
 

 

POROČILO O DELU NA PODROČJU  
MEDNARODNEGA SODELOVANJA V LETU 2021 

 

V letu 2021 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 dolgoletna članica mednarodne mreže PREPARE AISBL. Goran Šoster, ki v tej organizaciji 
zastopa DRSP, je deloval v letu 2021 kot podpredsednik in član (po novem) sedem članskega 
Upravnega odbora.  V tej vlogi se udeležuje med ostalim tudi sestankov Skupščine evropskih mrež za 
podeželje (občasno oz. izjemoma tudi 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.  

Aktivnosti PREPARE aisbl v letu 2021 so bile povezane zlasti s pripravami na 5. Evropski podeželski 
parlament. V zvezi s tem so tri evropske organizacije PREPARE, ELARD in ERCA pripravile prijavo za 
sofinanciranje 5.ERP na razpis v okviru programa Europe for Citizens. Posredno je s prijavo povezano 
tudi DRSP. Prijava ni bila uspešna.   

 

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, občasno tudi Aleš 
Zidar. Večina sestankov je povezana z aktivnostmi komisij v okviru ENRD, s čimer zmanjšamo 
finančne obremenitve DRSP in njenih članic. V letu 2021 je večina sestankov potekala preko 
virtualnih povezav. ELARD je v letu 2021  posvetil največ aktivnosti pripravam na novo finančno 
obdobje 2021-2027 s sodelovanjem v kampanjah za zagotovitev sredstev za izvajanje CLLD.  

ELARD je v letu 2021 izvedla in sodelovala na velikem številu dogodkov. V okviru ELARD je bilo 
izvedenih preko 30 internih sestankov, predstavniki ELARD pa so sodelovali v letu 2021 na več kot 40 
odmevnih dogodkih. 

 

1.3. Vključevanje v delo ENRD – evropske mreže za razvoj podeželja  

1.3.1. European Rural Networks Assembly 

V letu 2021 je nadaljevala z delom Skupščina evropskih podeželskih mrež, kjer zastopa DRSP Roman 
Medved. Podobno kot v letih 2019-2020, je bil tudi v 2021 glavni poudarek zasedanja skupščine 
evropskih mrež na prehodu v prihodnje programsko obdobje 2021-2027.  



 

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, kot zastopnik PREAPRE pa je na seje vabljen tudi Goran Šoster. Večji del razprav 
(sestanki preko virtualnih medijev) je bil namenjen poenostavitvam izvajanja programa CLLD.  

 

1.4. Sodelovanje v srednjeevropskem združenju ARGE 

DRSP ima sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS o zastopanju 
Slovenije v srednjeevropski mreži ARGE, ki deluje v tem prostoru že vrsto let. V letu 2021 je DRSP 
pomagalo pri sodelovanju na natečaju ARGE za izbor najboljših primerov vasi v tej iniciativi. Z veliko 
vloženega dela iz strani vodilnih članov DRSP, je slovenska vas/občina Goriška Brda na mednarodnem 
natečaju osvojila prvo nagrado, kar je za slovensko podeželje pomembno priznanje. 

 

 2. MEDNARODNI PROJEKTI  

Predstavnik DRSP v PREPARE Goran Šoster je bil v letu 2020 imenovan iz strani PREPARE v evropsko 
usmerjevalno skupino projekta SHERPA, financirano iz programa Horizon 2020. PREPARE v tem 
projektu nima vloge partnerja s finančno vlogo, delo pa se je nadaljevalo tudi v letu 2021.  

Preko PREPARE je bil v letu 2020 predstavnik DRSP Goran Šoster imenovan tudi v enega od odborov v 
Evropskem parlamentu (RUMRA – Intergroup on Rural, Montainous and Remote Areas and Smart 
Villages). Tudi v tem primeru gre za neplačano delo na najvišji evropski ravni, do katere doslej 
nevladne organizacije nismo imele dostopa. Vključenost predstavnikov PREPARE, ERCA in ELARD v ta 
odbor je posledica uspešne zastopniške kampanje (advocacy) pri Evropski komisiji in v Evropskem 
parlamentu po odmevnem 4. Evropskem podeželskem parlamentu v Španiji novembra 2019. Delo se 
je nadaljevalo tudi v letu 2021. 

  

3. SODELOVANJE Z LAS-i IZ TUJINE 

Veliko napora je bilo vloženega v pripravo in izvedbo redne letne strokovne ekskurzije DRSP, v 
Estoniji.  Zaradi pandemije Covid je bila strokovna ekskurzija večkrat preložena in naposled v letu 
2021 tudi izvedena. Dobro pripravljena ekskurzija je popolnoma upravičila pričakovanja. 

  

4. MEDNARODNE KAMPANJE, KONFERENCE IN DRUGI DOGODKI 

4.1. Podeželski parlamenti 

V letu 2021 so se nadaljevale priprave na 5.evropski podeželski parlament, ki bo v septembru 2022 v 
Kielcah na Poljskem. Nekatere države so v letu 2021 kljub omejitvam zaradi pandemije Covid izvedle 
podeželske parlamente bodisi v virtualni ali hibridni obliki. Predstavniki DRSP smo se jih udeležili 
preko elektronske povezave. 

V letu 2021 se je v okviru DRSP nadaljevala priprava monografije LEADER, ki jo sofinancira Mreža za 
podeželje pri MKGP. V monografiji bo predstavljeno tudi mednarodno delovanje in udejstvovanje 
predstavnikov slovenskih LAS. 

  

4.2. Drugo 

Člani DRSP so se udeležili več mednarodnih dogodkov na področju razvoja podeželja. Večina je bila 
izvedena v virtualni obliki.  



Eden redkih mednarodnih dogodkov v letu 2021, ki o bili izvedeni v fizični obliki, je bilo enodnevno 
srečanje slovenskih in francoskih LAS. V okviru sejma AGRA v Gornji Radgoni je DRSP v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organiziralo srečanje s francoskimi Lokalnimi 
akcijskimi skupinami in predstavniki francoskega Ministrstva za kmetijstvo. Enodnevno srečanje, ki se 
ga je udeležilo 10 slovenskih in 10 francoskih LAS, je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj in dobrih 
praks v okviru programa LEADER/CLLD. V simboličnem smislu je bilo enodnevno srečanje tudi 
»programska« primopredaja na področju LEADER iz predsedovanja Slovenije Evropski Uniji (2021), k 
predsedovanju Francije v letu 2022. 

DRSP je zaznamovalo 30 obletnico programa LEADER z organizacijo mednarodne konference v 
Krškem. To je bil glavni dogodek DRSP v letu 2021 in je pritegnil ugledno in pestro mednarodno 
udeležbo iz različnih držav in struktur. Večina tujih udeležencev je bila iz različnih LAS od Hrvaške do 
Finske. Med ostalimi gosti so bili tudi bivši in sedanji evropski poslanci (nizozemski, madžarski, 
hrvaški, slovenski, finski), ter podpredsednica Evropske komisije Dubravka Šuica. Odlično izpeljan 
dvodnevni dogodek je DRSP organiziralo v sodelovanju z evropskim poslancem Francom Bogovičem 
in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.   

Glavni mednarodni dogodek na področju izvajanja programa LEADER/CLLD v letu 2021 je bila 
konferenca ob 30 obletnici programa LEADER in skupščina ELARD v LAG Halmstat na Švedskem. 
Udeležili so se je predstavniki treh slovenskih LAS, Janja Jordan (LAS Posavje), Primož Kroflič (LAS 
Raznolikost podeželja) in Goran Šoster (LAS Prlekija). 

 

Goran Šoster, Ljutomer, 15. 2. 2022  


