
PROGRAM 

Festival slovenskih LAS 2016  

Slovenska Istra,  9. in 10. september 2016 

            

 

 

Festival slovenskih LAS je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in festival ter poteka v enem od 

večjih slovenskih mest. Organizator festivala je Društvo za razvoj Slovenskega podeželja v sodelovanju s 

partnerji. Soorganizatorja tokratnega festivala so LAS Istra, Občina Piran, Mestna občina Koper in Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje.  

 
 

Strokovni posvet festivala, petek, 9. 09. 2016 
Posvet je namenjen regionalnemu mednarodnemu povezovanju LAS in pripravi skupnih projektov. 

Lokacija: Kulturni dom MAREZIGE 

09:00 - 09:20 Sprejem udeležencev v KD Marezige 

09:20 - 09:30 Pozdrav organizatorjev, protokolarni nagovori 

Osrednja tema – Regionalno povezovanje LAS 

09:30 – 10:00 

 

10:00 – 10:30 

10:30 – 11:00 

Predstavitev Sporazuma o sodelovanju LAS na področju Istre, Brkinov, 

Kvarnerja, Gorskega kotarja in Trsta – DRSP / LAS Istra  

Povezovanje LAS in projekti sodelovanja – predstavniki KO CLLD 

Pogled ELARD na povezovanje LAS – predsednica Kristiina Tammets 
 

11:00 – 11:15 
 

Odmor za kavo 

11:15 – 11:45 Point of view to CLLD – Roman Haken, član EESC 

11:45 – 12:15 

 

12:15 – 13:30 

 

Predstavitev ideje povezovanja ribiških LAS – Andrej Medved, LAS ISTRA 

Ribiški LAS v Evropi – Urszula Budzich-Tabor, član FARNET 

Okrogla miza (panel): Kako lahko LAS sodelujejo v EU? – Kristiina Tammets, 

Roman Haken, Urszula Budzich-Tabor, Aleš Zidar, Svjetlana Kasunić Jadriško, 

predstavniki sodelujočih mrež (LAS in nacionalne mreže za podeželje,…) 
 

13:30 – 14:30 Kosilo  

Mednarodna borza projektov sodelovanja 

14:30 – 15:00 

15:00 – 16:00 

Predstavitev možnosti za izvajanje projektov sodelovanja – panel  

Tematske delavnice: 

- okolje / narava / bioderviziteta / gozd / les           

- turizem na podeželju       

- izobraževanje / naravni proizvodi 

- kmetijstvo / lokalna samooskrba / prehrambni proizvodi                

- nove tehnologije / znanje / spletne tehnologije    

- kulturna dediščina / kultura / ostalo 

Ogled dobrih praks 

16:00 - 18:00 Ogled dobrih praks slovenske ISTRE – degustacija vin Plahuta 



Večerni program 

19:00 - 20:00 Večerni program – Vinska klet RODICA 

20:00 - 23:00 Večerja in druženje  

 

Festival slovenskih LAS, sobota, 10. 09. 2016 
Soorganizator dogodka je LAS ISTRA in Mestna občina Koper. 

Lokacija: Taverna, center Kopra 

09:00 

 

Odprtje festivala 

Predstavitev ponudbe LAS iz Slovenije in tujine na stojnicah 

09:30 - 10:00 Pozdrav organizatorjev in gostov 

 

9:00 - 14:00 

Program festivala: 

 predstavitev festivala ter predstavitev razstavljavcev iz Slovenije iz 

tujine 

 kulturni program podeželskih krajev Slovenije in tujine 

 predstavitev biserov naravne in kulturne dediščine podeželja iz 

Slovenije in tujine 

11:00 Podpis sporazuma med ribiškimi LAS in tiskovna konferenca 

16:00 dalje Opcijsko: ogled dobre prakse ribiškega LAS – izlet z ribiško barko, ogled 

novega ribiškega pristanišča v Strunjanu, fish piknik 

Prijava: 

- prijavnica v prilogi na mail info@drustvo-podezelje.si 

- spletna prijava na www.drustvo-podezelje.si  

Namestitev: 

Udeleženci si namestitev v času Festivala uredijo sami. Za udeležence Festivala smo pridobili ugodno 

ponudbo namestitve v Hotelu Koper, ki je v prilogi programa (nočitev z zajtrkom 36 €/oseba/dan). 

Udeleženci Festivala slovenski LAS bodo storitve Hotela Koper lahko koristili v terminu od 9. – 10.9.2016 na 

podlagi predhodno opravljene rezervacije, pri kateri se mora gost, ki bo opravil rezervacijo obvezno 

sklicevati na Festival slovenskih LAS. 

Rezervacija se potrdi s plačilom 20% avansa, preostanek zneska pa gost poravna ob odhodu na recepciji. 

Rezervacije so možne do zasedbe prostih mest. Rezervacije na tel.: 07 49 36 700 ali na e-mail: 

info@terme-catez.si.  

 

LAS Istre 

Andrej Medved, predsednik 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja 

Aleš Zidar, predsednik 
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