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NAGOVOR PREDSEDNIKA DRUŠTVA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA PODEŽELJA ALEŠA ZIDARJA NA 

SLAVNOSTNI SEJI OB 15 LETNICI DELOVANJA DRUŠTVA 

 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, člani in članice društva, spoštovani gostje, 

prisrčno pozdravljeni na današnji slavnostni seji Zbora članstva DRSP, s katero želimo obeležiti 15 let 
delovanja našega društva. 

Kakorkoli obrnemo, je 15 let aktivnega delovanja in razvoja društva lep dosežek, sploh če se lahko 
pohvalimo z dosežki in uspehi, ki smo jih v preteklih letih dosegli izključno z prostovoljnim 
udejstvovanjem in željo, narediti slovensko podeželje boljše in prijazno do vseh deležnikov.  

Ni vse sicer tako lepo in brez problemov, dejstvo pa je, da se podeželje prebuja in išče nove razvojne 
možnosti. Pri tem je Društvo za razvoj slovenskega podeželja zanesljivo odigralo pomembno vlogo in 
s svojim delovanjem odprlo in podprlo marsikatero novo pobudo, idejo ali projekt. Zato je prav, da se 
včasih ozremo nazaj in se pohvalimo z opravljenim delom. In obletnice so kar pravšnje za takšno 
opravilo. 

Sam sem se z DRSP srečal v letu 2008, ko sem kot novinec neke nove razvojne organizacije – LAS, ki 
so se takrat pojavljale na slovenski podeželski sceni, pogumno stopil v novo poslovno obdobje. Hitro 
sem ugotovil, da se bo za uspešno delo LAS potrebno povezovati, kar nam je takrat skozi svoje 
aktivnosti ponujalo prav društvo. Mislim, da gre za eno izmed uspešnih in modrih potez takratnega 
vodstva društva, ki je prepoznalo vlogo in pomen LAS za razvoj slovenskega podeželja.  

Ne samo za podeželje – tudi za razvoj društva, ki se je takrat na nek način popolnoma posvetilo delu z 
LASi in pri tem nenamenoma zanemarilo delo na drugih področjih dela. Vendar pa društvo zaradi 
tega ni nikoli izgubilo stika z podeželskim dogajanjem, saj je bilo preko LAS, kot nekim novim 
akterjem in povezovalcem, v stalnem kontaktu z aktualnim dogajanjem na podeželju.  

Precej časa je trajalo, da so vsi prepoznali vlogo LAS kot novega povezovalca, vendar je danes jasno, 
da je bilo izvajanje programa Leader kljub vsem odporom navkljub – zelo uspešno in pomembno za 
razvoj podeželja, tudi zavoljo prenosa odločanja o svojem razvoju na lokalno raven.  

Društvo se je profiliralo kot zastopnik LAS in gradilo močno članstvo, ki je v nekaj letih zraslo v 
reprezentativno združenje in močan člen pri zastopanju interesov LAS. Odgovorno delovanje na 
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državni ravni, postopno vključevanje v mednarodna in evropska združenja, korektno in uspešno delo, 
so pomen društva dvignila na zavidljivo raven, ki pa je po svoje zahtevala tudi določena napore in 
odrekanja ljudi, ki so s prostovoljnim delom sodelovali pri delovanju društva. Naj izkoristim priložnost 
in se vsem, ki ste tako ali drugače sodelovali pri delovanju društva, danes prvič iz srca zahvalim za vse 
opravljeno delo v društvu. 

Zakaj sem uvodoma nekaj več poudarka namenil LAS? Ko me je namreč leta 2014 takratni predsednik 
Goran Šoster »po domače namočil« in prepričal za kandidaturo za predsednika društva, sem moral 
delovanje društva pogledati bolj široko in globoko, pri čemer sem hitro spoznal, da DRSP niso samo 
LASi ampak tudi drugi člani. Si mislite kakšno spoznanje za nekoga, ki je prihajal iz LAS?  

Zato sem si zastavil drzno vizijo, ki jo trmasto ponavljam še sedaj in mi jo vsaj zaenkrat še vedno 
podpirajo v UO – DRSP mora znova postati močna slovenska nevladna mreža za razvoj podeželja, kar 
je pred 15-timi leti tudi bila, ki bo poleg mreže slovenskih LAS združevala tudi vse tiste posameznike 
in organizacije, ki bodo želeli s svojim delom prispevati k razvoju slovenskega podeželja. 
Intelektualce, strokovnjake, akademike, inovativne posameznike, ki se vidijo v poslanstvu pomagati 
podeželju in pri čemer lahko s svojim vplivom in znanjem pomagajo tudi pri aktivnostih in projektih 
društva. Možnosti je veliko. 

Iz tega razloga smo nadgradili delo do tedaj edine delujoče Komisije za Leader oz. sedaj CLLD v mrežo 
slovenskih LAS, ustanovili smo Komisijo za podeželje in Komisijo za izmenjavo znanja. Pripravili 
pravila delovanja, zastavili ambiciozen program dela, pri čemer smo precej pozornosti namenili tudi 
aktivnostim izven delovanja LAS, ki pa so se prav zaradi vloge LAS na podeželju vedno prepletale in 
dopolnjevale. Pravzaprav smo ustvarili komplementarnost vseh področij delovanja, kar je na nek 
način zagotavljalo uspešnost izvedenih aktivnosti. 

Še eno pomembno dejstvo je pripomoglo k uspešnosti društva: odlični sodelavci v Upravnem odboru 
in komisijah društva. Ko sem prevzemal predsednikovanje društva sem ga resno pogojeval z delom in 
sodelovanjem vseh članov organov, še posebej pa obeh podpredsednikov – Gorana Šostra, našega 
zunanjega ministra in Luke Juvančiča, našega intelektualnega ministra, in seveda predsednikov 
društvenih komisij.  

Brez njihovega prispevka bi bil sam in bi se danes pogovarjali le o problemih v društvu. Ker pa se je 
obseg dela društva izredno povečal, smo morali vklopiti še pridno mravljico Vesno Erhart, ki je 
končno povezala vse niti in poskrbela, da smo postali ažurni in povezani. Velika zahvala za naše 
tekoče delo gre tudi stricu iz ozadja – predsedniku Nadzornega odbora Tomažu Cundru, ki je z 
Kmetijskim inštitutom Slovenije prijazni gostitelj večine naših sej in na ta način omogoča normalno 
delovanje društvenih organov. 

Pri tem sem omenil le najbolj odgovorne sodelavce, sicer pa so zelo dobro sodelovali tudi vsi ostali 
člani UO, Komisij in organov društva, ki jih je preveč za naštevanje, so pa prav tako pomembni za delo 
društva kot prej omenjeni. Zato drugič danes – res prisrčna zahvala za vaše delo kolegi in kolegice – 
brez vas ne bi bili tako uspešni kot smo. 

In vendarle – nekaj moram poudariti. V delo društva so bili vpeti tudi osebe, ki jih žal ni več med 
nami. Ljudje, ki so pomembno prispevali k uspešnosti našega društva. Predsednica Rosana Ščančar, ki 
je s svojo energijo in željo po razvoju vodila društvo do leta 2008 in sodelavec Goran Ohman, ki je s 
svojo kamero zabeležil pomembne trenutke naših dogodkov in opravil pomembno delo v ozadju 
delovanja društva. Predlagam minuto tišine kot spomin na njihovo delo in osebnost. 
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O dosežkih društva bo v nadaljevanju več spregovoril slavnostni govornik, gospod Tomaž Cunder. Jaz 
bi se rad ob zaključku mojega nagovora dotaknil le še naših načrtov v prihodnosti. 

Seveda imamo pri izvajanju naših aktivnosti še vedno precej problemov, ni vse zlato kar se sveti, 
vendar so to izzivi za nadaljnje delo. Kot sem že uvodoma dejal – želimo okrepiti delo na podeželju. 
Podpiramo vsako dobro iniciativo, nove predloge, tako smo že letos pričeli sodelovati z organizacijo 
WWOF pri zagotavljanju prostovoljcev na ekoloških kmetijah, z letošnjim letom sodelujemo v 
združenju ARGE, kjer bomo poskušali biti aktivni pri vzpostavljanju mreže lepih vasi, pomagamo pri 
vzpostavljanju pilotnega modela razpršenega hotela v Sloveniji, želja je tudi po vzpostavitvi 
regionalnih podeželskih parlamentov, kot osnovi za slovenski nacionalni podeželski parlament. Želeli 
bi vzpostaviti strokovno knjižnico na naši spletni strani, za pomoč pri razvoju podeželja, in želeli bi 
postati reprezentativna nevladna mreža za podeželje. Tako kot smo reprezentativna mreža 
slovenskih LAS, ki jo bomo v prihodnje še okrepili. 

Izzivov je torej več kot dovolj, idej in predlogov tudi. Želim si le, da bi v delovanje društva pritegnili še 
več zanesenjakov, ki bodo dodali svoj kamenček v mozaiku delovanja našega društva. In če še enkrat 
pogledam nazaj na opravljeno delo, sem lahko optimističen – da, vse se bo dalo narediti, če bomo 
ostali skupaj in povezani. 

Zato dragi kolegi in kolegice, še tretjič danes – hvala za vso pomoč in vaše delo v DRSP. Res sem vam 
hvaležen in iz srca čestitam k obletnici delovanja društva. 

 

Predsednik DRSP 

Aleš ZIDAR 

 

Groblje, 29. 11. 2017 

 


