Predstavitev
slovenskih LAS
in ponudnikov
ljubljanskega
podeželja

Stritarjeva ulica, Ljubljana

1. oktober 2016
od 9. do 14. ure
Kaj pomeni LAS?

LAS je kratica za lokalno akcijsko skupino. LAS je partnerstvo, ki s
pristopom »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu,
da aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega
območja, vključno z viri financiranja za doseganje njihovih ciljev.
Delovanje LAS je opredeljeno v Programu razvoja podeželja Republike
Slovenije 2014–2020.

Društvo za razvoj slovenskega podeželja

Društvo za razvoj slovenskega podeželja povezuje
posameznike in organizacije na področju trajnostnega
razvoja podeželja v nevladno mrežo za podeželje in je
nacionalno reprezentativni povezovalec lokalnih akcijskih
skupin. Z informiranjem, usposabljanjem in organizacijo
strokovnih posvetov prispeva k učinkovitejšemu delu
svojih članov, na podlagi štirinajstletnega strokovnega
dela pa je društvo postalo tudi kompetenten partner
nacionalnih institucij ter član Evropskega združenja
lokalnih akcijskih skupin – ELARD in mednarodne mreže
PREPARE.
Društvo za razvoj slovenskega podeželja
Slavina 31, 6258 Prestranek, Slovenija
Tel. 05 711 23 35, 031 339 789
info@drustvo-podezelje.si
www.drustvo-podezelje.si

Podeželje Mestne občine Ljubljana

Podeželski prostor Mestne občine Ljubljana (MOL)
predstavlja več kot 2/3 njenega celotnega območja
(MOL meri 27.499 ha, od tega je 10.854 ha kmetijskih
površin in 10.668 ha gozdnih površin). Mestu zagotavlja
oskrbo s kakovostno hrano lokalnega porekla. Vse bolj
postajajo pomembne sekundarne funkcije tega prostora
– gospodarno ravnanje z naravnimi viri (tla in vode) in
ohranjanje skozi stoletja oblikovane kulturne krajine.
Razvojna paradigma ljubljanskega podeželja:
Ljubljansko podeželje, z roko v roki z mestom in sosedi,
izkorišča človeške, gospodarske in naravne potenciale
podeželskega prostora za izboljšanje kakovosti življenja.
Z razvojem kmetijstva, gozdarstva in drugih gospodarskih
dejavnosti podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve
lastnih potreb v urejeni krajini in ohranjenem okolju, ki
ima svojo prepoznavno identiteto.
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja
Odsek za razvoj podeželja
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. 01 306 43 01
podezelje@ljubljana.si
www.ljubljana.si/zeleni-prag-ljubljane

Predstavitev slovenskih LAS 2016 in ponudnikov
ljubljanskega podeželja je dogodek v okviru Zelenega
praga Ljubljana – festivala ljubljanskega podeželja, ki
ga organizirata Društvo za razvoj slovenskega podeželja
ter Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja,
Odsek za razvoj podeželja.

Medeni teden

1.–8. oktober 2016
Rdeča nit letošnje predstavitve
so sladke dobrote slovenskih
regij in pokrajin v vsej svoji
raznolikosti. Predstavitev bo hkrati
uvod v »Medeni teden« – teden medenih sladic v Ljubljani,
s katerim želimo spodbujati vključevanje lokalno pridelane
hrane v gastronomsko ponudbo Ljubljane. Celoten sklop
bo v soboto, 8. oktobra 2016, med 9. in 14. uro, na Stritarjevi
ulici v Ljubljani zaključil »Medeni dan«, kjer se bodo
predstavili člani Čebelje poti v Ljubljani.

Predstavitev slovenskih LAS
1.

Društvo za razvoj
slovenskega podeželja
Slavina 31, 6258 Prestranek
info@drustvo-podezelje.si
www.drustvo-podezelje.si

3.

LAS Ovtar
Slovenskih Goric

Društvo za razvoj podeželja
»LAS Ovtar Slovenskih Goric«
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart
info@lasovtar.si
http://lasovtar.si

2.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Mreža za podeželje
Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana
mreza-podezelje.mko@gov.si
www.program-podezelja.si

4.

LAS Zgornje Savinjske
in Šaleške doline

Savinja, zavod za razvoj
podeželja in turizma
Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji
savinja.cvetka@siol.net
www.savinja.si

5.

LAS »Od Pohorja
do Bohorja«

Razvojna agencija Kozjansko
Ulica skladateljev Ipavcev 17,
3230 Šentjur
info@las-pohorje-bohor.si
www.las-pohorje-bohor.si

6.

LAS Dolenjske in
Bele krajine

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ljubljanska cesta 26,
8000 Novo mesto
lasdbk@rc-nm.si
www.las-dbk.si

Ponudniki ljubljanskega podeželja
7.

Društvo za bio-dinamično
gospodarjenje AJDA
Sostro
Sadinja vas 81,
1261 Ljubljana-Dobrunje
alenka.svetek@gmail.com

8.

Konjeniško društvo
Sostro

Cesta II. grupe odredov 43,
1261 Ljubljana Dobrunje
kd.sostro@gmail.com

9.

Združenje za
medsosedsko pomoč
Strojni krožek Ljubljana
– vzhod
Cesta v kostanj 31,
1000 Ljubljana
peter.dolnicar@kis.si

10.

Kmečka strojna skupnost
Savlje Kleče Združenje
Savlje 101, 1000 Ljubljana
zvone.milkovic@telemach.net

11.

Sadjarsko in vrtnarsko
društvo v Ljubljani

Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana
matejkapodlogar@gmail.com

12.

Društvo Urbani čebelar
Podmiloščakova 44,
1000 Ljubljana
urbani.cebelar@gmail.com
http://urbanicebelar.si

13.

Društvo podeželja
Lipoglav

Mali Lipoglav 3a,
1293 Šmarje-Sap
dp.lipoglav@gmail.com
http://dp-lipoglav.blogspot.com
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