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Datum: Prelog,  15. 2. 2018 

 

Poročilo o delu sekretariata  v letu 2017 
 

DRSP je letos organiziral kar 9 dogodkov. Med njimi je v ospredju 4. Slovenski podeželski 
parlament, zelo aktivni pa smo bili tudi na področju mednarodnega sodelovanja. Delovanje 
društva smo podrobneje uredili v treh pravilnikih, na društveni spletni strani objavili 
predstavitev v angleškem jeziku, intranet pa je v zaključni fazi postavitve. Zelo živahno leto 
smo zaokrožili s slovesnostjo ob 15. obletnici delovanja d. Ključne aktivnosti sekretariata v 
letu 2017 so predstavljene po vsebinskih sklopih. 

Tekoče delo društva:  

– udeležba na sejah in vodenje zapisnika (4 seje UO, 1 redni in 1 izredni zbor članov),  
– priprava pravilnikov: Pravilnik o volitvah v organe DRSP, Pravilnik o delovanju komisij, 

odborov in sekcij DRSP in Pravilnik o članarini v DRSP, 
– izdajanje računov (97 računov), obveščanje, usklajevanje z člani, 
– druga tehnično - administrativna dela (poročila različnim institucijam …) 

Priprava in izvedba dogodkov in delo na večjih projektnih vsebinah: 

– Delavnica za člane DRSP: Kontrola zahtevkov za delovanje (Hudičevec, 29. 3. 2017; v 
sodelovanju z Mrežo za podeželje, MKGP) 

– Imenovanje predstavnika slovenskih LAS v odbor za spremljanje PRP pri MKGP 
(Žužemberk, 18. 4. 2017)  

– Konferenca Slovenskih in Čeških LAS in ekskurzija Čeških LAS v Sloveniji (Cerkvenjak, 
19. 5. 2017, Slovenija 18. 5. 2017; v sodelovanju z Mrežo za podeželje, MKGP);  

– 4. Slovenski podeželski parlament in projekt SPARCE (Šentrupert, 21. 9. 2017, Novo 
mesto, 22. 9. 2017; v sodelovanju z različnimi partnerji) 

– Strokovna ekskurzija na Portugalsko (Portugalska, 2. – 5. 10. 2017) 
– Predstavitev LAS v Ljubljani (Ljubljana, 14. 10. 2017; v sodelovanju z Mestno občino 

Ljubljana) 
– Tematski posvet LAS: Inovativnost v projektih LEADER in projektih sodelovanja v EU 

(Komen, 26. 10. 2017), 
– Tematski posvet LAS: Inovativnost v projektih LEADER in projektih sodelovanja s 

primeri dobrih praks v Evropskih državah (Komen, 26. 10. 2017), 
– Prenova spletne strani (predstavitev v angleščini, posodobitve,…) in zasnova 

intraneta 
– Slavnostna seja ob 15. letnici delovanja DRSP (Groblje, 29. 11. 2017) 
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Priprava projektnih vlog in poročanje: 

– Razpis za delovanje društev 2017, MKGP – odobren, zaključen in izplačan, 
– Projekti DRSP v 2017, Mreža za podeželje MKGP – odobren, zaključen in izplačan, 
– Projekti DRSP v 2018, Mreža za podeželje MKGP – v dogovarjanju za izvedbo; 
– Priprava prijave Promoting Community-Led Development in Mountainous Adjara, 

uvajanje CLLD v Gruziji (marec 2017) – žal neuspešna prijava 

Izdajanja LAS novic in urejanje: 

Komuniciranje DRSP preko elektronskih medijev je v letu 2017 prevzela Maja Šogorič iz 
Prleške razvojne agencije GIZ. Podrobno je delo opredeljeno v priloženem poročilu, ključne 
aktivnosti v 2017 so: 

– izdaja 14 LAS novic (12 rednih + 2 izredni);  
– objave na Facebooku DRSP – skoraj 100 objav;  
– administriranje spletnega portala (posodabljanje informacij na portalu) in 

vzpostavitev intraneta (kreiranje map, vnos datotek, …) 
– urejanje in objava gradiv za 4. SPP,  
– drugo (DRSP v PADOR sistemu, kreiranje youtube kanala, …)  

Vzdrževanje spletne strani DRSP: 

Vzdrževanje spletne strani od aprila 2017 izvaja DESIGN-IT Borut Kovačič s.p. Podrobno je 
delo opredeljeno v priloženem poročilu, ključne aktivnosti v 2017 so: 

– redno mesečno vzdrževanje spletnega portala, 
– priprava predstavitve DRSP v angleškem jeziku (podstran)  
– informacijska podpora za 4. SPP 
– vzpostavitev intraneta 
– nadgradnja razpošiljanje LAS novic in priprava okolja za arhiv 

 

     

sekretarka DRSP 

mag. Vesna Erhart 

 

 

 

Priloge: 

– Poročilo o delu Maja Šogorič 
– Poročilo o delu Borut Kovaček 



 

PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA giz 

Vodilni partner LAS Prlekija 

Partnerska institucija RRA za Pomurje 
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Datum: 5. 2. 2017 

Poročilo o opravljenem delu za DRSP 

na področju spletnega informiranja in administracije v letu 2017 

 

 izdanih 14 številk LAS novic (12 rednih + 2 izredni); 

 administriranje spletnega portala: 

o objava skoraj 100 prispevkov na spletni strani, 

o posodobitve vsebine (seznami članov DRSP + članov organov DRSP); 

o vnos vsebine na angleško stran DRSP; 

 skoraj 100 objav na Facebooku; 

 posodobitev podatkov DRSP v PADOR sistemu; 

 4. SPP (urejanje / popravki obrazcev na spletni strani DRSP (prijavnica, gradivo), priprava in 

urejanje fotogalerije, prezentacij in ostalega gradiva na spletni strani – 28 ur; 

 kreiranje DRSP youtube kanala in nalaganje 2 filmov 4. SPP; 

 INTRANET (kreiranje map in podmap,  vnos datotek); 

 prenos člankov s stare na aktualno spletno stran; 

 čiščenje baze naročnikov (odstranjevanje neaktivnih e-mail naslovov); 

 poročilo AGRA; 

 

 

 

 

Pripravila: 
Maja Šogorič, univ. dipl. kom. 

Goran Šoster, univ. dipl. ekon. 
direktor PRA giz 
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http://www.prlekija.com/


DESIGN-IT Borut Kovačič s.p. 
Razlagova ulica 54, 9240 Ljutomer 
Tel.: 041 868 013 
E-Mail: borut.kovacic@gmail.com 
DDV: 75683644  

 
 

 

Datum: 5. 2. 2017 

 

POROČILO O OPRAVLJENIH STORITVAH ZA DRSP – spletni portal (drustvo-podezelje.si) V LETU 2017 

 

 Priprava in uvoz seznama elektronskih naslovov v spletni modul Acymailing, 

 redno mesečno vzdrževanje spletnega portala (april – december) po pogodbi, 

 priprava modula in prijavnega obrazca za 4. SPP: 

- integracija modula v spletno stran, 

- izdelava prijavnega obrazca v dveh jezikih (SLO in ANG), 

- priprava podatkovne baze za hrambo prijav, 

 vzpostavitev INTRANETA: 

- priprava podatkovne baze, 

- namestitev, 

- konfiguracija, 

 vzpostavitev angleške podstrani: 

- kreiranje modulov za večjezično podporo, 

- prilagoditev obstoječih menijev in vsebine, 

- priprava vsebine za vnos prevodov, 

 priprava okolja za vključitev arhiva iz stare spletne strani, 

 narejen prehod za razpošiljanje e-novic na varnejši SSL protokol. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Design IT, Borut Kovačič s.p. 
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