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Poročilo o delu Komisije za podeželje v letu 2022 

 

Komisija za podeželje je v letu 2022 dobila novo sestavo in novega predsednika. V skladu z programom 
dela društva se je Komisija sestala na eni – ustanovni seji, kjer se je dogovorila o aktivnostih v letu 2022. 
Te aktivnosti so bile v veliki večini namenjene širitvi aktivnosti komisije v naslednjih točkah: 

- Vzpostaviti boljše sodelovanje z različnimi društvi na nacionalnem nivoju in pridobiti 
informacije o možnem sodelovanju  

- Preveriti možnosti za boljšo promocijo aktivnosti društva in LAS, v ta namen vzpostaviti kontakt 
z agencijo SPIRIT oziroma STO. Osnovna želja je vzpostaviti aktivnosti za boljše pozicioniranja 
turizma na podeželju, morebitna organizacija posveta na temo turizma na podeželju 

- Sodelovanje pri pripravi Slovenskega podeželskega parlamenta 
- Sodelovanje z ARGE 

Komisija je nato največ časa namenila delu v okviru združenja ARGE, kjer je sodelovala pri izboru za 
najuspešnejšo lokalno skupnost, kjer je bila kot nacionalni zmagovalec izbrana občina Ljubno (ta je ob 
koncu leta na evropskem nivoju dobila tudi zlato priznanje). 

Vzpostavljen je bil tudi kontakt z g. Barbaro Zmrzlikar na STO, vendar zaradi objektivnih okoliščin še 
nismo uspeli dogovoriti termina za sestanek. 

Člani Komisije so se udeležili 5. hrvaškega kongresa o podeželskem turizmu, ki je bil konec aprila v 
Cavtatu in tam sodelovali z prispevki in raziskavami na temo turizma na podeželju. Podrobno poročilo 
je bilo predstavljeno na UO DRSP, prispevki so objavljeni v zborniku kongresa. 

V septembru je predsednik Komisije z ostalimi člani DRSP sodeloval na Evropskem podeželskem 
parlamentu v Kielce na Poljskem. Podrobno poročilo o udeležbi je bilo predstavljeno na UO DRSP. 

V novembru je predsednik Komisije sodeloval na ZOOM srečanju z predstavniki srbskih občin in 
predstavil izkušnje delovanja programa Leader, slovenskih LAS in mreže DRSP. Srečanje je bilo 
namenjene posredovanju izkušenj za pripravo izvajanja programa Leader v Srbiji s strani občin. 

Komisija je po potrebi sodelovala pri ostalih aktivnostih društva, z dogovorom MKGP in UO DRSP se je 
zaradi objektivnih okoliščin prenesel tudi termin SPP v leto 2023.  

Komisija je konec leta 2022 načrtovala drugi sestanek za pripravo aktivnosti za naslednje leto, vendar 
je zaradi drugih obveznosti o tem sklepala šele v začetku januarja, zato pa zastavila ambiciozen načrt, 
ki bo usmerjen tudi v iskanje sodelovanja z drugimi podeželskimi deležniki v slovenskem prostoru. 
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