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POROČILO O DELU V LETU 2017 

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v letu 2017 z svojimi uspešnimi aktivnostmi potrdilo vlogo 
nevladne Mreže za podeželje in mreže slovenskih LAS. Pri tem najprej izpostavljam dejstvo, da smo 
kljub vsem turbulencam uspeli povezati skoraj vse slovenske LAS (35 od 37), kar je zadosten dokaz, 
da smo zastavljene cilje in vizijo po sodelovanju med deležniki na slovenskem podeželju dosegli. Z 
odmevnimi dogodki in sodelovanjem z najpomembnejšimi akterji smo dosegli raven, ki jo bo 
potrebno v naslednjih letih vzdrževati, vse to pa bo po eni strani odvisno od sodelovanja članov 
društva, po drugi strani pa tudi od financ, ki so tako ali drugače vedno pomemben dejavnik 
uspešnosti nekega delovanja. Z letom 2017 tudi nekako zaključujemo prvo mandatno obdobje 
vodenja društva ekipe, ki je bila izvoljena leta 2014, zato je primeren trenutek, da pogledamo 
uspešnost delovanja ne samo v preteklem letu ampak tudi v celotnem obdobju.  Zato se uvodoma 
zahvaljujem obema podpredsednikoma, vsem članom UO in vseh treh Komisij, ki so v preteklem 
mandatu več kot odlično opravili svoje delo in omogočili, da je bilo delo društva res uspešno. 

Poglejmo podrobnosti:  

 

 1. DELOVANJE DRUŠTVA  

Glavnina operativnega dela se je v letu 2017 opravila v Prelogu pri Domžalah, kjer ima pisarno 
sekretarka društva Vesna Erhart in v pisarni predsednika društva v občinski stavbi v Ilirski Bistrici, kjer 
je tudi sedež LAS med Snežnikom in Nanosom. Iz tega razloga je bilo izvedenih nekaj sestankov na teh 
lokacijah, ki smo jih kolikor se je dalo, uskladili z aktivnostmi predsednika v Ljubljani. Delovanje 
društva je že iz leta 2016 razdeljeno na dve področji – na osnovno delovanje društva in projektne 
naloge, ki so povezane tudi z pridobljenimi projekti in namenskimi sredstvi. Ta razdelitev je 
pomembna zaradi prihodka iz naslova članarin LAS, ki gredo v osnovi za aktivnosti povezane z 
zastopanjem LAS in so posebej zavedene zaradi morebitnega dvojnega financiranja. V letu 2017 smo 
to razdelitev formalno uredili tudi s Pravilnikom o članarini društva, ki je točno razmejila odhodke 
povezane z članarino LAS. 

Pri tem je potrebno izpostaviti, da se je zaradi aktivnosti društva finančni obseg delovanja v letu 2017 
z načrtovanih 39.160,00 € dvignil  na kar 66.780,00 €, kar je le dokaz pestre aktivnosti društva. 

Podrobno poročilo o izvajanju aktivnosti je v priloženo v poročilu sekretariata, v spodnjih točkah so 
izpostavljene še nekatere dodatne aktivnosti.  

V letu 2017 se je članstvo društva nekoliko uredilo zaradi bolj aktivnega pristopa k plačevanju 
članarine, tako da se je leto zaključilo z 32 člani LAS (od 37).  Trenutno imamo evidentiranih 57 članov 
društva, v postopku je izbris za 4 člane zaradi neplačane članarine.  

Tudi v letu 2017 nismo uspeli pridobiti dodatnih sredstev, s katerimi bi lahko profesionalizirali delo 
sekretariata, kar je bil eden izmed pomembnih ciljev lanskega leta. Žal pa smo bili neuspešni pri 
prijavi na dva EU razpisa, ki bi nam to aktivnost lahko omogočila, tako da sredstva za delovanje 
društva še vedno deloma pokrivamo iz članarine, deloma pa z pridobljenimi projektnimi sredstvi 
(delovanje društva na MKGP, CNVOS), kar je zadostovalo za opravljeno delo in aktivnosti iz tega 
naslova.  
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2. INFORMIRANJE IN PROMOCIJA DRUŠTVA 

Pomemben korak naprej je društvo naredilo z urejanjem spletne strani in pošiljanjem e-novic, ki so 
postale ažurne in na nek način tudi ogledalo dejavnosti članstva društva. Še vedno sicer pogrešamo 
objave strokovnih člankov vendar pa gre za daljši proces, ki ga bomo poskušali dokončati v 
naslednjem letu. 

Po odločitvi UO se v dvoletnem ciklusu izmenjujeta Slovenski podeželski parlament in Festival 
Slovenskih LAS, tako da je bil letos poudarek na 4. SPP. Odličen dogodek, delovno in promocijsko zelo 
uspešen ter potrditev naših usmeritev, da gre za nacionalni nevladni pristop. Zaradi koncepta 
dogodka je izpadel promocijski dan LAS, kar pa ni vplivalo na kvaliteto in vsebino parlamenta. SPP je 
imel tudi mednarodno udeležbo, ter svoj vpliv na Evropskem podeželskem parlamentu. 

Še vedno pa s promocijo in obveščanjem o delovanju društva sodelujemo na različnih prireditvah kot 
so sejem AGRA v Gornji Radgoni, KOS v Lenartu in Podeželje v Ljubljani, ki so bile letos najbolj 
izpostavljene. 

 
3. NACIONALNA INFO TOČKA ZA CLLD 

Že v letu 2015 smo pridobili status nacionalne informativne točke za izvajanje programa CLLD (druga 
info točka je MKGP), kar nam je omogočilo neposredno pridobivanje informacij iz organa upravljanja 
CLLD. Žal nam ta status razen dodatnih izobraževanj ne prinaša dodatnih sredstev za izvajanje te 
aktivnosti, kljub temu pa ocenjujemo, da gre za dober korak naprej pri informiranju naših članov in 
postavljanje primerne baze za nadaljnje aktivnosti v zvezi z info točko. V letu 2017 smo aktivnosti s 
tega področju izvajali skozi delavnice in posvete, sekretarka društva Vesna Erhart je odgovorila na več 
posameznih vprašanj s tega področja, žal pa se status teh Info točk v okviru Mreže za podeželje, kljub 
našim pobudam ni bistveno spremenil. 
 
4. SODELOVANJE, ZAGOVORNIŠTVO IN MREŽENJE NA NACIONALNI RAVNI 

Kot mreža slovenskih LAS smo bili aktivni pri vseh zastavljenih aktivnostih, veseli dejstvo, da je nova 
Komisija za CLLD zelo dobro zastopala interese naših članov in sodelovala na vseh sestankih, ki so 
vplivali na problematiko izvajanja CLLD v Sloveniji. Več sicer v njenem poročilu, izpostavljamo pa 
posvet predsednikov LAS v Žužemberku, ki je pomembno vplival na relacijo med LAS, DRSP in MKGP 
pri našem nadaljnjem delu. 

Precej poudarka je bilo tudi pri izpostavljanju problematike delovanja AKTRP, kjer smo nenehno 
poskušali razreševati odprte probleme, ki so jih LAS imeli z Agencijo, vendar kakšnega večjega 
rezultata nismo uspeli doseči, razen pri spreminjanju Uredbe, kjer so bili upoštevani nekateri naši 
predlogi. 

Na nacionalnem nivoju sta bila organizirana dva posveta (Hudičevec Razdrto in Lenart), uspešno pa 
smo realizirali tudi dva mednarodna posveta. Na Kmetiji Firbas smo v maju pripravili mednarodno 
konferenco sodelovanja s češkimi LAS, še bolj pa je bila odmevna oktobrska konferenca in večdnevni 
posvet LAS na Portugalskem, kjer smo uspešno zastavili sodelovanje z portugalskimi LAS, predvsem 
pa pridobili dragocene izkušnje za uspešno delovanju LAS na osnovi portugalskih dobrih praks. 

Nadaljevali smo sodelovanje z CNVOS, ki se je poleg evalvacije priprave SLR v LAS, nadaljevalo z 
uporabo pravnega svetovanja pri pripravi različnih dokumentov. Pri tem izpostavljamo sodelovanje 
pri obravnavi pripomb in predlogov za spremembo Uredbe CLLD in pri problemih z AKTRP, kjer smo 
uspešno realizirali kar nekaj skupnih aktivnosti. 
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5. MEDNARODNO SODELOVANJE  

Za mednarodno sodelovanje je v DRSP zadolžen podpredsednik Goran Šoster, čigar podrobno 
poročilo je v prilogi tega poročila. Pri tem je potrebno izpostaviti, da smo bili mednarodno zelo 
aktivni in da so pri tem sodelovali tudi predsednik in ostali člani UO. Več podrobnosti pa v poročilu. 

 

Naj za zaključek ugotovimo, da je bilo tudi leto 2017 izjemno uspešno. Nadgradili smo aktivnosti in 
dosežke, ki so bili postavljeni v ambicioznem programu dela, v mednarodnem prostoru postajamo 
referenčna organizacija. Morda smo bili malce bolj uspešni na vsebinskem kot finančnem delu, 
predvsem na račun nepričakovanih stroškov s podeželskim parlamentom, vendar se bodo zadeve 
uredile že v začetku novega poslovnega leta. Zato naj ponovim tako kot sem zaključil v lanskem 
poročilu:  izziv iz lanskega leta – naj bo naslednje leto še boljše, smo dosegli in tako nadaljujemo 
naprej. V kolikor nam uspejo načrti za leto 2018, smo dosegli svoj namen. 

Naj se ob zaključku Hvala vsem članom in funkcionarjem za odlično sodelovanje in še boljše delo. 

 
        Predsednik DRSP: 
           Aleš ZIDAR l.r. 
 
Vesna dopiši: 
Priloge: 

- Finančno poročilo DRSP 2017 s prilogami 
- Poročilo o mednarodnem sodelovanju DRSP 2017 
- Poročilo sekretariata DRSP 2017 
- Poročilo Komisije DRSP za prenos znanja 2017 
- Poročilo Komisije za Leader/CLLD za leto 2017 
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