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Datum: Prelog, 15. 2. 2022  
 
 
 
 

Poročilo o delu sekretariata v letu 2021 
 
 
DRSP je v letu 2021 organiziral več dogodkov, ki smo jih vse organizirali v živo. Med njimi lahko 
izpostavimo srečanje članov LAS v Posočju (fizično srečanje) ter Mednarodni Posvet LAS: 
Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, ki je potekal ob mednarodni konferenci 
z enakim imenom. Dogodek je bil tudi eden izmed uradnih dogodkov na visoki ravni v okviru 
slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. V okviru tega dogodka je potekala tudi 
uradna nacionalna slovesnost ob 30. let delovanja LEADER, naša delegacija pa se je udeležila 
slovesnosti na EU ravni, ki je potekala na Švedskem.  
 
V letu 2021 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 partnerstev v projektih sodelovanja. 
 
Ključne aktivnosti sekretariata v letu 2021 so predstavljene po vsebinskih sklopih.  
 
Tekoče delo društva:  

– udeležba na e-sejah in vodenje zapisnika (3 seje UO, 1 izredna seja UO in 1 zbor članov),  
– razpis volitev za organe UO DRSP in člane komisije CLLD, 
– izdajanje računov, obveščanje, usklajevanje s člani, 
– druga tehnično - administrativna dela (poročila različnim institucijam …)  

 
Priprava in izvedba dogodkov in delo na večjih projektnih vsebinah:  

– Najuspešnejša podeželska skupnost – naš nacionalni predstavnik Brda je na EU ravni 
prejel priznanje, zato smo ob tej priložnosti pripravili izjavo za javnost; pomagali smo 
mu tudi s pripravo predstavitve na podelitvi v Avstriji, a je to žal odpadlo. Skupaj z 
MKGP smo se pripravljali na objavo drugega razpisa na nacionalni ravni, v povezavi z 
vsebino, ki jo bo ARGE razpisal na EU ravni;  

– strokovni posvet LAS in srečanje članov: povezovanje lokalnih, urbanih, kulturnih in 
naravnih potencialov Posočja, 2. – 3. 7. 2021 

– mednarodni posvet LAS in mednarodna konferenca: Pametne vasi za zeleno, digitalno 
in odporno Evropo, 30. 9. – 2. 10. 2021 

ekskurzija v Estonijo:  
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– ekskurzija v tujino: Estonske LEADER iniciative ter podjetništvo in turizem na podeželju; 
po številnih poizkusih nam je ekskurzijo vendarle uspelo izpeljati, 5. – 10. 9. 2021 

– kmetijski sejem AGRA – srečanja s francoskimi LAS in potencialni projekti sodelovanja; 
že tradicionalno pa so se člani DRSP predstavili na skupni stojnici;  

 
Priprava projektnih vlog in poročanje:  

– Razpis za delovanje društev 2021, MKGP – odobren, zaključen in izplačan,  
– Mreža za podeželje MKGP je sofinancirala strokovno ekskurzijo v Estonijo in izvedbo 

posveta v Krškem; tisk monografije o izvajanju programa LEADER/CLLD smo prestavili 
v leto 2022 

 
Družbena omrežja in spletna stran:  

– prenova izgleda LAS novic 
– priprava in objava 10 številk LAS e-novic  
– objavljanje novic in posodabljanje spletne strani www.drustvo-podezelje.si   
– objava 5 – 7 prispevkov mesečno na Facebook profilu (https://www.facebook.com/networkSLOLAG)    

 
Vzdrževanje spletne strani DRSP:  
Spletno stran vzdržuje DESIGN-IT Borut Kovačič s.p. Podrobno je delo opredeljeno v 
priloženem poročilu, ključni aktivnosti v 2020 pa sta:  

– nadgradnja spletne strani in posodobitev predloge za LAS novice  
– tekoče vzdrževanje.  

 
 
sekretarka DRSP  
mag. Vesna Erhart  
 
 
 
 
Priloga:  
– Poročilo o delu Borut Kovačič  
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Datum: 14. 02. 2022 

 

POROČILO O OPRAVLJENIH STORITVAH ZA DRSP V LETU 2021 

 

• Redno mesečno vzdrževanje spletnega portala (januar – december) po pogodbi, 

• Programske dodelave: 

- spletna stran (drustvo-podezelje.si) 

- e-novice (LAS novice) 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 


