem prebivalcem podeželja kakor tudi 
mestnim prebivalcem. 

Vloga DRSP pri tem sodelovanju je v: 

➢ koordinaciji in izbiri projektov za snemanja v sodelovanju z LAS-i kot člani društva in v 
sodelovanju z Mrežo (izbor projektov); 

➢ koordinaciji z izbranimi predstavniki pravnih oseb pri katerih se bo izvajalo snemanje 
videoposnetka za mediateko in z ustreznim LAS-om v okviru animacije; 

➢ redni objavi obvestil, novic, dogodkov, povabil od skupne aktivnosti podpisnikov v okviru e - 
spletnih novic, socialnih omrežij in v okviru svoje spletne strani; 

➢ sodelovanju pri vsebinskem soustvarjanju zgodb, kvizov in anket v okviru svojih možnosti, 
➢ predstavitvi rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«  v okviru svoje spletne strani 

preko »grafično oblikovanega gumba« povezanega z ustrezno podstranjo/rubriko spletne 
strani »Programa razvoja podeželja«. 

DRSP vabi vse zainteresirane LAS, ki bi želeli na ta način izvajati animacijo prebivalcev LAS in 
promocijo svoje dejavnosti, da se izrazijo svoj interes in se prijavijo k sodelovanju na kontaktne 
naslove DRSP. 

DRSP bo organiziral predstavitveno delavnico oziroma aktivnost na eni izmed svojih prireditev, kjer 
bo še bolj podrobno predstavljeno sodelovanje pri tem projektu. 

 

        Predsednik DRSP: 

             Aleš Zidar 
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