
DRUŠTVO ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA PODEŽELJA - DRSP
SLOVENIAN RURAL DEVELOPMENT NETWORK - SRDN



O  društvu

oblikovalo se je ob izvajanju programov CRPOV in 
regionalnih delavnicah skupine PREPARE (Pre-
Accession Partnerships for Rural Europe)Accession Partnerships for Rural Europe),
ustanovljeno 16.10.2002, 
pričetek delovanja v l 2003pričetek delovanja v l. 2003
trenutno ima preko 100 članov iz vseh regij Slovenije,
je mesto srečevanja usklajevanja in podporeje mesto srečevanja, usklajevanja in podpore 
celovitim razvojnim idejam in projektom s podeželja



Poslanstvo društva

združevati vse, ki si na različnih ravneh prizadevajo za 
razvoj slovenskega podeželja, 

db j i d l j j i d b jspodbujati sodelovanje, povezovanje in medsebojno 
pomoč med posamezniki in organizacijami s 
podeželja,podeželja,
zastopati interese članov na državni in mednarodni 
ravni,
zagotoviti pretok informacij na vseh ravneh – med 
vladno in nevladno ravnijo, od občinskih do 
mednarodnihmednarodnih, 
postati enakovreden partner in sogovornik pri 
oblikovanju zakonodaje in politike razvoja podeželjaj j p j p j



Aktivnosti v letošnjem letu

širjenje mreže za razvoj slovenskega podeželja, 
obveščanje članstva in javnosti o vladnih in EU 

ih d j j d žkih i bl ihprogramih, dogajanju, dosežkih in problemih na 
področju razvoja podeželja, 
sodelovanje v mednarodnih iniciativah in organih EUsodelovanje v mednarodnih iniciativah in organih EU
usposabljanje in izobraževanje članov
izvajanje tematskih projektov – letos poudarek naizvajanje tematskih projektov letos poudarek na 
izvajanju projekta TEPA – training of european 
partnership animators 



3 vodilne teme projekta TEPA3 vodilne teme projekta TEPA

Od lokalne 
participacije do  
medsektorskega
partnerstva

Upravljanje 
podeželskih 
resursov

partnerstva

Strateško
planiranje



Vsebina in trajanje projekta TEPA
Priprava programa usposabljanja mentorjev za vzpostavljanje 
in učinkovito vodenje partnerstev za razvoj podeželja
Priročnik za partnerstva in mentorjePriročnik za partnerstva in mentorje
Trajanje projekta: jesen 2006 - jesen 2008
Skupna vrednost projekta: 161.225 €
Vključeni v projekt:

6 držav (Slovenija, Švedska, Poljska, Češka, Slovaška, 
Madžarska)Madžarska)
9 partnerskih organizacij
15 uveljavljenih strokovnjakov za razvoj podeželja
50 udeležencev usposabljanj
Preko 10 lokalnih partnerstev (primeri dobre prakse)



Usposabljanja mentorjevUsposabljanja mentorjev
Dve pilotni usposabljanji – vsaka za 25 udeležencev iz 
5 držav
Prvo usposabljanje mentorjev – primeri iz Slovenije in
Madžarske
Drugo usposabljanje – primeri iz Češke in Poljske
Vsako usposabljanje z drugačnim pristopom in 
modificiranimi vsebinami



Sodelovanje v evropskih iniciativah

ELARD – evropsko združenje LAS, SRDN opazovalka
PREPARE

10 držav članic: Švedska, Finska, Estonija, Latvija, 
Litva, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, 
Slovenija
ciljne države: Romunija, Bolgarija, BiH, Hrvaška, 
Srbija, Makedonija, Albanija, Ukrajina, Turčija, 
Belorusija
S d ž COORDINATION COMMITTEESedež v COORDINATION COMMITTEE –
posvetovalni organ Evropske komisije
Močna zastopanost LEADER Contact point uMočna zastopanost LEADER Contact point-u





Vabilo k včlanitvi v DRSP

Članstvo: posamezniki in organizacije - LAS
Izmenjava informacijj j
Pomoč pri iskanju partnerjev v EU
Močnejši vpliv na politiko razvoja podeželjaj p p j p j
Zastopanost v evropskih organizacijah
Skupna priprava projektovSkupna priprava projektov
Izvajanje izobraževanj in usposabljanj za člane 
in za vodstva LAS



Hvala za pozornost !!!

Kontakt: 
goran soster@guest arnes sigoran.soster@guest.arnes.si


