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Datum: 9. 03. 2022 

 

 

 

ZAPISNIK 17. REDNEGA  DRSP 

 

17. redn  DRSP je potekal 9. 03. 2022 
 

 

49 . 30 (lista prisotnosti - priloga 1a in lista 
 priloga 1b).  

 

 

Dnevni red: 
 

1.  
2. 

zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 
3. 21: 

odbora. 
4. Volitve v organe DRSP za mandatno obdobje 2022 - 2026  
5. Program dela DRSP v letu 2022 in 2023 
6.  

 Sprememba Statuta DRSP 
  
 Sprememba Pravilnika o delovanju Komisije za izvajanje 

programa CLLD pri DRSP 
 

poslovanju DRSP  
7. Razno 
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- pozdrav gostov, u  

redsednik , je pozdravil zbrane in predlagal imenovanje verifikacijske 
 in Marcela Slekovec, ki bo preverila 

 

24 LAS, 2 pravni osebi in 4 
oziroma skupaj 30 52

. 26 , skladno s 
statutom,   

 Konstituiranje organov : izvolitev delovnega predsedstva, 
zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika ter volilne komisije 

Predsednik  je predlagal delovne organe  sestavi:  

-  

- za zapisnikarja: Vesna Erhart 

- za overitelja zapisnika:  in   

Prisotni so, ob soglasju predlaganih, soglasno potrdili. 

Sklep 1:  v predlagani sestavi so bili soglasno potrjeni.  

 

er se je v imenu izvoljenih zahvalil za zaupanje in prevzel 
predsedovanje. 

vsa gradiva pa so bila objavljena na 
http://www.drustvo-podezelje.si/novice/item/1159-zbor-clanov-in-

volitve-v-organe-drsp-2022-2026). Na poziv k dopolnitvi dnevnega reda prisotni niso 
predlagali dopolnitev. 

Prisotni so potrdili predlagan dnevni red . 

 

 

  21 

 

P lo o delu 

znamenju epidemije Covid-19 in omejevalnih ukrepov, nam je uspelo v

 brez zapletov izpeljali te dogodke. In to ne majhne izpostavil je posvet in 
konferenco Pametne vasi za zeleno, d

Leto 2021 je bilo tudi leto praznovanja 30 letnice delovanja programa Leader, ki smo ga 
ravneh.  
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O

je sedaj pomemben in respektiven del tega dogajanja v Sloveni
, ki se ukvarjajo z 

 
v Sloveniji in v Evropi, z mednarodnim 

pomembne reference za nadaljnjo delo. Pomembno je tudi, da smo stabilizirali delovanje 

Najpomembneje pa se mu zdi, da smo 
razume in sodeluje. Vsem skupaj  

 Skupaj smo ustvarili to zgodbo, ki jo z 
   

  

 

 

21 poslovalo pozitivno in ustvarilo 78.422,77 , kar predstavlja 
18 % rast in je odraz aktivnega delovanja. Od tega 25 % (19.640 ), 
prihodki od organizacije aktivno . 5.566  

 

V poslovanju smo zasledovali cilj, da organiziramo aktivnosti, za katere lahko zagotovimo 
dobitno in nepridobitno 

dejavnost.  

V letu 2021 je DRSP ustvaril 63,69 
  

 

 

Predsednik Roman Medved je poudaril, da je v letu 2021 Komisija za CLLD usmerila svoje delo 
v pripra
oblikovanje novega sistema izvajanja CLLD (priloga 4).  

V preteklem letu je bila k , kot je zagotavljanje 
zadostnega obsega sredstev. Pri kmetijskem skladu nam je to tudi uspelo, za regionalnega pa 

. Sredstva se bodo delila na vzhodno in zahodno Slovenijo, kar bo 

sofinancira le 4
in institucije. 

 

 

  

omisija aktivna na lokalnem, 
(priloga 5).  vlogo je predstavila  
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aktivnosti.  

razvijati projekt promocije rezultatov projektov, ki so sofinancirani s sredstvi LEADER. 
Vsekakor pa je potrebno definirati aktivnosti te komisije. 

 

d  

i projekti, sodelovanje z LAS-i iz tujine ter mednarodne kampanje, 
konference in drugi dogodki.  

obliki. Eden redkih mednarodnih dogodkov v letu 2021, ki so bili iz
, ki je potekalo v okviru sejma AGRA v Gornji 

Radgoni. 

mednarodni aktivnosti. 

 

astnega  

7) je pripravila predsednica Doris Pavuna Stanko, predstavila pa Vesna Erhart. 
21 

dogodkih. V tem letu niso obravnavali nobenega primera, ki bi bil v njihovi pristojnosti. 

 

 

tem pa tudi 

Ekskurzijo v Estonijo. V letu 2021 smo obnovili licenco za e-  

http://www.drustvo-podezelje.si), 5  
7 prispevkov mes
(https://www.facebook.com/networkSLOLAG). 

 

 

 na podlagi 

mnenje (priloga 9).  
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Z je soglasno potrdil , 
sestavni del,  

SKLEP 3 juje  o delu:  
a)  

  
  
  
  in  
 . 

b) . 

 

4  Volitve v organe DRSP za mandatno obdobje 2022 - 2026 

mandatnem obdobju 2018 - 2022 

 
. DRSP je pomemben akter ne samo na  
 

Prisotni so soglasno sprejeli naslednji sklep: 

organov DRSP za mandatno obdobje 
2018  2022. 

 

Volitve v organe DRSP za mandatno obdobje 2022 - 2026 

12. seji, z dne 9. 12. 2021, razpisal 
22  2026 in imenoval volilno komisijo 

v sestavi , Vesna Erhart in Liljana Omerzu. 

Matej Bedr , predsednik volilne komisije, v za 
volitve. Razpis volitev in vsa potrebna gradiva so bila 10. 12. 2021 objavljena na spletni strani 

http://www.drustvo-podezelje.si/novice/item/1146-razpis-rednih-volitev-v-organe-
drsp-za-obdobje-2022-2026). Volilna komisija se je sestala 4. 2. 2022 in ugotovila, da so vse 

-naslov d , ena od njih . Kandidate za 
organe DRSP je predlagalo 11 
kandidature za 19 kandidatov, ki jih je volilna komisija uvrstila na volilno listo (priloga 10).  

glasovanja  za volitve 
in Pravilniku o volitvah, nato je sledilo glasovanje. 

glasovalni lis  Izvoljeni so bili (razporejeni po abecednem redu priimkov; 
priloga 11): 

 za predsednika: Roman Medved  
 , , mag. 

 
  
 Doris Pavuna Stanko. 
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soglasno sprejel naslednji sklep: 

 

avi:  

- predsednik Roman Medved;  
- 

 
-  
- anko. 

 

 

prvih korakov bodo sestanki z mladimi kmeti, mladimi prevzemniki, sindikatom kmetov  

 

avil, da je to rezultat dela vseh 4 

 

 

za mandatno obdobje 2022 - 2024 

imenovanja 
programa CLLD v naslednjem mandatnem obdobju, ki je podrobneje predstavljeno v zapisniku 
(priloga 12
januarja. Prejeli smo osem predlogov, volilna komisija pa je ugotovila, da je bilo pravilno in 

 
 

-ti izmed 
 

5  Aktivnosti DRSP v letu 2022 in 2023 

povzel aktivnosti v programu dela za leto 2022 in 2023 (priloga 13), ki ga je potrdil 
UO na 13. seji, z dne 17. 2. 2022. P

janje in 
 Razdeljen pa je tudi na aktivnosti 

 

tudi osnutek koledarja 
aktivnosti v letu 2022 (priloga 14). Vesna Erhart je 

nekoliko spremenili. Koledar aktivnosti bomo objavili na spletni strani DRSP.  
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bomo tudi prijavili. 

V raz

-ta prestavi zaradi 
omejitev povezanih z COVID-19 in volilnega leta na lokalni in nacionalni ravni. Predlagal je tudi, 
da bi pred nacionalnim parlamentom izvedli regionalne pripravljalne dogodke. 

om mi, ki jih le-ta 
predstavlja za DRSP. 

 
ne pozna pomena programa LEADER
inovativnosti in no

 
 

Na koncu je T  ojasnil kako poteka priprava monografije o izvajanju programa 
LEADER v Sloveniji in se zahvalil vsem LAS, ki so posredovali podatke. 

SKLEP 6: je potrdil program dela za leti 2022 in 2023 in koledar dogodkov za leto 
2022. 

  

 
Zidar in Vesna Erhart. Komisija je pripravila predloge spremembe in jih predstavila na 13. seji 
UO (17. 2. 2022). UO je  Vsi 
dokumenti ( edlog sprememb dokumenta in 

 

  

Sprememba Statuta DRSP 

skladno z rezultati volitev, definicija vseh 

naslednje spremembe.  

 (priloga 15). 

 

SKLEP 7 DRSP. 
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16).   

SKLEP 8: na naslovu Rupa 26, 4000 Kranj. 

 

SKLEP 9
 

 

 

UO je na 13. seji UO (17. 2. 2022) ugotovil, da sprememba tega pravilnika ni potrebna, zato se 
 

 

Sprememba Pravilnika o delovanju Komisije za izvajanje programa CLLD pri DRSP  

Komisija za CLLD je pripravila predlog spremembe Pravilnika o delovanju Komisije za izvajanje 
programa CLLD , 

 
. 

pravilnika o delovanju Komisije za izvajanje programa CLLD pri 
DRSP (priloga 17). 

 

Sklep 10: potrjuje  Pravilnika o delovanju Komisije za izvajanje programa 
CLLD. 

 

 

 

riloga 18). 

 

Sklep 11: 
DRSP. 

 Razno 

 

 

 

 

 

 



Predsednik:
TomaZ Cunder

Zapisnidarka:

Vesna Erhart

Overovatelj 1:

Luka Juvandid
Overovatelj 2:

Goran 5oster

Priloge zapisnika so objavljene na spletni strani DRSP (TU(AJ). Priloge LL, L2 in 15 pa so
dostopne na sedeiu druStva.

Priloge zapisniku ebora Elanov:

Priloga 1a: Lista prisotnostina zboru dlanov
Priloga 1-b: Lista prisotnosti aktivnih dlanov DRSP

Priloga 2: Poroiilo o delu DRSP v letu 2021
Priloga 3: Finandno porofilo DRSP 2021
Priloga 4: Porodilo o delu komisije za CLLD v letu 2021
Priloga 5: Porodilo o delu komisije za podeielje v letu 2021
Priloga 6: Poroiilo o mednarodnem sodelovanju v letu 2021.

Priloga 7: Porodilo o delu dastnega razsodiSda za leto ZA?L

Priloga 8: Porodilo o delu sekretariata v letu 2021

Priloga 9: PoroEilo nadzornega odbora za leto 202L
Priloga 10: Volilna lista v organe DRSP za mandatno obdobje 2022 - 2026
Priloga 11: Zapisnik o volitvah v organe DRSP in arhiv glasovalnih listidev
Priloga L2: Zapisnik volilne komisije za Kornisijo za CLLD pri DRSP z dne 4. ?.2022
Priloga 13: Program dela DRSP za leto 2022in2023
Priloga 14: Koledar aktivnosti za leto 2022
Priloga 15: eistopis Statuta DRSP

Priloga 16: Soglasje lastnika za spremembo sedeia druitva
Priloga 17: -istopis Pravilnika o delovanju Komisije za izvajanje programa CLLD pri DRSP

Priloga L8: Pravilnik o finandnem in materialnem poslovanju DRSP

Gradiva s posveta LAS:

Priloga a: Zaznamek s posveta LAS

Priloga b: Predstavitev CLLD 2OZL-2A27 za EKSRP in ESRR

Priloga c: Predstavitev CLLD 2AZL-2027 za ESPRA

Priloga d: Predstavitev LAS Po poteh dediidine od Turjaka do Kolpe
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