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Poročilo o delu Društva za razvoj slovenskega podeželja povezano s članstvom 
Republike Slovenije v AGRE v letu 2018 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
(v nadaljevanju DRSP) sta 7. 9. 2017 sklenila pogodbo št. 3310-43/2017/1 o izvajanju nalog 
oziroma obveznosti, ki so  povezane s članstvom Republike Slovenije v Evropskem združenju 
za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE, v letu 2018 ter jo januarja 2018 podaljšala še za 
eno leto. 

Upravni odbor DRSP je, skladno s pogodbo, zadevo obravnaval in sprejel sklep o uvrstitvi v 
program dela za leto 2018 in rezervaciji sredstev v predvideni višini 1.000,00 €.  

 

Udeležba na dogodkih v organizaciji ARGE 

UO DRSP in organi društva so na svojih sejah večkrat razpravljali o aktivnostih povezanih z 
ARGE in udeležbo članov društva na njihovih dogodkih. Ključen razlog, da do tega ni prišlo, je 
v uradnem jeziku združenja, ki je nemščina. Samo ena oseba v ožjem delovnem vodstvu 
društva na primerni ravni govori ta jezik. Le-ta se dogodkov ARGE, zaradi drugih službenih 
obveznosti, vabilom ni mogla odzvati, ostale člane DRSP pa nismo uspeli animirati do te 
mere, da bi se do odločil za sodelovanje na teh dogodkih. Zato smo na zadnji seji UO v 
novembru 2018 razpravljali o problematiki sodelovanja v članstvu ARGE in sprejeli sklep, da 
se pred podpisom nove pogodbe z predstavniki MKGP pogovorimo o nadaljevanju 
sodelovanja in možnih skupnih aktivnostih v tem združenju. 

 

Natečaj za najlepšo vas 

Glavna aktivnost društva v letu 2018 je bil nacionalni razpis za najlepšo vas v skladu z 
razpisom Evropskega združenja za razvoj podeželja in obnovo vasi - European Association for 
Rural Development and Village Renewal (ARGE). Večkrat in preko različnih medijev oz. na 
dogodkih smo člane obvestili o iniciativi, ter razpis objavili marca 2018 (priloga št. 1 in 2). O 
zelo skromnem odzivu na razpis in naši oceni razlogov za takšno stanje smo naročnika 
obvestili po e-pošti (priloga št. 3). 
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O razlogih za takšen odziv je razpravljal tudi UO DRSP in sprejel odločitev, da bo animacija 
članov za ta tip razpisov osrednja rdeča nit strokovne ekskurzije 2018, kjer bi se z udeleženci 
pogovorili tudi o izvedbi natečaja v Sloveniji.  

 

Strokovna ekskurzija v območje LAS "Capo Santa Maria di Leuca v Italiji s predstavitvijo 
modela spodbujanja celostnega urejanja vasi 

Strokovna ekskurzija za člane DRSP je, 22. do 26. 10. 2018, potekala v provinci Lecce (Apulia) 
v Južni Italiji, v območju LAS "Capo Santa Maria di Leuca ", kjer smo med drugim spoznali 
njihov model celostnega urejanja vasi in natečaj za najlepšo vas ter si ogledali njihove 
projekte povezane s to tematiko (razpršeni hotel, agri turizem,…). Ekskurzije so se udeležili 
upravljavci in člani upravnih odborov 17 LAS-ov ter predstavniki institucij in organizacij, ki 
delujejo na področju razvoja podeželja, skupaj 42 udeležencev. Poročilo o strokovni 
ekskurziji je v prilogi 4. 

 

Pregled razpisnih pogojev podobnih razpisov v Sloveniji 

Ožja delovna skupina v sestavi Jože Ocepek, mag. Vesna Erhart, mag. Mojca Metličar in dr. 
Luka Juvančič je pregledala razpisne pogoje podobnih aktualnih in nekdanjih razpisov s 
podobnimi vsebinami z namenom, da pripravi enostavnejša in našim razmeram bolj 
prilagojena pravila natečaja, kot jih objavlja ARGE. V pripravo razpisne dokumentacije se je 
vključila tudi dr. Marija Markeš.  

 

Lep pozdrav, 

 

Pripravila:  

mag. Vesna Erhart, sekretarka DRSP 

 

 

Predsednik DRSP: 

Aleš Zidar 

 

 

 

 

Priloge:  

Priloga 1:  Natečaj DRSP za slovenskega predstavnika na izboru Evropske nagrade za obnovo 
vasi 2018 

Priloga 2:  Prijavnica na natečaj za slovenskega predstavnika na izboru Evropske nagrade za 
obnovo vasi 2018 

Priloga 3:  Odstop od prijave za European Village Renewal Award 2018 

Priloga 4:  Poročilo o strokovni ekskurziji v območje LAS "Capo Santa Maria di Leuca v Italiji 
s predstavitvijo modela spodbujanja celostnega urejanja vasi 


