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POROČILO O DELU V LETU 2020 

 

Leto 2020 je bilo zaradi epidemije Covid-19 in omejevalnih ukrepov zelo posebno za delovanje 
društva. V prvi polovici leta smo se z aktivnostmi še nekako lovili in prilagajali na epidemiološke 
razmere, v drugi polovici leta pa prilagodili in pričeli z aktivnostmi preko spleta. Vsekakor pa smo bili 
zelo aktivni v pripravi programskih dokumentov za novo EU obdobje 2021-2027 in v pogovorih z 
organi upravljanja evropskih skladov. Tu se je na nek način potrdila vloga Društva za razvoj 
slovenskega podeželja kot pomembnega sogovornika pri razvoja podeželja v Sloveniji, še posebej pa 
kot mreže slovenskih LAS v odnosu do ministrstva in ostalih organov upravljanja podeželja v Sloveniji. 
Žal nam je epidemija odnesla večino načrtovanih prireditev, v živo pa smo uspeli gostiti komisijo 
združenja ARGE pri ocenjevanju nacionalnega predstavnika Goriška Brda v izboru za najuspešnejšo 
podeželsko skupnost, ter srečanje članov na posvetu LAS Razvoj dostopnega turizma, ki je bil na 
Notranjskem.  

Veliko večino nalog, ki niso bile odvisne od epidemioloških razmer pa smo kljub vsemu izpeljali.  Še 
posebej dobro se je izkazala »e-konferenčna soba društva« s katero članom omogočamo brezplačno 
uporabo licence za program Zoom.  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 2020. 

 

 1. DELOVANJE DRUŠTVA  

Še vedno imamo sedež društva v Slavini pri Prestranku, čeprav je bilo v letu 2020 predvidena 
sprememba statuta in sedeža društva. Če bodo dopuščale razmere bo ta naloga realizirana v letu 
2021, s tem pa bomo poenostavili operativno delo sekretariata – predvsem v povezavi z vročanjem 
uradnih pisemskih pošiljk. Racionalizirali smo delo preko sekretariata, čeprav je to še vedno ena 
izmed večjih postavk delovanja društva. Z bolj pazljivim pristopom do izvajanja aktivnosti društva, 
smo nekako stabilizirali stroške in finančne prilive ter uredili prenos (plačilo) nekaterih obveznosti iz 
leta 2019. 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. Kot izjemno pomembno pa se je tovrstno informiranje 
izkazalo v preteklem letu zaradi nastalih Covid razmer. Tudi tu se moram zahvaliti izvajalcem za 
kakovostno in redno delo.  

Promocijske aktivnosti so se v celoti preselile na splet, promocijskih dogodkov pa žal ni bilo. Pri tem 
mi najbolj manjka Festival slovenskih LAS, ki bi moral biti lani najbolj odmevna prireditev, bo pa to 
poslanstvo opravil v letu 2021. 
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3. NACIONALNA INFO TOČKA ZA CLLD 

Že pet  let 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 

Tudi za leto 2020 je potrebno izpostaviti zelo dobro sodelovanje z odgovornimi na MKGP in aktivnosti 
Komisije za CLLD pri izvajanju tega programa v Sloveniji. Pri tem zopet opozarjam, da zastopamo 
skupno stališče LAS, ki pa lahko nekaterim LAS ne ustreza vedno. Vendar pa me veseli delo Komisije 
za CLLD, ki pri vsakem odprtem problemu pozove LAS k oblikovanju stališč, o njih kvalitetno 
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. Pomembno je tudi to, da lahko posamezni LAS svoje predloge posredujejo na organ 
upravljanja mimo društva, kjer pa mora biti jasno opredeljeno, da gre za njihove samostojne 
predloge. Veseli me, da so to spoznali tudi na MGRT in da so naši predlogi zelo dobrodošli in 
sprejemljivi.  

V juliju nam je uspelo izpeljati poletno srečanje članov DRSP – tokrat na Notranjskem (team building 
LAS), kjer so se zelo izkazali gostitelji iz LAS Notranjske in pripravili odlično srečanje. Večdnevna 
strokovna ekskurzija v Estonijo pa se je zaradi zaostritve epidemije preložila na letošnje leto. 

Pomembno pa je tudi to, da smo se poleti na podlagi izkušenj prvega vala epidemije COVID-19 
odločili za nakup licence za spletno platformo ZOOM. To se je izkazalo za dobro odločitev, saj jo že 
uporablja veliko naših članov, izkazalo pa se je tudi kot dodatna vrednost k delovanju društva, saj se 
bo tudi v prihodnosti precej dogodkov odvijalo preko spleta. V dobrih dveh mesecih (nakup konec 
oktobra 2019) je potekalo 13 sestankov, v mesecu in pol leta 2021 pa že 14. Večinoma so e-
konferenčno sobo uporabljali člani za seje upravnih odborov, ocenjevalnih komisij ali srečanja 
partnerstev v projektih sodelovanja. 

Društvo je v letu 2020 kot partner sodelovalo v nacionalni usmerjevalni skupini projekta SHERPA, 
financirano iz programa Horizon 2020. Društvo v tem projektu nima vloge partnerja s finančno vlogo 
ampak sodeluje na pripravi vsebine Vizije Slovenije do leta 2040. Slovenski partner v tem projektu je 
Biotehnična fakulteta. 

Društvo se je tudi vključilo v projekt priprave monografije o izvajanju programa Leader v Sloveniji, ki 
se nadaljuje v letu 2021, ko bo monografija natisnjena. 

Poudariti je še potrebno, da se Komisija za vrednotenje, ki je bila zelo aktivna v letu 2019, v letu 2020 
ni sestala ali vključila v delo društva, saj za to ni bilo kakšne večje potrebe. 

 

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. 
Kot rečeno v uvodu smo dosegli nov nivo pri delu v združenju ARGE, kjer v letu 2021 pričakujemo 
nadgradnjo dosedanjega dela. Iz tega razloga tudi širimo delo Komisije za podeželje, kamor vsebinsko 
spada ta aktivnost. 
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ZAKLJUČEK  

V nenavadnih razmerah leta 2020 smo se uspeli dobro prilagoditi in nadaljevati z našim uspešnim 
delom. Vlogo nevladne mreže za podeželje izvajamo že veliko bolje kot smo jo v preteklih letih, 
pridobivamo tudi novo članstvo iz drugih področij, 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 smo 
leto zaključili pozitivno, še vedno pa bi bilo potrebno bolj sistematično pristopiti k pridobivanju 
projektov, ki bi obogatili našo vlogo in delo.  

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 2020 s prilogami 
- Poročilo o mednarodnem sodelovanju DRSP 2020 
- Poročilo sekretariata DRSP 2020 
- Poročilo Komisije za podeželje za leto 2020 
- Poročilo Komisije za CLLD za leto 2020 

 


