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Datum: 15. 2. 2019 
 

Poročilo o delu komisije za izvajanje programa CLLD pri Društvu za razvoj 
slovenskega podeželja za leto 2018 

 
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 tem letu smo nadaljevali z aktivnostmi na izboljšanju pogojev za izvajanje CLLD. 
Komisija je v tesnem sodelovanju z Upravnim odborom in predsednikom društva izvedla vče 
aktivnosti, ki so rezultirala v izboljšanih pogojih za delovanje LAS. Lahko zaključimo, da je 
zaradi našega konstantnega opozarjanja na težave pri izvajanju programa CLLD in 
podajanje konstruktivnih predlogov nova vladna garnitura odločneje pristopila k urejanju 
razmer in se že kažejo prvi rezultati v hitrejšem obravnavanju vlog in zahtevkov. V tem letu 
se je komisija aktivno vključila tudi v delo pri pripravi strateških dokumentov Programa 
razvoja podeželja za obdobje po 2020.  

Komisija CLLD je v letu 2018 izvedla naslednje aktivnosti: 
 
Januar: 

- Sestanek z evropskim poslancem g. Petrletom. Poslanca smo seznanili s težavami pri 
izvajanju CLLD in s predlogi za izboljšanje v naslednjem programskem obdobju. 

- Sodelovanje pri pripravi prispevka za TV Tednik o problematiki izvajanja CLLD. 
Februar:  

- Udeležba na 12. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije, dne 15.2.2018. 

- Zbiranje podatkov in priprava predstavitve in predlogov ukrepov za izvedbo posveta v 
DS. 

Marec – april 
- Sestanek na MKGP pri državni sekretarki mag. Tanja Strniša, na temo izvajanja 

programa CLLD. 
- Organizacija in izvedba »Posveta o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

danes in jutri«  23. aprila 2018, ki ga je DRSP organiziral v sodelovanju z Državnim svetom 
RS in županom Občine Ivančna gorica. Na posvetu je sprejet predlog sklepov o izboljšanju 
izvajanju CLLD, ki ga je potrdil Državni svet. Sklep so bili poslani tudi na Vlado RS.   

Maj: 
- Udeležba na 9. seji Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni 

razvoj. Komisija je obravnavala predlog sklepov za izboljšanje izvajanja CLLD, ki so 
bili sprejeti na posvetu v Državnem svetu.. 

Junij: 
- Udeležba nas 13. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije,  
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Julij: 
- Udeležba na posvetu DRSP (Kolpa) o izvajanju CLLD. Zbiranje in priprava predlogov za 

spremembo Uredbe CLLD. 
Avgust: 

- Sestanek z evropskim poslancem g. Bogovičem. Poslanca smo seznanili s težavami 
pri izvajanju CLLD in s predlogi za izboljšanje v naslednjem programskem obdobju.  

September: 
- Aktivno sodelovanje na izvedbi Festivala LAS v Kamniku. 
- Organizacija in izvedba 8. seje komisije za izvajanje CLLD. Na seji so obravnavane priprave 

za sodelovanje na Slovenskih regionalnih dnevih in dogovorjena vsebina sestanka z novo 
ministrico MKGP. 

Oktober: 
- Udeležba na 1. seji delovne skupine za pripravo PRP 21-27. Na sestanku so s strani 

MKGP predstavljeni osnutki EU dokumentov za naslednje programsko obdobje. 
- Usklajevanje in priprava predstavitve izvajanja CLLD na Slovenskih regionalnih 

dnevih v Podčetrtku. 
- Sestanek predstavnikov DRSP z Ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s 

ciljem predstavitve problematike izvajanja CLLD. 

November: 
- Udeležba na 3. seji delovne skupine za pripravo PRP 21-27. Na seji smo obravnavali 

izvajanje programa LEADER predvsem z vsebinske strani (SWOT analiza, 
potrebe,..). 

December: 
- Organizacija in izvedba 9. seje komisije za izvajanje CLLD. Na seji je komisija 

pripravila mnenje o odprtih vprašanjih za izvajanje CLLD v  novem programskem 
obdobju 21-27. Predloge je obravnaval zbor članov DRSP, ki je bil izveden decembra 
2018 v Ljubnem. 

- Sodelovanje na skupščini ENRD in ELARD v Bruslju.  

 

 
     

Predsednik komisije:  
Mag. Roman Medved 

 
 
 


