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Datum: 14. 2. 2021 

 

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

slovenskega podeželja za leto 2020 

 

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 2020 usmerila svoje delo v pripravo strateških dokumentov 

Programa razvoja podeželja za obdobje po 2020 in oblikovanje novega sistema izvajanja 

CLLD.  

Komisija CLLD je v letu 2020 izvedla naslednje aktivnosti: 

1. Analiza izvajanja programa CLLD v sedanjem programskem obdobju. 

Člani komisije so pripravili analizo dosedanjega izvajanja programa LEADER/CLLD po 

področjih, ki so bila dogovorjena na seji Komisije v januarju 2020: 

- Organizacijska oblika LAS. 

- Prenos nalog posredniškega organa na LAS.  

- Poenostavitve izvajanja programa CLLD.  

Analiza je pripravljena na podlagi osebnega poznavanja problematike in pregledom veljavnih 

zakonskih aktov in poročil izvajanju programa CLLD. 

2. Priprava izhodišč za izvajanje programa CLLD (organizacijska oblika LAS, prenos nalog 

posredniškega organa na LAS, poenostavitve izvajanja programa CLLD). 

Na podlagi analize so pripravljena izhodišča za razpravo in pridobivanje informaciji s strani 

LAS. Člani komisije so se v tem obdobju udeležili naslednjih sestankov in posvetov: 

– Delovni sestanek Komisije za CLLD dne 25.8.2020. 

– Udeležba na posvetu »Večletni finančni okvir 2021-2027 v organizaciji Državnega sveta 

RS. Posveta se je udeležil Roman Medved. 

– Delovni sestanek s pripravljavci (zunanji izvajalci) programskih dokumentov EKP dne 

27.8.2020 v Celju. Sestanka sta se udeležila Roman Medved in Primož Kroflič. 

– Virtualni sestanek Komisije CLLD dne 12.10.2020. 

3. Zbiranje predlogov s strani LAS-ov in priprava končnih gradiv za predstavitev stališč DRSP 

pri organih upravljanja. 

Za pripravo posveta LAS so člani komisije pripravili ankete za pripravo skupnih stališč LAS o 

izpostavljenih vprašanjih izvajanja CLLD. Vprašalniki in gradivo je bilo poslano na naslove 

vseh LAS, ki so člani DRSP. V pripravo stališč se je vključilo naslednje število LAS: 

- Organizacijska oblika LAS – 25 LAS 

- Prenos nalog posredniškega organa na LAS – 29 LAS 

- Poenostavitve izvajanja programa CLLD – 12 LAS 
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Komisija je pregledala vse prispele predloge in pripravila usklajena izhodišča za diskusijo na 

posvetu LAS. 

Posvet LAS  » Izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju«, je potekal v 

torek, 20. oktobra in se ga je udeležilo 58 udeležencev.  

Na posvetu so člani Komisije za CLLD predstavili gradiva, ki so jih pripravljali v prejšnjih 

mesecih. V njih so predstavili izhodišča za izvajanje programa CLLD v naslednjem 

programskem obdobju na naslednjih ključnih področjih: 

– oblika organiziranosti LAS, 

– LAS kot posredniški organ in  

– poenostavitve izvajanja programa CLLD. 

V razpravi so udeleženci uskladili stališča o treh ključnih področjih ter uskladili predloge, ki 

jih bo DRSP posredoval na vse pristojne nacionalne inštitucije za izvajanje CLLD / LEADER 

in bodo tako izhodišče za oblikovanje nacionalne politike razvoja podeželja oziroma Programa 

razvoja podeželja in kohezijske politike za prihodnje programsko obdobje. 

Komisija je po zaključku posveta pripravila usklajena gradiva za predstavitev stališč DRSP pri 

organih upravljanja. Gradiva so poslana na KO CLLD in ministrstva, ki so odgovorna za 

izvajanje programa CLLD (MKGP, MGRT in SVRK).  

V novembru 2021 smo izvedli posvet s predstavniki SVRK (državna sekretarka), kjer smo 

ponovno predstavili naše predloge za izvajanje CLLD. 

Na podlagi pripravljenih predlogov je Koordinacijski odbor CLLD dne 17.12.2020  organiziral 

videokonferenco, ki so se je udeležili predstavniki Medresorske delovne skupine CLLD 2021-

2027, predstavniki Komisije za CLLD pri DRSP in člani DRSP kjer smo naše predloge 

ponovno predstavili.  

Ostale aktivnosti: 

- Komisija je v okviru DRSP in s pomočjo članov Upravnega odbora v juniju organizirala 

virtualni posvet na temo »Poenostavitev izvajanja CLLD v Sloveniji« v naslednjem 

programskem obdobju. Na posvetu so poleg članov komisije sodelovali s svojimi 

predstavitvami predstavniki DG AGRI, organa upravljanja CLLD iz Poljske in MKGP. 

- Komisija je pripravila dopis s predlaganimi ukrepi za izvajanje CLLD v obdobju 21-27, ki 

je bil s pomočjo LAS-ov posredovan različnim organom na regionalnih ravneh. Navedene 

predloge so na svojih sejah podprli v 10 regijah. Njihove sklepe o podpori smo poslali v 

vednost ministrom SVRK, MKGP, MGRT in MDDSZ. 

 

 

 

Predsednik komisije:  

Mag. Roman Medved 

 

 

 


