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POROČILO O DELU V LETU 2018 

 

Za nami je še eno uspešno leto. Po volilnem Zboru članstva, ko so se v bistvu z nekaj spremembami 
potrdili dosedanji člani organov Društva za razvoj slovenskega podeželja, s tem se je potrdil tudi 
uspešno opravljen mandat društva, smo pričeli z izvajanjem zastavljenih programskih aktivnosti. 
Dejstvo je, da smo več ali manj vse izpeljali, tako da je opravljeno veliko delo, ki zopet presega naše 
zmogljivosti oz. kapacitete. To se je še posebej pokazalo pri delu Komisije za podeželje, kjer niso bili 
doseženi vsi zastavljeni cilji, tudi zaradi zahtevnosti sodelovanja z organizacijo ARGE, kar je bil eden 
izmed razlogov za razmišljanje o smiselnosti tega sodelovanja. Na posebnem sestanku na to temo z 
MGRT so bile dileme odpravljene, tako da se bo to sodelovanje nadaljevalo tudi v naslednjem letu. 

Kot nevladna Mreža za podeželje z močno podporo slovenskih LAS utrjujemo pomembno vlogo v 
slovenskem podeželskem prostoru, opravili smo veliko delo pri pripravi vrednotenja SLR za LAS, 
utrdili članstvo in pripravil kar nekaj izobraževanj za člane.  Morda se ponavljam vsako leto, vendar 
vse to ne bi bilo možno brez dobrega sodelovanja naših članov UO in vseh treh Komisij, z zelo aktivno 
vlogo Gorana Šostra in sekretarke Vesne Erhart. 

Iz programa izhaja, da delujemo na petih ključnih področjih:  

 1. DELOVANJE DRUŠTVA  

Glavnina operativnega dela se kljub sedežu društva v Slavini pri Prestranku opravi v pisarni 
predsednika društva v občinski stavbi v Ilirski Bistrici in v Prelogu pri Domžalah, kjer ima pisarno 
sekretarka društva Vesna Erhart. Iz tega razloga je bilo izvedenih nekaj sestankov na teh lokacijah, ki 
smo jih kolikor se je dalo, uskladili z aktivnostmi predsednika v Ljubljani. Delo društva je 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. 

Podrobnosti te točke so posebej opredeljene v poročilu sekretariata društva, iz katerega izhaja, da 
smo v letu 2018 stabilizirali in redno osveževali članstvo društva, ki je štelo ob koncu leta 57 članov 
društva, od tega je 33 LAS. Tudi delo z njimi se je izboljšalo v tej smeri, da redno komuniciramo in 
odgovarjamo na njihove predloge, poleg tega pa je bilo izvedeno kar nekaj aktivnosti za aktivacijo 
njihovega sodelovanja. 

Sredstva za delovanje društva deloma pokrivamo iz članarine, deloma pa z pridobljenimi projektnimi 
sredstvi (delovanje društva na MKGP, CNVOS), pri tem smo v letu 2018 po spletu okoliščin pridobili 
precej več sredstev za delovanje društva iz naslova razpisa MKGP, kar nam je omogočilo pokriti 
večino izvedenih aktivnosti. Zaradi predplačila stroškov strokovne ekskurzije v Italiji, smo morali 
poseči po rezervi iz sredstev Prepare, ki pa so se konec leta povrnili z plačili udeležencev. 

2. INFORMIRANJE, USPOSABLJANJE IN PROMOCIJA 

Po odzivih članov je naša spletna stran tekoče vzdrževana in nudi sveže novice, ki jih kombinirano z 
društvenimi 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. Morda nam na spletni strani manjka še kakšna zgodba iz lokalnega okolja, iz delovanja LAS ali 
kakšna predstavitev zanimivega projekta. Pri tem bi seveda potrebovali pomoč naših članov, ki bi 
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dosegli še večjo promocijo svojih projektov. Konec leta smo pričeli z sodelovanjem z Mrežo za 
podeželje in podjetjem VENGO pri pripravi promocijskih filmov za LAS, kar pa bo vidno šele v 
prihodnjem letu.  

V okviru Festivala LAS je bila drugi dan izvedena tudi promocija LAS, ki sicer ni prinesla številčne 
udeležbe naših članov, vendar pa je bila dovolj kvalitetna in odmevna za udeležence. Promocija LAS 
se je izpeljala tudi v Ljubljani na redni prireditvi Podeželje v mestu, kjer se je z udeležbo ponovila slika 
iz Kamnika. Razlogi za slab odziv LAS res izhajajo iz slabe finančne slike LAS (ali neplačil AKTRP), 
vseeno pa bi bilo potrebno z razpravo med članstvom ugotoviti v kakšni smeri bi bilo potrebno 
delovati za boljšo udeležbo LAS. 

Zelo uspešna pa je bila promocijska stojnica DRSP na AGRI v Gornji Radgoni, ki smo jo kombinirali z 
prekmurskimi LAS. Pohvaliti moram to sodelovanje in upam, da bomo v naslednjem letu zadevo 
ponovili. Morda tudi z večjim odzivom ostalih članov DRSP. 

Ostale podrobnosti v poročilu sekretariata. 

3. NACIONALNA INFO TOČKA ZA CLLD 

Že tri 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. Kakšne druge bistvene pomoči pa s strani organa 
upravljanja ni, kot je to bila želja v predhodnih letih. Gre pač za utečeno delovanje na področju 
informiranja članstva. 

4. SODELOVANJE, ZAGOVORNIŠTVO IN MREŽENJE NA NACIONALNI RAVNI 

Še enkrat več izpostavljam odlično sodelovanje z CNVOS, ki se je letos poleg zaključka projekta o 
zagovorništvu zrcalilo predvsem v pravni pomoči našim članom LAS. Izpeljani so bili trije webinarji s 
poudarkom na delovanju LAS, ki so bili zelo uspešni, tudi posamezni LAS so uporabljali pravno pomoč 
CNVOS. Z njihovim angažiranjem smo v veliki meri odpravili pomanjkljivosti pri izboru operacij in 
vzpostavili pravno usklajenost postopka za izbor operacij. 

Pomemben je tudi bil posvet o Izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri 
(Državni svet, 23. 4. 2018), ki je v bistvu zaokrožil naša prizadevanja na področju izvajanja CLLDja v 
Sloveniji, saj so se po tem dogodku pričeli veliki premiki v odnosu organov upravljanja do našega 
delovanja, zaključili pa z pogumno odločitvijo nove ministrice za kmetijstvo z spremembami na AKTRP 
in MKGP. Bistveno je, da smo pričeli precej bolje sodelovati z odgovornimi in da so se končno 
pokazala naša prizadevanja za spremembo postopkov pri izvajanju CLLD v Sloveniji. Tudi z razpravo o 
novem programskem obdobju, kjer smo dosegli nekaj pomembnih premikov v smeri izboljšanja 
delovanja CLLD. 

Poleg izjemno uspešnega srečanja članov DRSP na Kolpi, posveta LAS v Lenartu in Festivala LAS, pa je 
zopet odmevala večdnevna strokovna ekskurzija, ki se je po neuspelem načrtovanju Francije izpeljala 
v Apuliji, na sami konici italijanskega škornja. 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 je potrebno izpostaviti, da smo bili mednarodno zelo aktivni in da so pri 
tem sodelovali tudi predsednik in ostali člani UO in Komisije za CLLD. Redno sodelujemo pri delu 
ELARDa, ENRD, PREPARE network in Subleader Committee pri Evropski komisiji. Sodelovali smo na 
konferenci za vrednotenje na Finskem (Helsinki), na Balkanskem podeželskem parlamentu (Vrnjačka 
banja), na delavnicah Leader mreže Hrvatske (Jastrebarsko) in Hrvatske mreže za ruralni razvoj 
(Tisno), skupaj z Hrvati pripravljamo večji kongres na temo CLLD v Opatiji v novembru 2019. 
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malo manj od pričakovanega smo delali na združenju ARGE, kjer smo se šele proti koncu leta uspeli 
pogovoriti z MKGP o smiselnosti sodelovanja v tem združenju in zastaviti načrt za naprej. 
Pripravljamo tudi nekaj projektov z mednarodnimi partnerji, ki so vsi v začetni fazi, dejstvo pa je, da 
je naše mednarodno udejstvovanje opazno in pomembno za delo našega društva. 

ZAKLJUČEK  

Za zaključek naj se ponovim kot že nekaj predhodnih let. Društvo je prava nevladna mreža za 
podeželje, njegova vloga je iz leta v leto močnejša. Čutiti je prepoznavnost društva v Sloveniji in v 
Evropi, z mednarodnim sodelovanjem smo zelo okrepili našo vlogo v mednarodnem okolju, s čimer 
pridobivamo pomembne reference za nadaljnjo delo. Tudi finančna slika društva je dobra, zato lahko 
še enkrat potrdim, da izboljšali lanske dosežke in da moramo tako nadaljevati naprej. Vem da bo to 
vsako leto težje, saj ni več dovolj prostora za ljubiteljsko delo v društvu, kljub temu pa upam, da 
bomo kmalu uspeli zagotoviti profesionalno zaposlitev, ki bi v mnogočem odprla druge dimenzije 
delovanja društva. 

Hvala vsem članom in funkcionarjem za odlično sodelovanje in še boljše delo. 

 
        Predsednik DRSP: 
           Aleš ZIDAR l.r. 
Priloge: 

- Finančno poročilo DRSP 2018 s prilogami 
- Poročilo o mednarodnem sodelovanju DRSP 2018 
- Poročilo sekretariata DRSP 2018 
- Poročilo Komisije DRSP za prenos znanja 2018 
- Poročilo Komisije za CLLD za leto 2018 


