
   

 

 

 

Spoštovani, 

vabimo Vas, da se nam pridružite na 2-dnevni strokovni ekskurziji LAS Srce Slovenije na Južno Tirolsko, v 
petek in soboto, 27. in 28. septembra 2019. Spoznali bomo uspešne projekte Lokalne akcijske skupine 
Pustertal ter način njihovega delovanja in povezovanja v regiji.  

Pustertal (Pustriška dolina) se nahaja v vzhodnem delu Južne Tirolske na severovzhodu Italije in obsega 26 
občin s 75 tisoč prebivalci. Glavno mesto je Bruneck s 14 tisoč prebivalci. Gre za območje, kjer živijo skupaj 
nemška, italijanska in ladinska narodna skupnost, tako da govorijo domačini vse tri jezike. Zanimiva so 
krajevna in ledinska imena, ki izpričujejo slovansko poselitev v 6. stoletju.  

Še pred 50 leti je bila Južna Tirolska med najslabše razvitimi italijanskimi provincami. V zadnjih 8 letih pa so 
naredili velik korak naprej. Z borbeno vztrajnostjo so dosegli visoko stopnjo pokrajinske avtonomije, 
popolno uveljavitev manjšinskih pravic, stalne finančne prilive Evropske unije in Italije ter visoko 
gospodarsko razvitost in bogato kulturno življenje. Izkoristili so potenciale, kljub temu da živijo na obrobju, 
razvili različne veje gospodarstva, ki temelji predvsem na kmetijstvu in turizmu, in vzpostavili čezmejno 
sodelovanje na gospodarski, kulturni, izobraževalni in raziskovalni ravni. Po stopnji brezposelnosti in BDP 
na prebivalca so danes na prvem mestu v Italiji.  

Na naši strokovni ekskurziji bomo spoznali LAS Pustertal ter uspešne zgodbe s področja razvoja podeželja, 
kmetijstva, zlasti v povezavi s turizmom, povezovanja v blagovne znamke, varstva naravne in kulturne 
dediščine in še kaj. Za podroben program ekskurzije se še dogovarjamo, v tej fazi pa bi zaradi rezervacije 
hotela potrebovali vašo informativno prijavo. Udeležbo za predstavnike članov LAS krije LAS Srce 
Slovenije, nočitev v hotelu pa krijete sami. Število udeležencev je omejeno na 30, zato se čim prej prijavite.   

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 26. julija 2019, z vrnjeno izpolnjeno prijavnico na 
las@razvoj.si. Veselimo se druženja z vami!   
 

Litija, 4. julij 2019             Željko Savič l. r.  

     predsednik LAS Srce Slovenije 


