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POROČILO O DELU V LETU 2019 

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v letu 2019 še enkrat več potrdilo, da je pomemben 
deležnik razvoja podeželja v Sloveniji. Leto 2019 je tudi leto dokončne potrditve društva kot nevladne 
mreže za podeželje v odnosu do ministrstva in ostalih organov upravljanja podeželja v Sloveniji. Leto 
2019 je tudi leto uspešne organizacije Slovenskega podeželskega parlamenta in izbora za 
najuspešnejšo podeželsko skupnost, kar dokazuje širino delovanja društva in končno opredeljuje 
našo usmeritev tudi na širše področje razvoja podeželja, ne neposredno vezanega na izvajanje nalog 
mreže slovenskih LAS. 

Na kratko pogledano – izpeljali smo veliko večino nalog, ki smo si jih zastavili v programu dela in 
koledarju prireditev, edino kar nam ostaja neizpeljano je webinar, za katerega enostavno nismo našli 
časa za izvedbo in spomladanski posvet na temo Kulinaričnega turizma, ki je izpadel zaradi drugih 
tovrstnih posvetov. Je pa v okviru izobraževanja potekalo precej drugih oblik izobraževanja, tako da 
smo na tem področju dosegli vse zastavljene cilje. 

Več ali manj je večina opravljenih aktivnosti razvidna iz priloženih poročil sekretariata in komisij, zato 
bom v uvodnem delu poročila izpostavil le najpomembnejše aktivnosti, ki so zaznamovale leto 2019. 

 1. DELOVANJE DRUŠTVA  

Sedež društva je še vedno v Slavini pri Prestranku, kar pa nam povzroča določene težave pri 
operativnem delu sekretariata – predvsem v povezavi z vročanjem uradnih pisemskih pošiljk. Zato bi 
bilo potrebno razmisliti o spremembi sedeža društva, da to operativo uredimo. V letu 2019 je bilo 
tudi precej več dela opravljeno preko sekretariata, kar se pozna tudi pri finančnem poročilu. Če želi 
društvo biti aktivno na vseh področjih iz zastavljenega programa, je potrebno to delo opraviti. Zato 
moramo v prihodnje pazljivo načrtovati financiranje aktivnosti društva, ki je v mnogočem odvisno 
tudi od zunanjih sredstev. Tako smo letos pridobili dobro tretjino manj sredstev iz sredstev MKGP za 
delovanje društev, kar nam je ob koncu leta povzročilo nekaj likvidnostnih težav. Tudi zato, ker smo 
morali vrniti sredstva iz naslova rezerve Prepare. Je pa še vedno delo društva zastavljeno na dveh 
vzporednih področjih – na osnovno delovanje društva in projektne naloge, ki so povezane tudi z 
pridobljenimi projekti in namenskimi sredstvi. To je pomembno zaradi razdelitve prihodka iz naslova 
članarin LAS, v skladu s Pravilnikom o članarini društva. 

2. INFORMIRANJE, USPOSABLJANJE IN PROMOCIJA 

Po odzivih članov je naša spletna stran tekoče vzdrževana in nudi sveže novice, ki jih kombinirano z 
družbenimi omrežji. Menim, da je informiranost članov društva dobra, sploh zaradi urejenega in 
rednega pošiljanja mesečnih LAS novic. Tudi tu se moram zahvaliti izvajalcem za kakovostno in redno 
delo.  

Tudi tokrat smo s promocijsko stojnico DRSP sodelovali na AGRI v Gornji Radgoni, kar smo  
kombinirali z prekmurskimi LAS. Promocija je bila uspešna in zopet moram pohvaliti to sodelovanje z 
željo po nadaljevanju. Z mojega stališča je vsako promocijsko pojavljanje dobro za društvo in mrežo 
LAS, zato je smiselno nadaljevati v tej smeri. 
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Seveda pa je bila najbolj odmevna prireditev Slovenski podeželski parlament in odlično umeščena 
razglasitev zmagovalca natečaja za najboljšo lokalno podeželsko skupnost v Sloveniji. Čestitam vse 
sodelujočim in seveda zmagovalcem natečaja Občini Brda, kjer bomo v letu 2020 gostovali z 
Festivalom LAS. 

3. NACIONALNA INFO TOČKA ZA CLLD 

Že štiri leta sodelujemo v sistemu nacionalnih informativnih točk za izvajanje programa CLLD (druga 
info točka je MKGP), kar nam omogoča neposredno pridobivanje informacij iz organa upravljanja 
CLLD. Izvajanje te aktivnosti v veliki meri sloni na delu sekretarke Vesne Erhart in informiranju 
članstva skozi LAS novice ter delo Komisije za CLLD, pri tem gre za utečeno delovanje na področju 
informiranja članstva.  

4. SODELOVANJE, ZAGOVORNIŠTVO IN MREŽENJE NA NACIONALNI RAVNI 

V letu 2019 smo zaključili sodelovanje v projektu  CNVOS, ki se je rezultiralo z Poročilom o 
spremljanju vključevanja NVO v izvajanje CLLD. Poročilo bo v teh dneh s komentarjem Komisije za 
CLLD posredovano vsem LAS. 

V letu 2019 je potrebno izpostaviti tudi zelo dobro sodelovanje z odgovornimi na MKGP in aktivnosti 
Komisije za CLLD pri izvajanju tega programa v Sloveniji. Pri tem bi rad odgovoril na očitke iz članstva, 
da ne predstavljamo ali zastopamo stališča vseh LAS in da ne predstavljamo prave slike izvajanja CLLD 
v Sloveniji. Dejstvo je, da ne DRSP ne Komisija za CLLD ne moreta zastopati mnenja posameznega LAS 
ampak stališče, ki je ustrezno večini LAS v Sloveniji. Iz tega razloga pri vsakem odprtem problemu 
Komisija za CLLD pozove LAS k oblikovanju stališč, o njih razpravlja in sprejema sklepe, predloge in 
priporočila ter jih posreduje ustreznim organom. Vsak član društva ima možnost sodelovati pri 
oblikovanju stališč, tako preko Komisije ali drugih organov društva, tako da poskušamo dejansko 
povzeti sliko dejanskega stanja izvajanja programa CLLD v Sloveniji. Zaradi problematike ribiškega 
sklada je DRSP omogočil sodelovanje predstavnikov ribiških LAS na strokovni ekskurziji na Švedskem 
in na sestanku z predstavniki MGRT, Komisija za CLLD je bila seznanjena z njihovim mnenjem, tako da 
očitek o nesodelovanju z njihove strani ne drži. Morda bi lahko bilo kaj več komunikacije ali 
obveščanja članov o delu Komisije za CLLD, kar bomo v naslednjem obdobju spremenili.  

Ponovno smo uspešno izvedli poletno srečanje članov DRSP na Koroškem (team building LAS) in 
večdnevno strokovno ekskurzijo, ki se je po ponovno neuspelem načrtovanju Francije izpeljala na 
Avstrijskem Koroškem. Zopet odlična izvedba, odlična udeležba in odlični primeri dobrih praks nas 
niso pustili ravnodušnih, zato je potrebno s takimi aktivnostmi še nadaljevati. 

5. MEDNARODNO SODELOVANJE  

Za mednarodno sodelovanje je v DRSP še vedno zadolžen Goran Šoster, čigar podrobno poročilo je v 
prilogi tega poročila. Pri tem sodelujemo tudi predsednik in ostali člani UO in Komisije za CLLD. Redno 
sodelujemo pri delu ELARDa, ENRD, PREPARE network in Subleader Committee pri Evropski komisiji. 
Soorganizirali smo zelo uspešni  kongres SEE LEADER v Opatiji v novembru 2019, bolj aktivno 
sodelovali z združenjem ARGE, kjer smo na novo zastavili naše aktivnosti in izjemno dobro izvedli 
natečaj za najboljšo lokalno podeželsko skupnost. Finančno je ta aktivnost skočila iz načrtovanih 
sredstev, dodatno pa smo morali iz rezerve plačati določene aktivnosti za združenje PREPARE, kar nas 
je ob koncu leta spravilo v likvidnostne težave. Zadeva je bila sicer uspešno rešena, vendar pa smo v 
finančnem poročilu del stroškov prerazporedili v leto 2020, ko smo pridobili manjkajoča sredstva iz 
programa ROAD. 

ZAKLJUČEK  

Z delovanjem društva sem zadovoljen, saj je opaziti veliko voljo in pomoč članov pri izvedbi naši 
aktivnosti.  Naša vloga nevladne mreže za podeželje je opazna, promocijsko smo naredili korak 
naprej, prepoznavni smo v Sloveniji in v Evropi, z mednarodnim sodelovanjem smo zelo okrepili našo 
vlogo v mednarodnem okolju, s čimer pridobivamo pomembne reference za nadaljnjo delo. Finančno 
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smo uspeli leto zaključiti pozitivno, vendar pa bo potrebno v letu 2020 bolj sistematično pristopiti k 
odhodkom iz projektnega dela, ker no bo več rezerve iz prejšnjih let.  

Zato naj se vsem članom in funkcionarjem zahvalim za odlično sodelovanje in še boljše delo. 

 
 
        Predsednik DRSP: 
           Aleš ZIDAR l.r. 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Finančno poročilo DRSP 2019 s prilogami 
- Poročilo o mednarodnem sodelovanju DRSP 2019 
- Poročilo sekretariata DRSP 2019 
- Poročilo Komisije za podeželje za leto 2019 
- Poročilo Komisije za CLLD za leto 2019 
- Poročilo o delu delovne skupine za spremljanje in vrednotenje v letu 2019 

 


