
 
 

POROČILO O DELU NA PODROČJU  
MEDNARODNEGA SODELOVANJA V LETU 2018 

 
 
V letu 2018 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 
 
PREPARE ima po zadnji skupščini že 19 članic in eno opazovalko. V organizaciji PREPARE je bil zelo 
aktiven predstavnik DRSP Goran Šoster, saj je od leta 2016 opravljal funkcijo predsednika PREPARE. 
Po 2 letnem mandatu se ni odločil za ponovno kandidaturo in pristal na zmanjšane obveznosti v 
okviru mednarodnih aktivnosti v vlogi podpredsednika in enega petih članov upravnega odbora 
PREPARE. 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. 
 
Večina aktivnosti PREPARE aisbl v letu 2018 je bila namenjena izvedbi 4. Evropskega podeželskega 
parlamenta. PREPARE s partnerji ELARD in ERCA je bil uspešen pri kandidiranju za nov projekt v 
okviru programa Europe for Citizens. S projektom ROAD je zagotovil sredstva za izvedbo 4. 
Evropskega podeželskega parlamenta, ki bo v pričetku novembra 2019 v Španiji. Posredno je s prijavo 
povezana tudi Slovenija. V okviru pripravljalne kampanje za 4.ERP bomo v sklopu 5. slovenskega 
podeželskega parlamenta izvedli mednarodno konferenco o lokalnih ekonomijah in predstavili 
rezultate raziskave, ki jo sicer izvaja romunska mreža za podeželje na 4.ERP.  
  
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 2018 okrog lobiranja za uveljavitev programa 
LEADER/CLLD v novi finančni perspektivi 2021-2027. V letu 2018 je Evropska komisija potrdila pravno 
zavezo vseh članic EU, da namenijo za ta program najmanj 5% od skupnih sredstev za razvoj 
podeželja. 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Vključevanje v delo ENRD – evropske mreže za razvoj podeželja  
 
1.3.1. European Rural Networks Assembly 
 
V letu 2018 je nadaljevala z delom Skupščina evropskih podeželskih mrež. Od leta 2018 zastopa DRSP 
v Skupščini evropskih podeželskih mrež Roman Medved, ki se redno udeležuje zasedanj in o tem 
poroča v e-novicah DRSP.  
 
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.   
 
 
 2. MEDNARODNI PROJEKTI  
 
DRSP je v letu 2018 ponovno uspela preko PREPARE vsaj posredno pridobiti sredstva (5.000 EUR) v 
projektu za izvedbo 4. evropskega podeželskega parlamenta. Z organizacijo mednarodne konference 
o lokalnih ekonomijah v letu 2019 bo prispevala k vsebinskemu delu kampanje za 4. ERP kot ena od 
šestih tematskih skupin.  
 
V sodelovanju z albansko mrežo za podeželje je predstavnik DRSP Goran Šoster v letu 2018 pripravljal 
prijavo na razpis v okviru programa IPARD v Albaniji. Rezultati bodo znani v prvi polovici 2019. DRSP 
bi sodelovala v projektu kot mentorska strokovna organizacija, katere predstavniki bi sodelovali na 
konferenci in delavnici v Albaniji in organizirali strokovno ekskurzijo albanskih predstavnikov v 
Sloveniji.   
 
 
3. SODELOVANJE Z LAS-i IZ TUJINE 
 
V letu 2018 (oktober) je DRSP izvedlo strokovno ekskurzijo slovenskih LAS v južno Italijo (GAL Capo di 
Leuca). Štiridnevne strokovne ekskurzije in konference se je udeležilo 42 predstavnikov  iz 17 
slovenskih LAS. Udeleženci strokovne ekskurzije so obiskali številne primere dobre prakse na 
področju programa LEADER, ki deluje v tem delu Italije že več kot 20 let. Temu primerni so tudi 
rezultati, ki so navdihnili vse slovenske udeležence strokovne ekskurzije. Konferenca, na kateri so 
sodelovali iz italijanske strani tudi predstavniki vlade in italijanske mreže za podeželje je ponudila 
možnosti za pripravo projektov sodelovanja LAS, vendar je dinamika razpisovanja teh namenskih 
sredstev žal popolnoma neusklajena.  
 
V okviru Festivala slovenskih LAS smo septembra 2018 organizirali strokovno ekskurzijo in udeležbo 
večje skupine predstavnikov LAS iz Slovaške, ki so pred Festivalom LAS v Kamniku obiskali LAS Prlekija 
in LAS Spodnje Savinjske doline. 
 
 
4. MEDNARODNE KAMPANJE, KONFERENCE IN DRUGI DOGODKI 
 
4.1. Podeželski parlamenti 
 
V letu 2018 smo pričeli s pripravami na 5. Slovenski podeželski parlament in bili posredno vključeni v 
intenzivne pripravljalne aktivnosti 4. Evropskega podeželskega parlamenta preko Gorana Šosterja, ki 
kot predstavnik PREAPRE deluje v usmerjevalni skupini 4.ERP.   
 



 
4.2. Drugo 
 
Več članov DRSP, zlasti predsednik in podpredsednik DRSP, se je udeleževalo mednarodnih dogodkov 
na področju LEADER/CLLD. Med pomembnejšimi mednarodnimi konferencami v letu 2018 je 
zagotovo konferenca LEADER Re-loaded, ki je bila izvedena v Evori na Portugalskem. O vsebinah in 
dogodkih so udeleženci iz strani DRSP poročali v e-novicah. 
 
Na mednarodni ravni smo prispevali k utrjevanju programa LEADER/CLLD kot enega od stebrov 
prihodnje kmetijske politike na številnih sestankih v okviru ENRD, EK, PREPARE, ERP in ELARD. Prve 
komunikacije iz strani EK o novi kmetijski politiki kažejo na to, da je bilo lobiranje za LEADER/CLLD 
uspešno. Odločanje o tem, ali bo program poenostavljen in lažje dostopen, bo v glavnem odvisno od 
držav članic EU, ki morajo v letu 2019 pripraviti Strateški dokument o izvajanju kmetijske politike, 
katere žal ne bomo več usklajevali v okviru partnerskih sporazumov.  
 
 
Goran Šoster, Ljutomer, 4. 3. 2019  


