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Poročilo o delu Komisije za podeželje v letu 2018 
 

Prioritetna naloga na katerih sem sodeloval skupaj s člani DRSP ali pa kot predstavnik 
komisije za podeželje je doprinos k boljši informiranosti, ozaveščanju in pravicah prebivalcev 
podeželja in posledično večji participativni vključenosti novih akterjev v lokalnih skupnostih.  

Kot predsednik komisije sem med ostalim predstavljal delo DRSP na motivacijskih delavnicah 
v Padni, na izobraževalnih institucijah in drugih prilikah v Sloveniji : 

- Januarja v Slivjah (občina Hrpelje kozina) predstavljal primer dobre prakse razvoja vasi Padna 
v okviru predavanj o Pametnih vaseh 

- Obiski predstavnikov in skupin, študentov, aktivnih društev in drugih akterjev na podeželju v 
Padni in predstavitev dobrih praks  

- Vodenje skupin v hrvaško Istro in Bale, predstavitev dobrih praks SOS, Občina Žalec  
- Sodelovanje pri sestankih in na skupščinah DRSP 
- Prisotnost na dogodkih v okviru mreže za podeželje, posveti na teme CLLD 
- Delavnice v okviru UIP v Padni in Kopru (krepitev gospodarskega razvoja in novih pristopov 

na podeželju) 
Pomoč pri organizaciji Študijskega potovanja v Italiji. Obisk 42 predstavnikov 20 inštitucij v 
Apugliji pri LAS Capo Santa Maria di Leuca. 
 
Med pomembnejše cilje bi poudaril vključitev v pilotno fazo razvojnih aktivnosti projekta 
Pametnih vasi, v sodelovanju z Fakulteto za elektrotehniko iz Ljubljane. Interes je 
nadaljevanje projekta v naslednjih letih, prav tako tudi iniciative mreže za podeželje o 
Najlepših vaseh. 
 
Dejstvo je, da je potrebno dobre prakse in motivacijske metode predstaviti širši publiki na 
podeželju, zato rabimo regionalne podeželske akterje-leaderje, ki bodo znali spodbuditi glas 
civilne družbe.  

Pripravljeno je gradivo za izvedbo animacijskih delavnic v štirih sklopih, Vloga javne 
participacije v sodobni družbi kot animacija lokalnih deležnikov v procesu prehoda od javne 
participacije do partnerstev na podeželju.  
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