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Priloga1 : Predstavitev ARGE in evropske nagrade za razvoj podeželja ter postopek izbora 
Slovenskega predstavnika 

Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi (Europäische und ARGE Landentwicklung 
und Dorferneuerung - ARGE) je mednarodna institucija, ki v prvi vrsti državam kandidatkam oziroma mladim 
pristopnicam v EU pomaga pri celostnem in trajnostnem razvoja podeželja. Poleg različnih drugih strokovnih 
aktivnosti vsaki dve leti razpisuje natečaj za evropsko nagrado za razvoj podeželja, letos že šestnajstič 
zapored. Te aktivnosti v Sloveniji, na osnovi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 
(MKGP), izvaja  Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP). 

MKGP in DRSP sta poleti 2019 objavila nacionalni razpis za 
Najuspešnejšo podeželsko skupnost 2019 in oblikovala 
devetčlansko nacionalno komisijo, ki so jo sestavljali 
strokovnjaki MKGP, DRSP, Ministrstva za okolje in prostor, 
Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani ter Fakultete za 
turizem Brežice, Univerze v Maribor. Na razpis sta se prijavili 
dve območji - Občina Ljubno in Občina Brda, vsaka s svojo 
odlično razvojno zgodbo. Komisija je imela pri odločitvi zelo 
težko delo, saj sta obe območji uspešno odgovorili na aktualne 
izzive svojega okolja s trajnostnimi, inovativnimi in 
medsebojno povezanimi projekti ter tako spodbudili celovite 
razvojne procese. Nagrado zmagovalcu – Občini Brda je na 5. slovenskem podeželskem parlamentu v 
Majšperku podelila dr. Aleksandra Pivec, takratna ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

Ekipa iz Brd je nagrado sprejela tudi kot posebno priznanje za (prvih) 25 let samostojne poti na kateri so si 
zastavili ambiciozen cilj zakorakati na poti trajnostnega razvoja ob spoštovanju pristnosti okolja, ljudi in 
tradicije. Od jeseni 2019 do pomladi letošnjega leta so strokovnjaki iz Zavoda za turizem, kulturo, mladino 
in šport Brda pripravili prijavo in predstavitveno dokumentacijo na EU raven, pri tem pa so jim pomagali 
člani nacionalne ocenjevalne komisije pod vodstvom dr. Marije Markeš, ene od prvih in ključnih nosilcev 
celostnega in trajnostnega razvoja podeželja pri nas.  

Ocenjevanje kandidatov za evropsko nagrado za razvoj podeželja poteka v dveh delih. Ocenjevalci z zelo 
širokim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami najprej proučijo obsežno pisno vlogo, nato vsa 
območja tudi obiščejo. Kandidati imajo na razpolago štiri ure, da komisijo popeljejo po svojem območju in 
odgovorijo na njihova dodatna vprašanja. Komisija ARGE bo vseh 26 območij obiskala enkrat do pomladi 
2021, slovesna razglasitev tokratnega zmagovalca pa bo potekala pri zmagovalcu prejšnjega natečaja, to 
je v Hinterstoderju v Avstriji.  

 

 

 

 


