
 

 

POROČILO O DELU NA PODROČJU  
MEDNARODNEGA SODELOVANJA V LETU 2019 

 
 
V letu 2019 smo izvajali aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja na štirih ključnih 
področjih: 

- vključevanje v delovanje evropskih mrež 
- mednarodni projekti 
- sodelovanje z LAS-i iz tujine 
- mednarodne kampanje, konference in drugi dogodki 

 
 
1. VKLJUČEVANJE V DELOVANJE EVROPSKIH MREŽ  
 
1.1. Delovanje v okviru iniciative PREPARE – Partnership for Rural Europe 
 
DRSP je ena izmed 20 članic mednarodne mreže PREPARE. Goran Šoster, ki zastopa DRSP je bil na 
zadnji Skupščini PREPARE izvoljen za podpredsednika in člana pet članskega Upravnega odbora.  V tej 
vlogi se udeležuje med ostalim tudi sestankov Skupščine evropskih mrež za podeželje, Usmerjevalne 
skupine te mreže in »pod-skupine« LEADER/CLLD v okviru ENRD. Na sestanke slednjih Skupščine 
evropskih mrež in podskupine LEADER/CLLD je neposredno vabljen tudi predstavnik DRSP, Roman 
Medved. Oba sta se udeležila večine sestankov, ki jih sklicujejo iz kontaktne točke ENRD v Bruslju 
povprečno enkrat na leto.  
 
Večina aktivnosti PREPARE aisbl v letu 2019 je bila namenjena izvedbi 4. Evropskega podeželskega 
parlamenta. PREPARE s partnerji ELARD in ERCA je zagotovil večji del sredstev za 4.ERP s projektom 
ROAD v okviru programa Europe for Citizens. Posredno je s prijavo povezano tudi DRSP. V okviru 
pripravljalne kampanje za 4.ERP smo v sklopu 5. slovenskega podeželskega parlamenta izvedli 
mednarodno konferenco o lokalnih ekonomijah v navezavi na problematiko izvajanja CLLD. Na dobro 
obiskani delavnici (konferenci) z mednarodno udeležbo, ki smo jo izvedli 8. oktobra 2019, smo 
predstavili rezultate raziskave o lokalnem sodelovanju, ki jo je izvedla romunska NVO CIVITAS.   
 
Neposredno po zaključku 5. slovenskega podeželskega parlamenta je bila v Majšperku izvedena tudi 
Skupščina PREPARE, na kateri je potekala razprava o nartih delovanja v letu 2020. Poudarek v 
predhodnem letu je bil na izvedbi 4. ERP, v letu 2020 pa bo poudarek na delu nevladnih organizacij na 
širšem območju Črnega morja (Gruzija, Moldavija, Armenija, Romunija). 
  
1.2. Delovanje v okviru združenja ELARD – European LEADER Association for Rural Development 
 
Sestankov ELARD se v imenu DRSP udeležujeva Goran Šoster in Roman Medved. Večina sestankov je 
povezana z aktivnostmi komisij v okviru ENRD, s čimer zmanjšamo finančne obremenitve DRSP in 
njenih članic. ELARD je koncentriral aktivnosti v letu 2019 okrog lobiranja za uveljavitev programa 
LEADER/CLLD v novi finančni perspektivi 2021-2027. V letu 2019 je ELARD sodeloval v več kampanjah 
za zagotovitev sredstev za izvajanje CLLD. Potem, ko je Evropska komisija potrdila pravno zavezo vseh 
članic EU, da namenijo za ta program najmanj 5% od skupnih sredstev za razvoj podeželja, smo preko 
ELARD sodelovali v pripravi strokovnih poročil v Evropskem ekonomsko socialnem odboru in v 



Evropskem odboru regij. Prvi je sprejel priporočilo po zagotovitvi najmanj 15% sredstev PRP za 
izvajanje CLLD, drugi pa je sprejel priporočilo po zagotovitvi najmanj 8% kohezijskih sredstev za 
izvajanje CLLD. Spomnimo na slovenko stališče, v katerem je namenjenih izvajanju CLLD zgolj 1% 
kohezijskih sredstev. ELARD je s svojimi predstavniki najvplivnejša nevladna mreža na področju 
LEADER CLLD v Evropi, vabljena na večino razprav o razvoju podeželja, ki jih organizira Evropska 
komisija ali Evropski parlament. Predsednica ELARD je predstavila stališča tudi na seji odbora z 
kmetijstvo Evropskega parlamenta. 
 
ELARD je v letu 2019 izvedla vrsto odmevnih dogodkov, med temi je bil najodmevnejši Konferenca 
LEADER/CLLD izvedena novembra 2019 v kraju Amarante na Portugalskem. Konference se je udeležil 
tudi predstavnik DRSP. Neposredno pred konferenco je bila izvedena mednarodna delavnica, po 
konferenci pa Skupščina ELARD, na kateri smo izvolili novo vodstvo. Predsedovanje ELARD-u je 
prevzela Švedska LEADER mreža, ki jo vodi Marion Eckart. Podpredsedovanje smo zaupali nemški 
LEADER mreži BAGLAG, ki jo vodi Hartmut Bernt in španski mreži REDR, ki jo na sestankih ELARD 
zastopa Maria Murciano. V novem Upravnem odboru ELARD so zastopani predstavniki LAS iz Švedske 
(predsedujoča), Španije in Nemčije (podpredsedstvo), Danske, Češke, Latvije in Irske. 
 
 
1.3. Vključevanje v delo ENRD – evropske mreže za razvoj podeželja  
 
1.3.1. European Rural Networks Assembly 
 
V letu 2019 je nadaljevala z delom Skupščina evropskih podeželskih mrež. Od leta 2019 zastopa DRSP 
v Skupščini evropskih podeželskih mrež Roman Medved, ki se redno udeležuje zasedanj in o tem 
poroča v e-novicah DRSP. Glavni poudarek zasedanja skupščine evropskih mrež v 2019 je bil na 
pripravi prihodnjega programskega obdobja 2021-2027. Evropska komisija zagotavlja mehek prehod 
iz sedanjega v prihodnje programsko obdobje z možnostjo razširitve prehodnega obdobje na 3 leta in 
z možnostjo financiranja aktivnosti v tem prehodnem obdobju s sredstvi bodisi iz tega ali iz 
prihodnjega programskega obdobja. 
 
1.3.2. LEADER / CLLD Sub - group 
 
Predstavnik DRSP v »pod-skupini« LEADER/CLLD v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD) 
je Roman Medved, ki se redno udeležuje sej in o tem poroča članom DRSP preko e-novic. Večji del 
razprav je bil namenjen poenostavitvam izvajanja programa CLLD, kar se kaže kot velika ovira v vseh 
državah EU.  
 
 
 2. MEDNARODNI PROJEKTI  
 
DRSP je v letu 2019 preko PREPARE posredno pridobila sredstva (6.000 EUR) v projektu za izvedbo 4. 
evropskega podeželskega parlamenta. Z organizacijo mednarodne konference o lokalnih ekonomijah 
v letu 2019 je prispevala k vsebinskemu delu kampanje za 4. ERP kot ena od šestih tematskih skupin.  
 
Preko PREPARE in ELARD je DRSP sodelovala v več prijavah na razpise Horizon 2020, vendar žal 
nobena od prijav ni bila izbrana za izvajanje.   
 
Pobuda ELARD je poleg uveljavljenosti v Evropi dosegla tudi prepoznavnost na drugih kontinentih. Že 
dalj časa sodeluje pri pilotnih projektih v Afriki in Južni Ameriki, v letu 2019 pa je sodelovala tudi pri 
ustanovitvi prve lokalne akcijske skupine na Kitajskem. Slovenski primeri dobre prakse so bili 
predstavljeni tudi na uvajanju programa LEADER v Gruziji in v Moldaviji (Goran Šoster). 
 



 
 
3. SODELOVANJE Z LAS-i IZ TUJINE 
 
V letu 2019 je DRSP izvedlo strokovno ekskurzijo slovenskih LAS na Avstijsko Koroško. Že 
tradicionalno se udeležuje 3-4 dnevnih ekskurzij večina članic DSRP. Udeleženci strokovne ekskurzije 
so obiskali številne primere dobre prakse na področju programa LEADER, ki deluje v tem delu 
Avstrije. Spoznali smo primere iz področja turizma, lokalne ponudbe in zlasti Geopark Karavanke.  
 
Številni LAS iz Slovenije se povezujejo neposredno z LAS iz vse Evrope s pomočjo sredstev ukrepa 19.3 
v projektih sodelovanja LAS. Marsikateri od kontaktov za te projekte je bil vzpostavljen s 
posredovanjem DRSP preko dogodkov, kot so konference, festivali in strokovne ekskurzije. 
 
 
4. MEDNARODNE KAMPANJE, KONFERENCE IN DRUGI DOGODKI 
 
4.1. Podeželski parlamenti 
 
V letu 2019 smo uspešno izvedli 5. slovenski podeželski parlament, katerega so se med ostalimi 
udeležili številni predstavniki tujih mrež za podeželje, s katerimi sodelujemo predstavniki DRSP v 
okviru PREPARE in ELARD. V okviru 5. SPP je bila izvedena delavnica (konferenca) o lokalnih 
ekonomijah in CLLD z mednarodno udeležbo. 
 
Predstavniki DRSP smo bili vključeni v pripravo in izvedbo  4. Evropskega podeželskega parlamenta.  
Gorana Šoster je že drugič so-predsedoval ERP kot predstavnik PREAPRE, v katerem predstavlja DRSP. 
Šest članska delegacija DRSP se je udeležila 4. ERP v pokrajini Asturias na severu Španije v novembru 
2019. 
 
Na 4. ERP v Španiji je bila predstavljena knjiga o podeželskih parlamentih. V knjigi, ki obsega 2018 
strani in je bila natisnjena v 500 izvodih je predstavljeno tudi delo DRSP z izkušnjo slovenskih 
podeželskih parlamentov. Članek o tem sta napisala Luka Juvančič in Goran Šoster. Slednji je bil tudi 
urednik knjige, katere izid je s sredstvi iz PREAPRE omogočilo DRSP (zasnova knjige, animacija  
avtorjev, zbiranje člankov, prevodi, urejanje, oblikovanje, tisk in distribucija). 
 
4.2. Drugo 
 
Člani DRSP, zlasti predsednik in člani Upravnega odbora, so se udeležili mednarodnih dogodkov na 
področju LEADER/CLLD. Med pomembnejšimi mednarodnimi konferencami v letu 2019 je 
mednarodna konferenca v Opatiji na Hrvaškem, katere soorganizator je bilo Društvo za razvoj 
slovenskega podeželja in LAS med Snežnikom in Nanosom. O vsebinah iz mednarodnih dogodkov in 
so poročali udeleženci v e-novicah DRSP. 
 
Predstavniki DRSP so se udeležili tudi pomembnega strokovnega obiska na Švedskem. Članica 
komisije CLLD pri DRSP Jožica Povše je zastopala interese lokalnih akcijskih skupin v maloštevilni 
delegaciji, ki so jo vodili predstavniki MKGP. Obisk Švedskih LAS in tamkajšnjega organa upravljanja 
programa CLLD je bil namenjen spoznavanju enega najuspešnejših pristopov k izvajanju programa 
CLLD s skupnim (enim samim) organom upravljanja in s skupno plačilno agencijo. 
 
 
Goran Šoster, Ljutomer, 4. 1. 2020  


