
                                                            

 
Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja  

 
vabijo na  

 
P O S V E T  

 
IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA, 

KI GA VODI SKUPNOST (LEADER/CLLD) DANES IN JUTRI 
 

v  sredo, 20. aprila 2022, ob 10. uri,  
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. 

 
Program Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) predstavlja orodje pri 
spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Tovrsten pristop 
omogoča, da lokalno prebivalstvo z oblikovanjem lokalnih partnerstev oz. lokalnih akcijskih 
skupin (LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja. 
 
Medtem ko je v Državnemu svetu leta 2018 izveden posvet s podobno tematiko pomembno 
prispeval k izboljšanju pogojev za izvajanje programa in učinkovitejšemu doseganju 
zastavljenih ciljev, bodo na tokratnem posvetu predstavljeni rezultati izvajanja pristopa 
LEADER/CLLD v pretekli finančni perspektivi, vloga lokalnih akcijskih skupin pri skladnem 
teritorialnem razvoju ter vloga tovrstnega pristopa v prihajajoči finančni perspektivi v okviru 
kmetijske, kohezijske in ribiške politike. Na posvetu bodo predstavljeni tudi nekateri 
odmevnejši projekti, ki so jih lokalne akcijske skupine izvedle v preteklih letih. 
 
Namen posveta je, da najprej ugotovimo napredek pri izvajanju LEADER/CLLD v času od 
zadnjega posveta, v zaključnih pa predvidimo ukrepe in postopke za pospešitev črpanja 
evropskih sredstev v programskem obdobju 2021–2027.  

Vljudno vas vabimo, da se posveta udeležite in z vprašanji ter mnenji aktivno sodelujete 
v razpravi.  
     
 Alojz Kovšca  
 predsednik Državnega sveta 
 
 

 
Vstop v dvorano Državnega sveta je številčno omejen. Prosimo vas, da se v imenu posamezne  

inštitucije dogodka udeleži največ eden predstavnik. Za osebno prisotnost na dogodku se je 

treba predhodno obvezno prijaviti na https://www.ds-rs.si/?q=node/5748, in sicer najkasneje do 

19. aprila 2022 do 12. ure. Brez predhodne prijave vstop na dogodek ni mogoč. Dogodek se bo 

snemal in ga boste lahko vsi zainteresirani spremljali v živo na https://drzavnisvet.si/. Posnetek 

bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta.        

https://www.ds-rs.si/?q=node/5748
https://drzavnisvet.si/
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