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Datum: 9. 2. 2020 
 

Poročilo o delu komisije za izvajanje programa CLLD pri Društvu za razvoj 
slovenskega podeželja za leto 2019 

 
Vloga komisije CLLD je povezovanje članov Društva za razvoj slovenskega podeželja, 
Lokalnih akcijskih skupin, ki na svojih območjih skrbijo za izvedbo strategij lokalnega 
razvoja. V začetku leta je potekal izbor novih članov komisije z dveletnim mandatom. 
Komisija je nadaljevala z aktivnostmi na izboljšanju pogojev za izvajanje CLLD. Z aktivnim 
delovanjem smo dosegli dodelitev dodatnih sredstev za izvajanje projektov sodelovanja LAS, 
zvišana je urna postavka za stroške dela vodenja LAS in izboljšano razmerje stroškov med 
animacijo in tekočimi stroški. V tem letu je komisija aktivno nadaljevala delo pri pripravi 
strateških dokumentov Programa razvoja podeželja za obdobje po 2020 in oblikovanju 
novega sistema izvajanja CLLD.  

Komisija CLLD je v letu 2019 izvedla naslednje aktivnosti: 
 
Januar: 

- Priprava vprašalnikov za vrednotenje izvajanja CLLD. 
- Sodelovanje na zasedanju »pod-skupine« LEADER/CLLD v okviru Evropske mreže za 

razvoj podeželja (ENRD).  

Marec – april: 
- Izvedba kandidacijskega postopka za člane Komisije CLLD in izvedba volitev članov 

Komisije CLLD. 

Maj: 
- Izvedba 10. seje Komisije CLLD. 
- Priprava gradiv in vodenje delavnice na posvetu »CLLD v prihodnjem programskem 

obdobju« v Lenartu. 
- Udeležba na javni predstavitvi in razpravi o Resoluciji: Naša hrana, podeželje in 

naravni viri po 2021. 
- Priprava komentarja na osnutek Strateškega okvira razvoja slovenskega kmetijstva, 

predelave hrane in podeželja za obdobje 2021-2027. 
  

Junij: 
- Priprava dopisa za KO CLLD na temo odprtih vprašanj pri izvajanju CLLD (terminski potek 

izvajanja, razmerje animacija/tekoči stroški, urna postavka za 19.4., dodatna sredstva za 19.3.). 
- Udeležba na 15. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. 

Julij: 
- Sodelovanje na 16. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije. 
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September: 
- Zbiranje in priprava predlogov za spremembo Uredbe o izvajanju CLLD. 

Oktober: 
- Udeležba na 5.SPP in aktivno sodelovanje pri izvedbi delavnice »Lokalni razvoj 

podeželskih območji. 
- Priprava gradiva in udeležba na sestanku s predstavniki MKGP in MGRT na temo 

izvajanja CLLD (dodelitev preostanka sredstev ESRR, terminski plan oddaje vlog do 
2023, javni poziv 19.3). 

- Zbiranje in priprava predlogov za spremembo Uredbe o izvajanju CLLD. 
- Udeležba na sestanku ožje delovne skupine MKGP za vsebinsko področje razvoj 

podeželja v okviru SKP po 2020. 

November: 
- Udeležba na 3. seji delovne skupine za pripravo PRP 21-27 – priprava SWOT analize 

za LEADER. 
- Sodelovanje na mednarodni konferenci SEE LEADER v Opatiji. 

December: 
- Priprava dopisa - pobude za povečanje sredstev CLLD v prihodnjem programskem 

obdobju. 
- Udeležba na sestanku z MKGP glede priprave podlage za organizacijo LEADER po 

2020 (SWOT, programiranje pristopa LEADER). 

 

 
     

Predsednik komisije:  
Mag. Roman Medved 

 
 
 


