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POROČILO O DELU V LETU 2021 

 

Čeprav je bilo tudi leto 2021 v znamenju epidemije Covid-19 in omejevalnih ukrepov, nam je uspelo veliko 
večino aktivnosti in srečanj izpeljati v živo. Pri tem so bile prav vse velike prireditve izpeljane tako, da smo se 
srečali in uspešno – brez zapletov izpeljali te dogodke. In to ne majhne – naj izpostavim samo posvet in 
konferenco Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo v Krškem, ki je bila z vseh strani ocenjena kot 
zelo uspešna in nas je postavila ob bok evropsko primerljivih konferenc. Leto 2021 je bilo tudi leto praznovanja 
30 letnice delovanja programa Leader, ki smo ga obeležili na več nivojih. 

Delovanje društva so na domačem nivoju obeležili pogovori in dogovarjanja v pripravi programskih 
dokumentov za novo EU obdobje 2021-2027. Zaradi statusa Društva za razvoj slovenskega podeželja kot 
pomembnega sogovornika pri razvoja podeželja v Sloveniji, še posebej pa kot mreže slovenskih LAS smo 
sodelovali tako na skupinskih sestankih, še bolj pomembni pa so bili bilateralni sestanki z predstavniki organov 
upravljanja, kjer smo močno lobirali za višja sredstva za izvajanje programa CLLD. Pri tem izpostavljam, da smo 
bili uspešni pri sredstvih iz EKSRP, za ostale sklade pa je vsaj ob koncu leta kazalo zelo dobro, so pa zadnje 
informacije o višini teh sredstev sicer neuradne in skope, ampak tudi slabe, saj se nam doseženi dogovori kar 
nižajo. Vendar je potrebno pri tem izpostaviti, da so se Komisija za CLLD, člani UO in posamezniki v društvu 
izjemno potrudili in vložili veliko napora v izboljšanje stanja na načrtovanih sredstvih za CLLD. 

Pomembno pa je še nekaj – vse zastavljene naloge smo v letu 2021 izpeljali. To dokazujejo priložena poročila 
sekretariata in komisij, finančno smo poslovali pozitivno, zato tudi tokrat ocenjujem, da smo bili zelo uspešni. 

 1. DELOVANJE DRUŠTVA  

V letu 2021 smo načrtovali spremembo in modernizacijo statuta, kar smo tekom leta pripravili za obravnavo na 
Zboru članstva. Prav zaradi tega in načrtovanega zaključka mandata, smo ocenili, da ni potrebno hiteti s 
spremembo sedeža društva v Slavini pri Prestranku, to bomo realizirali v letu 2022.  Racionalizirali smo delo 
preko sekretariata, čeprav je to še vedno ena izmed večjih postavk delovanja društva. Z bolj pazljivim pristopom 
do izvajanja aktivnosti društva, smo nekako stabilizirali stroške in finančne prilive, je pa res da smo v letu 2021 
imeli dve zelo veliki in finančno zahtevni aktivnosti. To se je poznalo pri količini opravljenega dela sekretariata, 
za kar smo zagotovili dovolj velika finančna sredstva. Je pa še vedno delo društva 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. 

2. INFORMIRANJE, USPOSABLJANJE IN PROMOCIJA 

Po odzivih članov je naša spletna stran tekoče vzdrževana in nudi sveže novice, ki jih kombinirano z družbenimi 
omrežji. Menim, da je informiranost članov društva dobra, sploh zaradi urejenega in rednega pošiljanja 
mesečnih LAS novic. Kot izjemno pomembno pa se je tovrstno informiranje izkazalo tudi zaradi Covid razmer. 
Tudi tu se moram zahvaliti izvajalcem za kakovostno in redno delo. 

Promocijsko je bila zelo uspešna tudi konferenca v Krškem, ki je nas in naše soorganizatorje (predvsem LAS 
Posavje in občino Krško) predstavila v zelo lepi podobi. Svoje pa je dodala tudi razglasitev zmagovalca 
slovenskega dela natečaja združenja ARGE občini Brda za prejemnika zlatega priznanja za dolgoročno strategijo 
trajnostnega razvoja, kar je bilo medijsko zelo odmevno.  

Kljub vsemu pa v povezavi z pripravo programskih dokumentov 2023-2027 ugotavljamo, da nas prebivalci 
podeželskih območij, še posebej pa kmetje, premalo prepoznajo skozi uspešne zgodbe programa CLLD, zato bo 
potrebno v prihodnosti izpeljati več promocijskih akcij za prepoznavnost društva in LAS. 

3. NACIONALNA INFO TOČKA ZA CLLD 

Že šesto leto 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 



2 

aktivnosti v veliki meri sloni na delu sekretariata in informiranju članstva skozi LAS novice ter delo Komisije za 
CLLD, pri tem gre za utečeno delovanje na področju informiranja članstva.  

4. SODELOVANJE, ZAGOVORNIŠTVO IN MREŽENJE NA NACIONALNI RAVNI 

Že uvodoma sem omenil, da smo bili zelo aktivni pri pogovorih z odgovornimi na organih upravljanja CLLD in 
aktivnosti Komisije za CLLD pri izvajanju tega programa v Sloveniji. Več je opisano pri poročilu Komisije, pri tem 
še enkrat poudarjam, da je njihovo delo resnično odlično in transparentno, da sodelujejo z vsemi LAS – ne samo 
s člani društva, in da o problematiki kvalitetno razpravljajo in sprejemajo sklepe, predloge in priporočila. Ker se 
tudi tej komisiji izteka mandat, se jim še enkrat zahvaljujem za odlično opravljeno delo. 

V juliju smo izpeljali poletno srečanje članov DRSP – tokrat v Posočju (team building LAS), kjer so se zelo izkazali 
gostitelji iz LAS Posočje in pripravili odlično srečanje. V začetku septembra – prav zadnji dan pred zaostritvijo 
Covid vstopa, pa nam je uspelo izpeljati večdnevno strokovno ekskurzijo v Estonijo. Končno bi rekel in ob tem 
dodal zelo uspešno in poučno. 

5. MEDNARODNO SODELOVANJE  

Za mednarodno sodelovanje je v DRSP še vedno zadolžen Goran Šoster, čigar podrobno poročilo je v prilogi 
tega poročila. Pri tem sodelujemo tudi predsednik in ostali člani UO in Komisije za CLLD. Redno sodelujemo pri 
delu ELARDa, ENRD, PREPARE network in Subleader Committee pri Evropski komisiji. V decembru smo bili na 
svečani konferenci ob 30 letnici programa Leader na Švedskem (žal le tri udeleženci, ker je Švedska zaostrila 
pogoje vstopa v državo), aktivni smo pri delu v združenju ARGE, kjer je naš nacionalni zmagovalec za 
najuspešnejšo lokalno skupnost Goriška Brda prejel tudi zlato priznanje združenja Arge. 

ZAKLJUČEK  

Kot rečeno – precej bolj podrobneje so naši uspehi zabeleženi v poročilih Komisij in organov društva. Sam ob 
zaključku tega poročila in drugega mandata kot predsednika društva ugotavljam, da smo naredili res veliko. 
Moja velika želja je bila, da postanemo prava nevladna mreža za razvoj podeželja, ki je sedaj pomemben in 
respektiven del tega dogajanja v Sloveniji. Naloge mreže izvajamo na vseh področjih, imamo predstavnike v 
vseh pomembnih organih ali odborih razvoja podeželja, Komisija za CLLD je izjemno strokovno uspešna, uspeli 
smo aktivirati članstvo,  kot društvo smo prepoznavni v Sloveniji in v Evropi, z mednarodnim sodelovanjem smo 
zelo okrepili našo vlogo v mednarodnem okolju, s čimer smo pridobili pomembne reference za nadaljnjo delo. 
Pomembno je tudi, da smo stabilizirali delovanje društva, da finančno pokrivamo zastavljene programe in jih 
tudi uspešno zaključujemo. Najpomembneje pa se mi zdi, da smo postali ena velika družina, ki se razume in 
sodeluje. Zato se vam vsem skupaj – članom društva in funkcionarjem organov zahvalim za odlično sodelovanje 
in še boljše delo. Skupaj smo ustvarili to zgodbo, ki jo z odprtim srcem in zadovoljstvom prepuščam 
naslednikom. 

        Predsednik DRSP: 
           Aleš ZIDAR l.r. 
 
 
 
 
Priloge: 

- Finančno poročilo DRSP 2021 s prilogami 
- Poročilo o mednarodnem sodelovanju DRSP 2021 
- Poročilo sekretariata DRSP 2021 
- Poročilo Komisije za podeželje za leto 2021 
- Poročilo Komisije za CLLD za leto 2021 

 


