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Datum: Prelog, 7. 1. 2020 

 

Poročilo o delu sekretariata v letu 2019 
 

DRSP je letos organiziral 6 dogodkov. Med njimi lahko izpostavimo 5. Slovenski podeželski 
parlament in strokovno ekskurzijo v območje LAS Spodnje Koroške v Avstriji, s predstavitvijo 
dobrih praks s področja LEADER programa Ključne aktivnosti sekretariata v letu 2019 so 
predstavljene po vsebinskih sklopih. 

Tekoče delo društva:  

– udeležba na sejah in vodenje zapisnika (3 seje UO, 1 dopisna seja in 1 redni zbor 
članov),  

– izdajanje računov, obveščanje, usklajevanje s člani, 
– druga tehnično - administrativna dela (poročila različnim institucijam …) 

Priprava in izvedba dogodkov in delo na večjih projektnih vsebinah: 

– Javni razpis in razglasitev nacionalnega predstavnika za evropsko nagrado za 
najuspešnejše podeželsko območje 2019 (ARGE) v sodelovanju z Ministrstvom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (april – oktober 2019) 

– Strokovni posvet LAS: Turistična ponudba Koroške s poudarkom na razvoju kolesarskih 
poti in priprava projektov sodelovanja (Peca, 12. 7. 2019) 

– Strokovni posvet LAS: Priložnosti in izzivi na področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane 
in podjetništva na podeželju (Slovenska Bistrica, 6. 9. 2019) 

– 5. Slovenski podeželski parlament v sodelovanju z Mrežo za podeželje, MKGP  
(Majšperk, 8. in 9. 10. 2019,) 

– 1. Mednarodna konferenca SEE LEADER (Hrvaška, 20. – 22. 11. 2019) 
– Strokovna ekskurzija v območje LAS Spodnje Koroške v Avstriji s predstavitvijo dobrih 

praks LEADER programa (Avstrija, 28. do 29. 11. 2019) 

Priprava projektnih vlog in poročanje: 

– Razpis za delovanje društev 2019, MKGP – odobren, zaključen in izplačan, 
– Projekti DRSP v 2019, Mreža za podeželje MKGP – odobren, zaključen in izplačan, 
– Projekti DRSP v 2020, Mreža za podeželje MKGP – v dogovarjanju za izvedbo; 
– Razpis Zaposlovanje v NVO - žal neuspešna prijava 
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Družbena omrežja in spletna stran: 

Komuniciranje DRSP preko družbenih medijev je v letu 2019 vodila do oktobra Maja Šogorič iz 
Prleške razvojne agencije GIZ, od september naprej pa mag. Vesna Erhart iz Zavoda EKOmeter. 
Podrobno je delo opredeljeno v priloženem poročilu, ključne aktivnosti v 2019 so: 

– priprava in objava 10 številk LAS e-novic  
– prenova vsebin na spletni strani ter redno mesečno posodabljanje spletne strani 

www.drustvo-podezelje.si (objava novic, nalaganje gradiv…)  
– urejanje Facebook strani DRSP - 5 – 7 prispevkov mesečno 

(https://www.facebook.com/networkSLOLAG)   

 

Vzdrževanje spletne strani DRSP: 

Spletno stran vzdržuje DESIGN-IT Borut Kovačič s.p. Podrobno je delo opredeljeno v 
priloženem poročilu, ključne aktivnosti v 2019 so: 

– nadgradnja spletne strani in posodobitev programske opreme 
– tekoče vzdrževanje. 

 

 

sekretarka DRSP 

mag. Vesna Erhart 

 

Priloge: 

– Poročilo o delu Maja Šogorič 
– Poročilo o delu Borut Kovačič 
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