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Datum: 9. 2. 2018 

 
Poročilo o delu komisije za izvajanje programa CLLD pri Društvu za razvoj 

slovenskega podeželja za leto 2017 
 

Vloga komisije CLLD je povezovanje članov Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki so 
Lokalne akcijske skupine, ki na svojih območjih skrbijo za izvedbo strategij lokalnega 
razvoja v Mrežo LAS. V tem letu je posebna pozornost namenjena izboljšanju pogojev za 
izvajanje CLLD. 

Komisija CLLD je v letu 2017 opravila sledeče aktivnosti: 

Februar: 
- 23.2.2017 sestanek z vodjo sektorja za podeželje MKGP. Izvajanje javnih razpisov 

LAS in priprava vlog (birokratizacija postopkov, zbiranje treh ponudb ob oddaji vloge, 
stroški dela prijaviteljev, uvrščanje projektov v proračune občin, priprava projektov 
sodelovanja...)  

Marec – april 
- Izbor predstavnika LAS v Odboru za spremljanje PRPRS 2014-2020 – sodelovanje pri 

pripravi volitev in srečanja predsednikov LAS v Žužemberku.  
- Priprava predloga spremembe Uredbe CLLD, zbiranje pripomb in oblikovanje 

skupnega predloga DRSP.  

Maj: 

- 11.5. 2017 -  Sestanek predstavnikov DRSP in CNVOS na MKGP – predstavite naših 
predlogov sprememb Uredbe o izvajanju CLLD. Na sestanku so bili prisotni 
predstavniki Koordinacijskega odbora CLLD (MKGP in MGRT), predstavnica 
AKTRP in predstavniki SVRK. 

Junij: 
- 8. 6. 2017  - Udeležba na 9. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije, dne  

Julij: 
- 4. 7. 2017 - sestanek na  MKGP. Tema sestanka je bila uvedba pripravljalne tehnične podpora 

za podukrep "Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine". DRSP 
navedenega ukrepa ni podprlo. 
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- 28. 7. 2017 – Priprava predloga za razširitev dnevnega reda 10. seje Odbora za spremljanje 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije z novo točko Izvajanje Ukrepa 19 »Podpora 
za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER«  in udeležba na seji Odbora za spremljanje PRP. 
Odbor navedenega predloga ni potrdil. 

Avgust: 

- Na MKGP poslan predlog za spremembo terminskega načrta objave JR za Podukrep 
19.3. s predlogom, da se razpis objavi po sprejetju spremembe Uredbe o izvajanju 
CLLD. 

September: 
- Sodelovanje pri pripravi gradiva o težavah pri izvajanju CLLD, s katerim je LAS 

loškega pogorja seznanil oba pristojna ministra, g. Zdravka Počivalška in g. Dejana 
Židana.  

- Sodelovanje pri pripravi okrogle miza o izvajanju CLLD v Sloveniji v okviru Slovenskega 
podeželskega parlamenta. 

Oktober: 

- Usklajevanja glede osnutka Pravilnika o delovanju komisije za izvajanje programa 
CLLD, ki je bil na 5. dopisni seji Upravnega odbora DRSP sprejet kot predlog 
pravilnika in se ga je kasneje na izrednem Zboru članstva DRSP dne 27.5.2016 v 
Lenartu uradno potrdilo kot Pravilnik o delovanju komisije za izvajanje programa 
CLLD. 

November: 
- Priprava drugega sklopa pripomb na osnutek spremembe Uredbe CLLD in na 

Navodila za upravičene stroške CLLD,  
- Zbiranje podatkov o številu vloženih in odobrenih operaciji LAS. 
- Sodelovanje na skupščini ELARD. 

December: 
- 21. 12.2017 – na pobudo LAS Zasavje in poslanke DZ je organiziran sestanek na 

MGRT, kjer so sodelovali tudi predstavniki SVRK in MKGP. Na sestanku so 
predstavljene težave pri izvajanju CLLD (zamude pri potrjevanju projektov, 
nedelovanje aplikaciji,..). 

- Sodelovanje na skupščini ENRD. 

 

 
     

Predsednik komisije 
CLLD:  

Mag. Roman Medved 
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