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Datum: 22. 10. 2021 
 

Poročilo o delu komisije za izvajanje programa CLLD pri Društvu za razvoj 
slovenskega podeželja za leto 2021 

 
Vloga komisije CLLD je povezovanje članov Društva za razvoj slovenskega podeželja, 
Lokalnih akcijskih skupin, ki na svojih območjih skrbijo za izvedbo strategij lokalnega 
razvoja. Komisija je v letu 2021 usmerila svoje delo v pripravo strateških dokumentov 
Programa razvoja podeželja za obdobje po 2020 in oblikovanje novega sistema izvajanja 
CLLD.  

V letu 2021 je Komija izvedla 5 sej na katerih so obravnavane tematike opisane v nadaljevanju. 

Komisija CLLD je v letu 2021 izvedla naslednje aktivnosti: 

 

Januar  
Priprava dopisa o podpori izvajanju CLLD Razvojnih svetov regiji in pošiljanje dopisa na 
vpletena ministrstva. 

Februar  
- Zbiranje predlogov s strani LAS in priprava usklajenih predlogov za izvajanje CLLD: 

o Poenostavitve izvajanja CLLD 
o Pogoji za oblikovanje LAS 
o Izvajanje Pripravljalne podpore 

Zbrani in usklajeni predlogi so poslani na KO CLLD. 

- Pregled gradiv in udeležba na delavnici Ožje delovne skupine MKG za razvoj podeželja 

Marec 
- Zbiranje informaciji in priprava dopisa za MGRT o postopkih črpanja sredstev ESRR 
- Priprava predlogov za izboljšanje izvajanja CLLD v naslednjem obdobju 

(NextGenerationEU, prehodno obdobje, doseganje kazalnikov) 

April 
- Priprava predlogov o delitvi sredstev LEADER za prehodno obdobje in doseganju 

mejnikov pri izvajanju LAS v obdobju 14-20 

Maj  
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- Priprava gradiv za Skupnost in Združenje občin na temo izvajanja CLLD 21-27 (Greta, 
Roman). Udeležba na seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije (Roman) 

- Pregled gradiv in udeležba na delavnici Ožje delovne skupine MKG za razvoj podeželja 
- Obravnava gradiv za sejo Odbora za spremljanje PRP 14-20 

Julij 
- Pregled osnutka Strateškega načrta SKP 23-27 in priprava usklajenih pripomb na 

osnutek 

Avgust  
- Priprava in izvedba delavnic na temo CLLD na posvetu LAS v Posavju (Roman, 

Dragica, Helena 
 

September  
- Priprava predlogov sprememb Zakona o kmetijstvu – pregled zakona, priprava in usklajevanje 

predlogov, pošiljanje predlogov na MKGP (Helena, Roman) 
- Pregled in priprava pripomb na opis intervencije LEADER iz Strateškega načrta SKP 23-27 

Oktober  
- Organizacija in izvedba sestanka s predstavnikom sindikata kmetov na temo izvajanja programa 

LEADER 
- Organizacija in udeležba na sestanku pri državnem sekretarju MKGP A. Harej (Roman) 

 
 
 

Predsednik komisije:  
Mag. Roman Medved 

 
 
 


