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PROGRAM DELA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE JUGOZAHODNEGA DELA 
SEVERNE PRIMORSKE (LAS)  ZA LETO 2012 

 
 
a) Splošni podatki 
 
Naslov programa : Vodenje in upravljanje LAS jugozahodnega dela Severne Primorske ter izvajanje 

Lokalne razvojne strategije LAS jugozahodnega dela Severne Primorske 
 
Območje izvajanja  programa:  
Mestna občina Nova Gorica – nižinski del, občina Brda, občina Šempeter-Vrtojba, občina Renče-
Vogrsko, občina Miren-Kostanjevica 
 
Izvajalec: LAS jugozahodnega dela Severne Primorske, upravljalec: RRA severne Primorske d.o.o. 
Nova Gorica  
 
Uporabnik – naročnik: uporabniki: javni, zasebni in civilni sektor, naročniki: občine, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Program naročnika, v katerega je vključen  program:  
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 – izvajanje 4. osi Leader 
- Regionalni razvojni program Severne Primorske 2007-2013 
 
 
Programska izhodišča programa: Program temelji na naslednjih programskih izhodiščih: 
 
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013  

- Prednostna naloga: 4. os LEADER – Gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in 
diverzifikacijo 
- Ukrepi:  

1. Izvajanje lokalnih razvojnih strategij – izvajanje projektov, opredeljenih v lokalnih 
razvojnih strategijah 

2. Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja – Spodbujanje sodelovanja 
3. Vodenje, upravljanje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in 

animacija območja 
 
  - Regionalni razvojni program Severne Primorske 2007-2013: 



- Prednostna naloga: Celostni razvoj podeželja 
 

Partnerske institucije programa: občine in drugo podporno okolje, ki se ukvarja z razvojem 
podeželja: javni, zasebni in civilni sektor 
 
 
Ciljna skupina upravičencev programa: lokalna akcijska skupina, javni, zasebni in civilni sektor na 
območju LAS 
 
 
Rok, določen za pripravo, izvedbo programa: izvajanje v obdobju 2007-2013 
 
Rok, določen za izvedbo projektov  letnega izvedbenega načrta (LIN)  za leto 2010:  junij 2012 
 
Rok, določen za izvedbo projektov  načrta izvedbenih projektov (NIP) za leto 2011: 30. junij 2015 
 
     
Rok, določen za pripravo načrta izvedbenih projektov (NIP) za leto  2012 in 2013:  31. oktober 2012 
 
Rok, določen za izvedbo projektov  načrta izvedbenih projektov (NIP)  za leto 2012 in 2013:  
30. junij 2015 
 
 
Vrednost programa:  
 
1. vodenje, upravljanje Lokalne akcijske skupine jugozahodnega dela Severne Primorske, 
pridobivanje strokovnih znanj in animacija območja:  EUR 62.019,37 (32.792,00 EUR občine,  
29.487,99 EUR EU in MKGP- iz sredstev za leto 2011) 
 
        Delovanje    
OBČINA PREBIVALSTVO POVRŠINA GOSTOTA LAS SKUPAJ 
  stat. let. 2002 km2 preb/km2     

BRDA 5.765,00 72,00 80,07 6.295,80 
     
6.295,80     

MIREN-
KOSTANJEVICA 4.741,00 62,80 75,49 5.318,92 

     
5.318,92     

NOVA GORICA-
nižinski del 15.186,00 103,90 146,16 13.205,26 

    
13.205,26     

RENČE-
VOGRSKO 4.102,00 29,50 139,05 3.623,50 

     
3.623,50     

ŠEMPETER-
VRTOJBA 6.269,00 14,90 420,74 4.348,46 

     
4.348,46     

SKUPAJ 36.063,00 283,10 127,39 32.791,94 
    
32.791,94     

 
 
 
2. izvajanje projektov iz potrjenega Letnega izvedbenega načrta za leto 2010 (nanaša se na en 
projekt) 
- Skupna vrednost izvedbenih projektov 7.652,50 €, od tega: 
- javnih sredstev LEADER    5.247,98 €,  
- zasebnih sredstev  2.404,52 €. 
 
 
3. izvajanje projektov iz Načrta izvedbenih projektov (NIP) za leto 2011 (NIP mora Ministrstvo za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano še potrditi)  
. Skupna vrednost izvedbenih projektov  199.753,24 €, od tega: 
 - javnih sredstev LEADER  147.439,97  €,  
 - zasebnih sredstev upravičenca  52.313,27 €. 



 
 
4. izvajanje projektov iz Načrta izvedbenih projektov (NIP) za leto 2012 in 2013 (javni poziv in NIP 
moramo še pripravit ) 
-Skupna vrednost izvedbenih projektov  ………..€, od tega: 
-predvidenih javnih sredstev LEADER  218.589,48 €,  
- zasebnih sredstev  ………€. 
 
 
 
 

a) Opis programa 
 

Povzetek:   
Namen izvajanja Lokalne razvojne strategije (LRS) jugozahodnega dela Severne Primorske je, preko 
vzpostavljene lokalne akcijske skupine (LAS), po pristopu Leader spodbuditi odločanje o razvoju 
podeželskega območja. Odločanje po pristopu Leader je, ob povezovanju javnega, zasebnega in 
civilnega sektorja, odločanje od spodaj navzgor. Poleg tega je namen LRS spodbuditi razvoj 
območja, aktivirati obstoječe in neizkoriščene potenciale ter tržiti produkte s podeželja. Obenem 
bomo spodbujali podjetniško iniciativo in povečali privlačnost območja za bivanje in delo. 
Naloge Lokalne akcijske skupine jugozahodnega dela Severne Primorske in s tem upravljalca RRA 
severne Primorske so predvsem priprava in preko izvedbenih projektov uresničevanje ciljev Lokalne 
razvojne strategije Jugozahodnega dela Severne Primorske.  
 
Cilji: 
 

- Izvajanje lokalne razvojne strategije Jugozahodnega dela Severne Primorske – izvajanje 
projektov 

- Vodenje, upravljanje lokalne akcijske skupine, pridobivanje strokovnih znanj in animacija 
območja 

- Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja – izvajanje projektov sodelovanja z 
lokalnimi akcijskimi skupinami iz drugih regij  Slovenije in iz tujine 

- Usposobitev za izvajanje programov spodbujanja in usposabljanja lokalnega prebivalstva, 
permanentno usposabljanje, spodbujanje in vključevanje lokalnega prebivalstva in 
zainteresirane javnosti v načrtovanje gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja na 
lokalni ravni 

 
 

Predvidene aktivnosti: 
 
Strokovno vodenje LAS 
 
-    Priprava dokumentacije  in izvedba javnega poziva za oddajo prijave projektnih predlogov za 

izvajanje »Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske« za leto 2012 in 
2013:  
Objava bi bila na  spletni strani RRA, spletnih straneh občin in v Primorskih novicah. Imeli bi 
najmanj eno tiskovno konferenco. V času objave javnega poziva bi izvajali svetovalno podporo 
prijaviteljem pri pripravi projektne dokumentacije. Organizirali bi tudi dve informativni 
delavnici v pomoč potencialnim prijaviteljem pri prijavi na javni poziv. Po zaprtju javnega 
poziva bi potekalo preverjanje zunanje ustreznosti prispelih ovojnic ter pravilnost oštevilčenja 
vlog. Sledilo bi odpiranje vlog, preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti  
prispelih vlog – preverjanje administrativne popolnosti in pregled izpolnjevanja pogojev javnega 
poziva. Nato bi projekte s splošnimi in dodatnimi kriteriji ocenila ocenjevalna komisija, 
imenovana s strani upravnega odbora. Sledilo bi potrjevanje in izbor projektov za NIP (načrt 
izvedbenih projektov) 2012 in 2013 s strani upravnega odbora. 

 
-   Izdelava načrta izvedbenih projektov za pridobitev sredstev iz 4.osi Leader Programa razvoja 

podeželja RS za obdobje 2007-2013 za leto 2012 in 2013 
 
 



-     Izvajanje Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske:  
       -  svetovanje pri izvajanju projektov, ki so vključeni v letni izvedbeni načrt (LIN) za leto 2010, 

načrt izvedbenih projektov za leto 2011  in načrt izvedbenih projektov za leto 2012 
       -  nadzor nad izvajanjem projektov, ki so vključeni v letni izvedbeni načrt za leto 2010, načrt 

izvedbenih projektov za leto 2011  in načrt izvedbenih projektov za leto 2012  
       -  priprava poročil o delu in izdelava zahtevkov za sofinanciranje projektov,  ki so vključeni v 

letni   izvedbeni načrt za leto 2010, načrt izvedbenih projektov za leto 2011  in  načrt 
izvedbenih projektov za leto 2012 

       - sodelovanje z MKGP pri administrativni in vsebinski  kontroli zahtevkov, sodelovanje z MKGP 
pri kontroli na kraju samem za projekte,  ki so vključeni v letni izvedbeni načrt za leto 2010, 
načrt izvedbenih projektov za leto 2011  in načrt izvedbenih projektov za leto 2012 

        - izplačevanje sredstev za sofinanciranje projektov iz letnega izvedbenega načrta za  leto 
2010, načrta izvedbenih projektov za leto 2011  in načrta izvedbenih projektov za leto 2012 

 
-   Vodenje, upravljanje  in koordinacija dela Lokalne akcijske skupine (izvedba sej upravnega    

odbora – 5 sej, nadzornega odbora – 2 seji  in sej skupščine LAS, izvedba delavnic usposabljanj, 
izvedba motivacijsko strokovne ekskurzije, svetovanje, priprava poročil o delu in izdelava 
zahtevkov za sofinanciranje vodenja LAS – 3 zahtevki)         

 
-    Pridobitev strokovnih znanj in animacija prebivalcev podeželja (objave za medije, seznanjanje 

javnosti o delovanju LAS, izvedba delavnic animacije, svetovanje) 
 
 
Finančno vodenje LAS 
- izplačevanje vseh finančnih obveznosti LAS 
- spremljanje finančnega toka na podračunu LAS 
- poročanje o porabi sredstev 
- zagotavljanje sledljivosti izplačil za vse projekte, izplačevanje finančnih sredstva za 
sofinanciranje  projektov iz letnega izvedbenega načrta za leto  2010  in 2011 
- svetovanje prijaviteljem in partnerjem pri finančnih vprašanjih 
 
 
 
 
Seznam izvedbenih projektov iz LIN 2010: 
       
 

ššššt.t.t.t.    ime projektaime projektaime projektaime projekta    
akronim akronim akronim akronim 
(kratica)    

nosilecnosilecnosilecnosilec    partnerjipartnerjipartnerjipartnerji    
Celotna vrednost Celotna vrednost Celotna vrednost Celotna vrednost 

projekta/srprojekta/srprojekta/srprojekta/sredstva edstva edstva edstva 
LeaderLeaderLeaderLeader    

1 
KRAŠKI MOZAIK 
OKUSOV    

KRAŠKI 
MOZAIK 
OKUSOV 

LAS 
JUGOZAHODNEGA 
DELA SEVERNE 
PRIMORSKE 

Partner 1:LAS 
Zgornje Vipavske 
doline in 
Komenskega Krasa 
Partner 2:LAS JZ 
dela Severne 
Primorske 

 
7.652,50 EUR 
5.247,98 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam izvedbenih projektov iz NIP 2011: 
 

ššššt.t.t.t.    ime projektaime projektaime projektaime projekta    
akronim akronim akronim akronim 
(kratica)    

nosilecnosilecnosilecnosilec    partnerjipartnerjipartnerjipartnerji    
Celotna vrednost Celotna vrednost Celotna vrednost Celotna vrednost 

projekta/sredstva projekta/sredstva projekta/sredstva projekta/sredstva 
LeaderLeaderLeaderLeader    

1 Kupujmo Goriško                                   Kupujmo Goriško                                   Kupujmo Goriško                                   Kupujmo Goriško                                   
Kupujmo 
Goriško 

RRA  severne 
Primorske d.o.o. Nova 
Gorica 

Mestna občina Nova 
Gorica, Občina Brda,  
Občina Miren-
Kostanjevica, Občina 
Renče-Vogrsko, Občina 
Šempeter-Vrtojba, 
Turistična zveza-TIC 
Nova Gorica,  Kmetijsko 
gozdarska zbornica-
Kmetijsko gozdarski 
zavod Nova Gorica 

 
89.127,60 EUR 
64.923,25 EUR64.923,25 EUR64.923,25 EUR64.923,25 EUR    

2 
Spodbujanje pridelave Spodbujanje pridelave Spodbujanje pridelave Spodbujanje pridelave 
in trženjin trženjin trženjin trženja špargljeva špargljeva špargljeva špargljev    

Orehovlje, vrt 
Goriške  

Krajevna skupnost 
Orehovlje 

Občina Miren-
Kostanjevica 

23.373,82 EUR 
15.984,20 EUR15.984,20 EUR15.984,20 EUR15.984,20 EUR    

3 

Obujamo spomine Obujamo spomine Obujamo spomine Obujamo spomine ----    
puščamo sledi, puščamo sledi, puščamo sledi, puščamo sledi, 
delovne brigade na delovne brigade na delovne brigade na delovne brigade na 
potoku Lijakupotoku Lijakupotoku Lijakupotoku Lijaku    

Lijak 
Kulturno turistično 
društvo Vogrsko 

Občina Renče-Vogrsko 

 
14.865,00 EUR 
10.998,66 EUR10.998,66 EUR10.998,66 EUR10.998,66 EUR    

4 
Od vrtnine do Od vrtnine do Od vrtnine do Od vrtnine do 
umetnineumetnineumetnineumetnine---- goriški  goriški  goriški  goriški 
radičradičradičradič    

Goriški radič 
Mestna občina Nova 
Gorica 

Turistična zveza-TIC 
Nova Gorica 

 
29.862,22 EUR 
23.711,29 EUR23.711,29 EUR23.711,29 EUR23.711,29 EUR    

5 Medeni krogMedeni krogMedeni krogMedeni krog    MEDO VIDEO PRO d.o.o. 

Mestna občina Nova 
Gorica, Občina Brda, 
Občina Miren-
Kostanjevica, Občina 
Renče-Vogrsko, Občina 
Šempeter-Vrtojba, RRA  
severne Primorske d.o.o. 
Nova Gorica 

 
19.482,20 EUR 
15.590,87 EUR15.590,87 EUR15.590,87 EUR15.590,87 EUR    

6 
Zgodovinsko in Zgodovinsko in Zgodovinsko in Zgodovinsko in 
turistično informativne turistično informativne turistično informativne turistično informativne 
table v Šmartnemtable v Šmartnemtable v Šmartnemtable v Šmartnem    

Info Šmartno 
Zavod za turizem, 
kulturo, mladino in 
šport Brda 

Salonit Anhovo, 
gradbeni materiali  d.d.,   
Kulturno turistično 
društvo kolo,   
1 2 3 Design d.o.o.  

23.042,40 EUR 
16.321,70 EUR16.321,70 EUR16.321,70 EUR16.321,70 EUR    

      

 
 
 
Seznam izvedbenih projektov iz NIP 2012 IN 2013 - seznam bo znan po izvedenem javnem razpisu  
za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije jugozahodnega 
dela Severne Primorske« za leto 2012 IN 2013 in potrditvi projektov na seji upravnega odbora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terminski načrt: 
 

MESEC  
AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
-      Priprava in izvedba javnega poziva za 
oddajo prijave projektnih predlogov za 
izvajanje  
»Lokalne razvojne strategije jugozahodnega 
dela Severne Primorske« za leto 2012 in 2013 

 

x x x x x x x x     

-      Izdelava načrta izvedbenih projektov za 
pridobitev sredstev iz 4.osi Leader za leto 
2012 in 2013 

 

   x x  x x x x   

- Izvajanje Lokalne razvojne strategije 
jugozahodnega dela Severne Primorske – 
izvajanje projektov  iz LIN 2010 in NIP 2011 in 
NIP 2012 

x x x x x x x x x x x x 

- Vodenje, upravljanje  in koordinacija dela 
Lokalne akcijske skupine (izvedba sej 
upravnega    odbora – 5 sej, nadzornega 
odbora – 2 seji  in sej skupščine LAS, 
izvedba delavnic usposabljanj, svetovanje, 
priprava poročil o delu in izdelava 
zahtevkov za sofinanciranje vodenja LAS – 
3 zahtevki)        

 

x x x x x x x x x x x x 

- Pridobitev strokovnih znanj in animacija 
prebivalcev podeželja (objave za medije, 
seznanjanje javnosti o delovanju LAS, 
izvedba delavnic, svetovanje) 

 

x x x x x x x x x x x x 

 
 
SVETOVANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM PROJEKTOV IZ LIN 2010 IN NIP 2011 IZDAJA ZAHTEVKOV 
NA MKGP/ SODELOVANJE Z MKGP PRI ADMINISTRATIVNI IN VSEBINSKI  KONTROLI ZAHTEVKOV, 
SODELOVANJE Z MKGP PRI KONTROLI NA KRAJU SAMEM/ IZPLAČEVANJE SREDSTEV ZA 
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV  
 

MESEC  
PROJEKTI – LIN 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
KRAŠKI MOZAIK OKUSOV x x x x x x x x x x x x 

 
MESEC  

PROJEKTI – NIP 2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

KUPUJMO GORIŠKO x x x x x x x x x x x x 

SDBUJANJE PRIDELAVE IN TRŽENJA ŠPARGLJEV x x x x x x x x x x x x 

OBUJAMO SPOMINE - PUŠČAMO SLEDI, DELOVNE 
BRIGADE NA POTOKU LIJAKU 

x x x x x x x x x x x x 

OD VRTNINE DO UMETNINE- GORIŠKI RADIČ x x x x x x x x x x x X 

MEDENI KROG x x x x x x x x x x x X 

ZGODOVINSKO IN TURISTIČNO INFORMATIVNE 
TABLE V ŠMARTNEM 

 x x x x x x x x x x x 

 
 
 
 
 
 



Pričakovani rezultati: 
 
Strokovno vodenje LAS 

 -     Pripravljen in izveden javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje  
             »Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske« za leto 2012 in 2013: 

Objava bi bila na  spletni strani RRA, spletnih straneh občin in v Primorskih novicah. 
Izvedena najmanj ena tiskovna konferenca. Izvedena svetovalna podpora prijaviteljem pri 
pripravi projektne dokumentacije, organizirani in izvedeni dve informativni delavnici v 
pomoč potencialnim prijaviteljem pri prijavi na javni poziv, izvedeno preverjanje zunanje 
ustreznosti prispelih ovojnic ter pravilnost oštevilčenja vlog, izvedeno odpiranje vlog, 
preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti  prispelih vlog – izvedeno 
preverjanje administrativne popolnosti in izveden pregled izpolnjevanja pogojev javnega 
poziva. Izvedeno ocenjevanje s splošnimi in dodatnimi kriteriji, izvedeno potrjevanje in 
izbor projektov za NIP (načrt izvedbenih projektov) 2012 in 2012 s strani upravnega odbora. 

- Izdelan načrt izvedbenih projektov za pridobitev sredstev iz 4.osi Leader Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007-2013 za leto 2012 in 2013 

- Izvedeno upravljanje in izvajanje Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne 
Primorske:   

-  izvedeno svetovanje pri izvajanju projektov vključenih v letni izvedbeni načrt (LIN) za 
leto 2010 in načrt izvedbenih projektov (NIP) za leto 2011 in  načrt izvedbenih projektov za 
leto 2012 

-  izveden nadzor nad izvajanjem projektov vključenih v letni izvedbeni načrt za leto  2010 
in načrt izvedbenih projektov za leto 2011  in  načrt izvedbenih projektov za leto 2012 

 -  pripravljena poročila o delu in izdelani zahtevki za sofinanciranje projektov,  ki so 
vključeni v letni izvedbeni načrt za leto 2010,  načrt izvedbenih projektov za leto 2011  in  
načrt izvedbenih projektov za leto 2012 
- uspešno izvedeno sodelovanje z MKGP pri administrativni in vsebinski  kontroli zahtevkov, 

izvedeno sodelovanje z MKGP pri kontroli na kraju samem za projekte,  ki so vključeni v 
letni izvedbeni načrt za leto 2010 in načrt izvedbenih projektov za leto 2011  in  načrt 
izvedbenih projektov za leto 2012 

 - izplačana sredstva za sofinanciranje projektov iz letnega izvedbenega načrta za leto  2010 
in načrta izvedbenih projektov za leto 2011  in  načrta izvedbenih projektov za leto 2012 

- Na osnovi zahtevkov za sofinanciranje vodenja in upravljanja LAS (3 izdelani zahtevki) 
pridobljena sredstva iz 4. osi Leader Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 
za vodenje Lokalne akcijske skupine 

- Uspešno izvedeno vodenje, upravljanje in koordinacija dela Lokalne akcijske skupine: 
izvedene seje upravnega odbora, nadzornega odbora in seje skupščine LAS, izvedene 
delavnice usposabljanja, svetovanje, pripravljena poročila o delu  

- Pridobljena strokovna znanja in izvedena animacija prebivalcev podeželja: objave za 
medije, seznanjena javnosti o delovanju LAS, izvedene delavnice animacije, svetovanje 

 
Finančno vodenje LAS 
- izplačane vse finančne obveznosti LAS 
- spremljan finančni tok na podračunu LAS 
- izvedeno poročanje o porabi sredstev 
- zagotovljena sledljivosti izplačil za vse projekte, izplačane finančnih sredstva za sofinanciranje  
projektov iz letnega izvedbenega načrta za leto  2010  in 2011 
- izvedeno svetovanje prijaviteljem in partnerjem pri finančnih vprašanjih 
 
Pripravila: Fabijana Medvešček, 
Vodja pisarne LAS jugozahodnega dela Severne Primorske    
          

Odgovorna oseba:  
 Andreja Baša, predsednica  
LAS JUGOZAHODNEGA DELA   
SEVERNE PRIMORSKE 
 
Črtomir Špacapan, direktor 

Vrtojba, 19.1.2012 RRA severne Primorske d.o.o.    Nova 
Gorica   


