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Datum: 24. 2. 2023 

 

Poročilo o delu Društva za razvoj slovenskega podeželja za leto 2022 

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja smo ustanovili z naslednjimi nameni in cilji : 

• združevanje vseh, ki si na različnih ravneh prizadevajo za razvoj slovenskega podeželja, 
• spodbujanje sodelovanja, povezovanja in medsebojne pomoči med posamezniki in 

organizacijami s podeželja, 
• zastopanje interesov članov na državni in mednarodni ravni, 
• zagotavljanje pretokov informacij na vseh ravneh – med vladno in nevladno ravnijo, od 

občinskih do mednarodnih, 
• sodelovanje kot enakovreden partner in sogovornik pri oblikovanju zakonodaje in politike 

razvoja podeželja. 
Delovanje društva je od vsega začetka zelo dinamično, članstvo se je delno menjavalo, porajale 
so se iniciative za organizacijo raznih srečanj, izobraževanj in polemičnih razprav. Skozi vse te 
aktivnosti je društvo rastlo, vzpostavila so se nova razmerja in društvo je v slovenskem 
podeželskem prostoru pridobivalo na veljavi. Njegova vloga in pomen sta bila že večkrat 
priznana in potrjena, tako s strani različnih nacionalnih in evropskih institucij kot tudi drugih 
nevladnih organizacij. Je krovno podeželsko civilno združenje, organizirano na osnovi široke 
podpore po načelu od spodaj navzgor. 

Člani društva in člani organov DRSP pri svojem delu izhajamo iz navedenih smernic in temu 
tudi sledi naše opravljeno delo v letu 2022. 

 

1. DELOVANJE DRUŠTVA 

 

V letu 2022 smo na Zboru članov v Kočevju izvedli volitve novih organov društva. Izbrani 
predstavniki bodo svoje delo opravljali v mandatnem obdobju 2022-2026. Na zboru članstva 
smo potrdili spremembe statuta in nekaterih pravilnikov ter potrdili spremembo sedeža 
društva.  V prvih mesecih po volitvah smo izvedli vse zahtevane postopke, ki so vezani na 
spremembo odgovornih oseb in sedeža društva (Upravna enota, AJPES, banka). 

V letu 2022 smo obnovili licenco za e-konferenčno sobo, saj je le-ta nepogrešljivi del našega 
vsakdana. Večinoma so e-konferenčno sobo uporabljali člani za seje upravnih odborov, 
ocenjevalnih komisij ali srečanja partnerjev v projektih sodelovanja. Za potrebe arhiviranja in 
dostopa do dokumentacije je zakupljen prostor na platformi Dropbox. 

V tem letu smo izvedli štiri seje Upravnega odbora, eno sejo Nadzornega odbora in Zbor članov 
društva.  
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Delo društva je zastavljeno na dva vzporedna področja, kar je vezano tudi na prihodke društva. 
Članarina je v največjem deležu namenja redni dejavnosti društva, informiranju in 
povezovanju ter sodelovanju na področju razvoja podeželja. Ta del predstavlja okoli tretjino 
vseh stroškov. Ostale aktivnosti (posveti, ogledi dobrih praks,..) se financirajo s sredstvi 
pridobljenimi na razpisih, kotizacijo udeležencev na dogodkih in drugimi viri.  

Finančno poslovanje društva je bilo pozitivno. Celotni prihodki znašajo 72.479,51 EUR,  
odhodki znašajo 72.430,02 EUR. Društvo je dosegla presežek prihodkov  nad odhodki  v višini 
49,49 EUR. 

 
 

2. INFORMIRANJE, USPOSABLJANJE IN PROMOCIJA 

 

Za delovanje društva je ključno objavljanje informacij ter tekoče obveščanje članstva. V 
letošnjem letu smo izdali sedem številk LAS e-novic, kjer smo prejemnike obveščali o aktualnih 
novicah slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) in drugih deležnikov razvoja slovenskega in 
evropskega podeželja. Številne novice smo objavili tudi na spletni strani DRSP (129 novic), kjer 
smo za pomembnejše dogodke (posveti LAS, …) objavili tudi poročila s prosojnicami, listami 
prisotnostmi in foto galerijo; javnost pa smo obveščali tudi preko društvenega Facebook 
profila (https://www.facebook.com/networkSLOLAG ). 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v tem letu pristopilo k pripravi Akcijskega načrta 
promocijskih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti programa LEADER/CLLD kot enega od 
pomembnih nosilcev razvoja slovenskega podeželja. Namen Akcijskega načrta promocijskih 
aktivnosti je spodbuditi vse LAS k aktivni promociji izvedenih projektov LEADER/CLLD ter jih 
povezati pod skupno okrilje, saj bomo le na tak način prepoznani širši javnosti.  

  

3. NACIONALNA INFO TOČKA ZA CLLD 

 

Društvo je v okviru Komisije za izvajanje programa CLLD v teku leta aktivno sodelovalo pri  
pripravi strateških dokumentov za izvajanje Skupne kmetijske politike in Evropske kohezijske 
politike. S konstruktivnim pristopom smo uspeli zagotoviti enak obseg sredstev za izvajanje 
programa CLLD kot je bil v prejšnjem obdobju. V drugi polovici leta je bil poudarek na pripravi 
izvedbenih uredb in pripravi vzorcev pravnih dokumentov za delovanje LAS v novem obdobju. 

Delovanje društva in njegovih članov je bilo v veliki meri namenjeno izmenjavi izkušenj in 
izboljšanju delovanja lokalnih akcijskih skupin in njihovih članov. S tem namenom smo izvedli 
več strokovnih posvetov in drugih dogodkov s poudarkom na izboljšanju pogojev za delo na 
področju razvoja podeželja:   

• Posvet »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri« 
20. 4.  2022 v Državnem svetu RS. 

• Strokovni posvet LAS in srečanje članov: povečanje kakovosti življenja na podeželju z 
razvojem rekreativnih možnosti, Gorenjska, 1. - 2. 7. 2022. 

• Strokovni posvet »Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja 
Društva za razvoj slovenskega podeželja«, Sv. Jurij Ob Ščavnici, 21. 10. 2022. 

https://www.facebook.com/networkSLOLAG


 

3 

• Strokovna ekskurzija v Grčijo z ogledom dobrih praks, ki so bile sofinancirane s sredstvi 
CLLD iz kmetijskega, ribiškega in regionalnega sklada , 2. - 7. 10. 2022. 

 
Pomemben dosežek društva v letošnjem letu je sodelovanje pri pripravi in izdaji monografije 
»Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji«. Monografija je izdana v sodelovanju z Filozofsko 
fakulteto UL in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Pripravili so jo 
strokovnjaki s področja razvoja podeželja – naši aktivni člani. K kvalitetni vsebini monografije 
so prispevali tudi člani lokalnih akcijskih skupin, ki so prispevali svoje znanje in poznavanje 
lokalnega razvoja. V tem času je opravljeno več kot 400 prenosov monografije iz spletnih strani 
MKGP in FF UL. 

Na našo pobudo in v sodelovanju z MKGP smo spomladi pristopili k pripravi izhodišč za 
vzpostavitev informacijskega sistema za elektronsko vodenje postopkov izvajanja javnih 
razpisov na ravni LAS. S tem namenom smo oblikovali Komisijo za digitalizacijo, ki je v teh 
mesecih pripravila osnutek tehnične specifikacije za aplikacijo. V tem trenutku potekajo 
pogovori z ministrstvi o zagotovitvi finančnih sredstev za izdelavo aplikacije. 
 

4. SODELOVANJE, ZAGOVORNIŠTVO IN MREŽENJE NA NACIONALNI RAVNI 

 
Člani društva smo aktivni člani v različnih nacionalnih organizacijah. V letošnjem letu smo na 
povabilo imenovali nove predstavnike DRSP in LAS v nekaterih nacionalnih organizacijah in 
delovnih skupinah: 

1. Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2022 
2. Odbor za spremljanje Skupne kmetijske politike (SKP) 2023-2027 
3. Skupščina evropske mreže za podeželje 
4. Nacionalna mreža za podeželje 
5. Delovne skupine pri MKGP za izvajanje SKP 

 
Ministrstvu za kmetijstvo smo predlagali tudi spremembo Zakona o kmetijstvu z namenom 
imenovanja predstavnika DRSP v Svet za kmetijstvo in podeželje, ki deluje pri Vladi RS, kar pa 
ni bilo sprejeto. 
 
Ob 20 letnici delovanja društva smo organizirali strokovni posvet o pomenu civilne družbe za 
razvoj podeželja. S svojo prisotnostjo so potrdili pomen in vlogo društva udeleženci iz številnih 
strokovnih inštitucij na področju razvoja podeželja, predstavniki večine lokalnih akcijskih 
skupin in predstavniki vseh ključnih inštitucij, ki upravljajo sredstva za izvajanje programa 
LEADER / CLLD ter strokovnjaki in zagovorniki podeželja – skupaj več kot 80 udeležencev. 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja na podlagi pogodbe z MKGP izvaja večino aktivnosti 
za izvedbo natečaja Evropskega združenja za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE). Z 
natečajem za Najuspešnejšo podeželsko skupnost na nacionalnem nivoju smo letos izbrali 
novega zmagovalca, ki je postal nacionalni predstavnik na natečaju za evropsko nagrado za 
razvoj podeželja, ki jo razpisuje ARGE - letos že sedemnajstič zapored.  Letos smo na podlagi 
razpisa na EU ravni objavili nacionalni razpis za Najuspešnejšo podeželsko skupnost 2022 pod 
geslom »Gradimo mostove«. Na natečaj sta se prijavili dve skupnosti, Ljubno in Razkrižje. 
Letošnja zmagovalka, Občina Ljubno, je v lokalni skupnosti prevzela pomembno nalogo stičišča 
idej in z vztrajnim, poštenim in z odprtim  delom gradila povezave, ki danes tvorijo povezano 
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lokalno skupnost, odprto navzven in novim idejam. Občini Razkrižje smo podelili priznanje za 
izjemne dosežke na področju spodbujanja vključujočega in trajnostnega razvoja v okviru 
natečaja. ARGE je v letošnjem letu podelilo najvišje priznanje mestu Stadtschlaining, 
Gradiščanska v Avstriji, slovenski nacionalni predstavnik Občina Ljubno pa se je uvrstila med 
prejemnike druge najvišje nagrade – zlate plakete. Na natečaju je sodelovalo 21 krajev iz 21 
regij v 12 različnih državah Evrope.  

 

5. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je aktivno vpeto v delovanje evropskih pobud in 
gibanj, zlasti v Evropsko združenje lokalnih akcijskih skupin ELARD in v Gibanje za evropsko 
podeželje PREPARE. Udeležili smo se Skupščine ELARD na Češkem in sodelovali na 5. 
Evropskem podeželskem parlamentu na Poljskem/Kielce, kjer se je zbralo  350 udeležencev iz 
39 držav.  

Za naše društvo je še posebno pomembno sodelovanje s podeželskimi razvojnimi 
organizacijami na območju Balkana, ki jim lahko prenesemo naše izkušnje in dobre prakse na 
področju lokalnega razvoja. Aktivno smo sodelovali na srečanjih s predstavniki Hrvaške, Srbije 
in Romunije (sodelovanje na skupnih sestankih, posvetih in kongresih).  
 

ZAKLJUČEK 

Delovanje društva so v domačem okolju v največji meri zaznamovali proslavitev 20 letnice 
delovanja našega društva, izdaja Monografije »Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji« ter 
pogajanja za pripravo programskih in operativnih dokumentov, ki bodo omogočili črpanje EU 
sredstev v novem programskem obdobju 2021-2027. Pri organih upravljanja evropskih skladov 
smo dosegli, da je obseg sredstev za izvajanje programa CLLD ostal v enakem obsegu kot v 
prejšnjem obdobju. Pri tem je potrebno izpostaviti, da so se Komisija za CLLD, člani UO in 
posamezniki v društvu izjemno potrudili in vložili veliko napora v izboljšanje stanja na področju 
izvajanju programa CLLD. V letošnjem letu se lahko pohvalimo z izvedbo večjih dogodkov, kot 
so posvet o izvajanju programa CLLD v Državnem svetu, strokovna ekskurzija v Grčijo in 
vsekakor izbor Najuspešnejše podeželske skupnosti 2022 (ARGE), prejemnik je občina Ljubno.    

Pomembno pa je še nekaj – vse zastavljene naloge smo v letu 2022 izpeljali. To dokazujejo 
priložena poročila, finančno poslovanje društva pa je stabilno. Zato ocenjujem, da je bilo 
delovanje in poslovanje Društva za razvoj slovenskega podeželja v letu 2022 uspešno. 

 

 

mag. Roman Medved  

predsednik 
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