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POROČILO O DELU NA PODROČJU  
MEDNARODNEGA SODELOVANJA V LETU 2017 

 
 
Tudi v letu 2017 smo podobno, kakor v prejšnjih letih, 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 
 
PREPARE ima trenutno 18 članic in eno opazovalko. Članice so bodisi krovne organizacije nevladnih 
mrež za podeželje ali mednarodne nevladne organizacije z izpostavami po Evropi. Povezava med 
DRSP in PREPARE je vsa leta od nastanka DRSP zelo močna, saj so bili akterji PREPARE-a pobudniki za 
ustanovitev DRSP. V letu 2016 se je PREPARE statusno preoblikoval iz gibanja v mednarodno 
nevladno organizacijo s sedežem v Bruslju. To je bilo po več kot 10 letih tudi zadnje leto s podporo iz 
fundacije C. S. Mott. Odsotnot podpore (v povprečju letno okrog 100.000 USD) se je močno odrazila 
na delovanju PREPARE v letu 2017. V tem letu je delovanje evropske mreže PREPARE nekoliko 
zastalo. Registracija statusnih sprememb traja več kot eno leto, v glavnem zaradi počasnosti belgijske 
administracije, več mesecev so trajali tudi postopki odprtja in delovanja računa na eni od belgijskih 
bank. Te težave so se odrazile tudi na DRSP, saj je preko PREPARE potekalo izvajanje in sofinanciranje 
pomembnega dela dejavnosti v okviru projekta SPARCE (izvedba mednarodne konference o lokalnih 
ekonomijah v okviru 4. Slovenskega podeželskega parlamenta).  
 
Povezava med DRSP in PREPARE je od registracije PREPARE kot mednarodne nevladne organizacije  
posebno trdna tudi zaradi tega, ker je postal prvi predsednik te mednarodne organizacije član DRSP 
Goran Šoster. Kot član DRSP in hkrati predsednik PREPARE aisbl se je v letu 2017 udeležil (organiziral) 
tri sestanke upravnega odbora PREPARE in eno skupščino. Slednja je bila 23.9. v Novem mestu.  
 
Večina aktivnosti PREPARE aisbl v letu 2017 je bila namenjena izvedbi 3. Evropskega podeželskega 
parlamenta in kasnejšemu lobiranju za izvedbo sklepov 3.ERP na različnih direktoratih in organih 
Evropske komisije. 
  
1.2. Delovanje v okviru združenja ELARD – European LEADER Association fro Rural Development 
 
ELARD združuje predstavnice lokalnih akcijskih skupin iz 24 evropskih držav. V letu 2017 so bile 
izvedene 4 seje skupščine evropskega združenja LAS – ELARD. Na volilni skupščini v novembru v 
Estoniji, ki je bila tudi volilna skupščina in sta se je udeležila iz DRSP Goran Šoster in Roman Medved, 
se je menjalo vodstvo te organizacije. Predsedovanje je od estonske predstavnice  Kristiina Tammets 
prevzela portugalska predstavnica Maria Joao Botelho. Podpredsednici ELARD sta postali Kristiina 
Tammets (Estonija) in Marion Eckart (Švedska). V upravni odbor so bili poleg nove predsednice in 
obeh podpredsednic izvoljeni naslednji člani: Maria Jose Murciano (Španija), Kirsten Birke Lund 
(Danska), Hartmut Berndt (Nemčija) in Radim Sršen (Češka). 
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Večina aktivnosti znotraj evropskega združenja LAS ELARD je bil v letu 2017 namenjena izvedbi 
Evropskega podeželskega parlamenta in izvedbi aktivnosti podprojekta v okviru SPARCE, 
financiranega iz programa Evropa za državljane. ELARD je skupaj s PREPARE in z ERCA pomembno 
lobiral pri različnih institucijah in visokih predstavnikih Evropske Unije. Opozarjal je na pomen 
programa LEADER/CLLD znotraj programov razvoja podeželja in poudarjal pomembno vlogo LAS v 
prihodnji kmetijski politiki po letu 2020. V okviru ELARD je v sodelovanju z Evropskim ekonomsko 
socialnim odborom (EESC) uspelo pripraviti vplivno mnenje o programu CLLD, ki je bilo prav tako 
predstavljeno številnim evropskim organizacijam. Pomemben je predlog, da ostane LEADER/CLLD 
obvezna finančna postavka v vseh programih razvoja podeželja in pomemben je predlog, da se zviša 
minimalni delež sredstev za CLLD znotraj PRP iz 5% na 15%. 
 
1.3. Vključevanje v delo ENRD – evropske mreže za razvoj podeželja  
 
1.3.1. European Rural Networks Assembly 
 
V letu 2017 je nadaljevala z delom Skupščina evropskih podeželskih mrež. Ta organ predstavlja 
najvišje posvetovalno telo Evropske komisije na tem področju. V prejšnjem programskem obdobju je 
bila ta vloga delegirana Koordinacijskemu odboru (Coordination Committee) ENRD. Skupščino 
sestavljajo naslednji predstavniki, delegirani iz treh različnih sredin. 
Države članice delegirajo naslednje predstavnike: 

- Nacionalne mreže za podeželje (28), 
- Organi upravljanja (ministrstva) (28), 
- Plačilne agencije (28), 
- Lokalne akcijske skupine (28), 
- Svetovalne službe (28), 
- Raziskovalne ustanove (28).  

Članice Skupine za dialog s civilno družbo pri Evropski komisiji delegirajo 12 predstavnikov, ob teh pa 
se sej skupščine udeležujejo predstavniki različnih skupin in teles iz Direktorata za kmetijstvo. Tri 
evropske mreže nudijo skupščini strokovno podporo (ENRD Contact Point, EIP-AGRI Service Point in 
Evaluation Helpdesk). Vse tri navedene mreže je izbrala Evropska komisija na razpisih, v vseh 
primerih so dobili delo mednarodni konzorciji. 
 
V letu 2017 smo v DRSP zamenjali predstavnika DRSP v Skupščini evropskih podeželskih mrež. Goran 
Šoster je postal v taistem organu predstavnik PREPARE aisbl, predstavnik DRSP pa je namesto njega 
postal Roman Medved. Zasedanja skupščine v 2017 sta se udeležila oba in o tem poročala v e-novicah 
DRSP.  
 
1.3.2. LEADER / CLLD Sub - group 
 
LEADER / CLLD pododbor sestavlja 28 predstavnikov nacionalnih mrež za podeželje, 28 predstavnikov 
organov upravljanja (ministrstev), 28 predstavnikov Lokalnih akcijskih skupin in 12 predstavnikov 
evropskih mrež oz. organizacij, med katerimi sta tudi PREPARE in ELARD. Naloge pododbora so 
naslednje: 

- Spremljanje implementacije programa LEADER/CLLD, 
- Obravnava aktualnih problemov, 
- Nadzor in izboljševanje transnacionalnih projektov, 
- Razvoj dodatnih kapacitet programa, 
- Izmenjava primerov dobre prakse na področju CLLD. 

 
Tudi v tem organu evropske mreže za podeželje (ENRD) smo v letu 2017 zamenjali predstavnika. 
Dosedanjega je zamenjal Roman Medved, predsednik komisije za LEADER/CLLD pri DRSP.  
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 2. MEDNARODNI PROJEKTI  
 
DRSP je uspela preko PREPARE vstopiti v sodelovanje v okviru programa Evropa za državljane v 
projektu SPARCE že v letu 2016, glavnino aktivnosti pa je izvedla v letu 2017. Ta projekt je bil 
namenjen organizaciji 3. Evropskega podeželskega parlamenta. V okviru kampanj za 3 ERP je bilo v 
SPARCE podprtih 6 podprojektov, med njimi tudi »Spodbujanje lokalnih in (sub)regionalnih 
ekonomij«, katerega nosilec je postalo DRSP.  Zanj je bilo iz projekta SPARCE namenjenih 10.000 EUR. 
Ključne aktivnosti v tem (pod)projektu so bile: 
- izvedba mednarodne konference o lokalnih ekonomijah, 
- ogled primerov dobrih praks, 
- priprava in izvedba ankete in raziskave o lokalnih ekonomijah. 
Vse gornje aktivnosti smo v DRSP uspešno izvedli in o njih izčrpno poročali. Konferenco in ogled 
primerov dobre prakse smo povezali z dogajanjem v okviru 4. Slovenskega podeželskega parlamenta. 
Slednja prepoznavna prireditev, katere pobudnik je DRSP je v letu 2017 pomembno pridobila na 
pomenu tudi v mednarodnih razsežnostih, saj so se je udeležili predstavniki iz 11 evropskih držav. 
Pomemben organizacijski preboj je bil izveden v povezavi konference o lokalnih ekonomijah in 4. 
slovenskega podeželskega parlamenta, saj smo uspeli prepričati o podpori in sodelovanju poleg 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. 
 
 
3. SODELOVANJE Z LAS-i IZ TUJINE 
 
V oktobru 2017 je DRSP izvedlo strokovno ekskurzijo slovenskih LAS na Portugalsko. Štiridnevne 
strokovne ekskurzije in konference se je udeležilo 44 predstavnikov  iz 20 slovenskih LAS. Udeleženci 
strokovne ekskurzije so si ogledali več primerov dobre prakse na področju programa LEADER in 
sodelovali na slovensko-portugalski konferenci o izvajanju programa LEADER/CLLD. Strokovna 
ekskurzija na Portugalsko je pomembno prispevala h krepitvi vezi med članicami DRSP, hkrati pa 
odprla možnosti za nove mednarodne povezave slovenskih LAS. 
 
 
4. MEDNARODNE KAMPANJE, KONFERENCE IN DRUGI DOGODKI 
 
4.1. Podeželski parlamenti 
 
V letu 2017 smo v sodelovanju z MKGP in MGRT ter z ostalimi partnerji izvedli 4. Slovenski podeželski 
parlament z močno mednarodno udeležbo. Predstavniki DRSP smo se udeležili 3. Evropskega 
podeželskega parlamenta. O obeh dogodkih smo izčrpno poročali. 
 
4.2. Drugo 
 
Predsednik in podpredsednik DRSP sta se udeležila nekaterih pomembnih mednarodnih dogodkov na 
Hrvaškem in v Italiji. Predstavnik DRSP je na več srečanjih s predstavniki drugih mrež za podeželje 
preverjal možnosti za izvedbo strokovne ekskurzije slovenskih LAS v eno izmed evropskih držav v letu 
2018. Poseben poudarek je bil na kontaktih s francoskimi LAS.  
 
 
 
Goran Šoster, podpredsednik DRSP      Ljutomer, 13. 3. 2018  


