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Datum: Prelog, 26. 2. 2019 

 

Poročilo o delu sekretariata v letu 2018 
 

DRSP je letos organiziral 8 dogodkov. Med njimi lahko izpostavimo Festival LAS in strokovno 
ekskurzijo v območje LAS "Capo Santa Maria di Leuca v Italiji, s predstavitvijo modela 
spodbujanja celostnega urejanja vasi , zelo aktivni pa smo letos bili na področju 
izobraževanja naših članov, z organizacijo različnih seminarjev.. Ključne aktivnosti 
sekretariata v letu 2018 so predstavljene po vsebinskih sklopih. 

Tekoče delo društva:  

– udeležba na sejah in vodenje zapisnika (5 sej UO, 2 dopisni seji, 1 redni in 1 izredni 
zbor članov),  

– izdajanje računov (165 računov), obveščanje, usklajevanje s člani, 
– druga tehnično - administrativna dela (poročila različnim institucijam …) 

Priprava in izvedba dogodkov in delo na večjih projektnih vsebinah: 

– Delavnica : Izbor operacij, priprava obvestil o izboru in obravnava pritožb v okviru 
javnih pozivov LAS (Ljubljana, 4. 4. 2018, v sodelovanju s CNVOS) 

– Posvet Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri (Državni 
svet, 23. 4. 2018) 

– Posvet slovenskih lokalnih akcijskih skupin (Lenart, 25. 5. 2018) 
– Spletni seminar: varstvo osebnih podatkov (19. 6. 2018, v sodelovanju s CNVOS in 

tehnično pomočjo ARSKTRP) 
– Članski posvet LAS (Kolpa, 13. 7. 2018) 
– Festival LAS (Kamnik, 7. in 8. 9. 2018, v sodelovanju z Mrežo za podeželje, MKGP) 
– Posvet: Stanje in trendi kmetijstva na primorskem (Ilirska Bistrica, 22. 9. 2018) 
– Spletni seminar: Osnove splošnega upravnega postopka in uporaba pravil javnega 

naročanja za LAS (3.10.2018, v sodelovanju s CNVOS) 
– Strokovna ekskurzija v območje LAS "Capo Santa Maria di Leuca v Italiji s 

predstavitvijo modela spodbujanja celostnega urejanja vasi (Italija, 22. do 26. 10. 
2018) 

Priprava projektnih vlog in poročanje: 

– Razpis za delovanje društev 2018, MKGP – odobren, zaključen in izplačan, 
– Projekti DRSP v 2018, Mreža za podeželje MKGP – odobren, zaključen in izplačan, 
– Projekti DRSP v 2019, Mreža za podeželje MKGP – v dogovarjanju za izvedbo; 
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– Priprava prijave Strenght H2020 (februar 2018) - žal neuspešna prijava 
– Najlepša EU vas 2018 (marec 2018) – nismo oddali prijave 
– Erasmus AGRItourism (januar 2018) – nismo dobili zadostnega števila točk 

 

Družbena omrežja in spletna stran: 

Komuniciranje DRSP preko družbenih medijev je v letu 2018 vodila Maja Šogorič iz Prleške 
razvojne agencije GIZ. Podrobno je delo opredeljeno v priloženem poročilu, ključne 
aktivnosti v 2018 so: 

– priprava in objava 13 številk LAS e-novic  
– redno mesečno posodabljanje spletne strani www.drustvo-podezelje.si (objava novic, 

nalaganje gradiv…)  
– urejanje Facebook strani DRSP - 5 – 7 prispevkov mesečno 

(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, ključne aktivnosti v 2017 so: 

– nadgradnja spletne strani in posodobitev programske opreme 
– posodobitev sistema za razpošiljanje LAS novic in baze prejemnikov (GDRP) 
– tekoče vzdrževanje 

 

 

 

sekretarka DRSP 

mag. Vesna Erhart 

 

Priloge: 

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

http://www.drustvo-podezelje.si/
https://www.facebook.com/networkSLOLAG


 

PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA giz 

Vodilni partner LAS Prlekija 

Partnerska institucija RRA za Pomurje 

 

Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer 

T: +386 (0)2 585 13 40 | E: info@prlekija.com | www.prlekija.com 

 
 

Ljutomer, 25. 2. 2019 

 

Poročilo o opravljenem delu za DRSP 

na področju spletnega informiranja in administracije v letu 2018 

 

Prleška razvojna agencija giz je za DRSP v letu 2018 izvedla naslednje storitve:  

• izdajanje LAS e-novic:  

o izdanih 13 številk LAS e-novic; 

o obnovitev prijave na seznam prejemnikov LAS novic (GDPR);  

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

• administriranje spletnega portala DRSP:  

o redno mesečno posodabljanje spletne strani www.drustvo-podezelje.si z novimi 

prispevki in posodobitvijo vsebine (novi člani, koledar aktivnosti ipd.); 

o Festival slovenskih LAS 2018 (nalaganje vseh dokumentov v povezavi z dogodkom na 

spletno stran DRSP, umestitev novice na slider, priprava in urejanje fotogalerije); 

• urejanje Facebook strani DRSP:  

o objava 5 – 7 prispevkov na mesec na https://www.facebook.com/networkSLOLAG; 

• ostalo: 

o redna letna posodobitev podatkov v Transparency Register; 

 

 

 

Prleška razvojna agencija giz 
Maja Šogorič, strokovna sodelavka 

 

 

mailto:info@prlekija.com
http://www.prlekija.com/
http://www.drustvo-podezelje.si/
https://www.facebook.com/networkSLOLAG


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

 
 

 

Ljutomer, 26. 2. 2019 

 

POROČILO O OPRAVLJENIH STORITVAH ZA DRSP V LETU 2018 

 

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

 kreiranje nove baze prejemnikov LAS novic v skladu z GDPR, 

 oblikovanje grafične podobe spletne strani, 

 zbiranje prijav za Festival LAS 2018 (priložena časovnica), 

 organizacija nastopa DRSP na sejmu AGRA 2018:  

- priprava vabila za nastop,  

- zbiranje prijav,  

- komunikacija z nastopajočimi,  

- priprava in pospravljanje razstavnega prostora,  

- priprava poročila (priložena časovnica), 

 Acymailing Enterprise – nakup licence: 

- nadgradnja sistema za razpošiljanje e-novic, kateri bo omogočal boljši pregled na 

razposlanimi novicami, boljši nadzor pri vpisu v bazo prejemnikov in omogočal 

nadgradnjo, 

 Acymailing Enterprise – registracija in implementacija, 

 čiščenje spletne strani odvečne vsebine: 

- odstranjevanje demo vsebine iz spletne strani vključene pri novi namestitvi, 

 izdelava in implementacija favikone: 

- nadgradnja prikaza v spletnih brskalnikih, 

 integracija modula za piškotke v spletno stran: 

- integracija modula za upoštevanje 157. člena iz “Zakona o elektronskih komunikacijah” 

(ZEKom-1), kateri nalaga slovenskim lastnikom spletnih strani poskrbeti za zasebnost 

obiskovalcev spleta in se nanaša na piškotke in podobne tehnologije. 

 

 

 

 

 

 

 

Design IT, Borut Kovačič s.p. 
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