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Datum: Prelog, 15. 2. 2021  
 
 
 
 

Poročilo o delu sekretariata v letu 2020 
 
 
DRSP je v letu 2020 organiziral več dogodkov. Zaradi epidemije se je večina dogodkov preselila na 
splet. Med njimi lahko izpostavimo e-posvet Poenostavitev izvajanja CLLD v Sloveniji, srečanje 
članov LAS na Notranjskem (fizično srečanje) ter Posvet LAS: Izvajanje programa CLLD v 
naslednjem programskem obdobju.  
 
Na podlagi izkušenj prvega vala epidemije COVID, se je društvo odločilo za nakup licence za e-
konference  - kupili smo licenco Zoom. E-konferenčna soba društva je na razpolago vsem članom. 
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. 
 
Ključne aktivnosti sekretariata v letu 2020 so predstavljene po vsebinskih sklopih.  
 
 
Tekoče delo društva:  

– udeležba na sejah in vodenje zapisnika (3 seje UO, 1 dopisna seja UO in 2 dopisni seji zbora 
članov),  

– izvedba volitev nadomestnega člana UO DRSP, 
– izdajanje računov, obveščanje, usklajevanje s člani,  
– druga tehnično - administrativna dela (poročila različnim institucijam …)  

 
Priprava in izvedba dogodkov in delo na večjih projektnih vsebinah:  

– podpora pri prijavi območja Brd (nacionalni kandidat) na evropski razpis za evropsko 
nagrado za najuspešnejše podeželsko območje 2019 (ARGE) v sodelovanju z Ministrstvom 
za kmetijstvo, gozdarstvo ter podpora pri pripravi njihove predstavitve ocenjevalni komisiji 
ARGE (januar – oktober 2020)  

– strokovni posvet LAS in srečanje članov: Razvoj dostopnega turizma (Podcerkev, 3. – 4. 7. 
2020)  

– e-posvet: Poenostavitev izvajanja CLLD v Sloveniji, 22. 6. 2020 
– e-posvet LAS: Izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju, 20. 10. 2020  
– priprava ekskurzije v Estonijo – dva krat smo zbrali 47 udeležencev, a smo morali oba 

odhoda odpovedati zaradi situacije zaradi COVID-19 
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Priprava projektnih vlog in poročanje:  
– Razpis za delovanje društev 2020, MKGP – odobren, zaključen in izplačan,  
– Projekti DRSP v 2020, Mreža za podeželje MKGP – zaradi nezmožnosti izvajanja aktivnosti 

(COVID-19) smo vse predvideno žal morali odpovedati; Festival LAS in tisk monografije sta 
prestavljena v leto 2021 

 
Družbena omrežja in spletna stran:  

– 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, ključni aktivnosti v 2020 pa sta:  

– nadgradnja spletne strani in posodobitev predloge za LAS novice  
– tekoče vzdrževanje.  

 
 
sekretarka DRSP  
mag. Vesna Erhart  
 
 
 
 
Priloga:  
– Poročilo o delu Borut Kovačič  

 

 

 

 

     

 

  

https://www.facebook.com/networkSLOLAG

