
 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

Evropa investira v podeželje   

 
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE 

PRIMORSKE 

 

   

POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE 
JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE PRIMORSKE (LAS)  ZA 

LETO 2011 
 
 

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: prebivalci na podeželju, 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 
 
 

b) Finančna realizacija  programa 
 
1. Za namen vodenja, upravljanja Lokalne akcijske skupine jugozahodnega dela Severne 
Primorske, pridobivanja strokovnih znanj in animacijo območja smo dobili :  30.260,64 EUR 
(24.655,56 EUR občine,  5.605,06 EUR EU in MKGP na podlagi 1. zahtevka za vodenje LAS). 2. 
zahtevek  v znesku 7.591,03 EUR je  na MKGP  v pregledovanju in bo izplačan predvidoma v 
februarju 2012. 
 

   Delovanje  

 OBČINA 
LAS (brez 
DDV) 

     
 BRDA 5.246,50 

 
MIREN-
KOSTANJEVICA 4.432,43 

 
NOVA GORICA-
nižinski del 8.333,33 

 
RENČE-
VOGRSKO 3.019,58 

 
ŠEMPETER-
VRTOJBA 3.623,72 

 SKUPAJ 24.655,56 

 
 
2. Izvajanje projekta iz potrjenega Letnega izvedbenega načrta za leto 2009 
Skupna vrednost projekta ZALOŠKI BAJER – UČILNICA V NARAVI je 52.469.52 €, od tega: 
- javnih sredstev LEADER   25.260,00 €,  
- zasebnih sredstev 27.209,00 €. 
 
 
3. Izvajanje projektov iz potrjenega Letnega izvedbenega načrta za leto 2010 
Skupna vrednost izvedbenih projektov  220.113,00 €, od tega: 
- javnih sredstev LEADER    79.698,21 €,  
- zasebnih sredstev  140.415,27  €. 
Izvedeni projekti iz LIN 2010: 

1. KONJENIŠKE POTI 
2. NA PODEŽELJU.COM 
3. ENERGIJA OKUSOV 
4. PRAZNIK KOSTANJA 
5. GAS POLETJE 2011 
6. PIKNIK PROSTOR NEBLO 
7. POHODNE POTI PO BRDIH 

      8.    KRAŠKI MOZAIK OKUSOV 



 
 
 
4. izvajanje projektov iz Načrta izvedbenih projektov za leto 2011 (projekti se izvajajo po 
datumu oddaje Načrta izvedbenih projektov za leto 2011 na MKGP) 
 
 
 
 

c) Opis  izvedenega programa 
 
Povzetek:   

Lokalno razvojno strategijo (LRS) jugozahodnega dela Severne Primorske smo, preko 
vzpostavljene lokalne akcijske skupine (LAS), izvajali tako, da smo po pristopu Leader 
spodbujali odločanje o razvoju podeželskega območja in preko izvajanja projektov tudi razvoj 
podeželja izvajali. Z izvajanjem projektov smo aktivirali obstoječe in neizkoriščene potenciale ter 
omogočali trženje produktov s našega podeželja. Obenem smo 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 smo uresničevali predvsem tako, da smo pripravili nove projekte, ki smo 
jih konec leta vključili v Načrt izvedbenih projektov za leto 2011  in preko izvedenih rojektov iz 
Letnega izvedbenega načrta za leto 2009 in 2010 uresničevali cilje Lokalne razvojne strategije 
Jugozahodnega dela Severne Primorske.  
 
 
Doseženi cilji: 

- Izvedeno izvajanje lokalne razvojne strategije Jugozahodnega dela Severne Primorske 
- Izvedeno vodenje, upravljanje lokalne akcijske skupine, pridobljena strokovna znanja in 

izvedena animacija območja 
- Izvedeno  medregijsko sodelovanje 
- Izvedeno usposabljanje, spodbujanje in vključevanje lokalnega prebivalstva in 

zainteresirane javnosti v načrtovanje gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja na 
lokalni ravni 

 
 

Izvedene  aktivnosti: 
 
1.a Strokovno vodenje LAS 
-     Pripravili smo vso razpisno dokumentacijo za Javni poziv za oddajo predlogov izvedbenih 
projektov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske« za 
leto 2011. 
-     Izvedli smo postopek objave javnega poziva za oddajo predlogov izvedbenih projektov za 
izvajanje »Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske« za leto 2011.  
Izvedli smo obveščanje javnosti o objavljenem javnem pozivu. 
-      V času objave javnega poziva smo izvajali strokovno svetovanje potencialnim prijaviteljem. 
Na javni poziv se je prijavilo 10 prijaviteljev, pri prijavi pa smo svetovali tudi takim, ki prijave 
projekta niso oddali. 
-   Po zaprtju javnega poziva pa smo pripravili poročilo o prejetju vlog, poročilo kontroli 
administrativne in vsebinske ustreznosti, poročilo o ocenjevanju vlog in poročilo o izboru 
projektov, ki smo jih vključili v načrt izvedbenih projektov za leto 2011. 
-   Izdelali smo načrt izvedbenih projektov za pridobitev sredstev iz 4.osi Leader Programa 

razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 za leto 2011 
 



-     Izvajali smo Lokalno razvojno strategijo jugozahodnega dela Severne Primorske:  
       -  svetovali smo pri izvajanju projektov, ki so vključeni v letni izvedbeni načrt (LIN) za leto 

2009, 2010 
       -  izvajali smo nadzor nad izvajanjem projektov, ki so vključeni v letni izvedbeni načrt za leto 

2009, 2010 
       -  pregledovali smo poročila o delu in izdelali 8 zahtevkov za sofinanciranje projektov 

Leader,  ki so vključeni v letni   izvedbeni načrt za leto 2009, 2010 (glej tabelo v finančnem 
poročilu o izvajanju LRS) 

       - sodelovali smo z MKGP pri administrativni in vsebinski  kontroli 8 zahtevkov, sodelovali 
smo z MKGP pri kontroli na kraju samem za projekte,  ki so vključeni v letni izvedbeni 
načrt za leto 2009, 2010  

         
-   V sklopu vodenja, upravljanja  in koordinacije dela Lokalne akcijske skupine smo pripravili 

gradivo, organizirali in izvedli štiri seje upravnega odbora, izvedli dve seji  nadzornega 
odbora  in eno seje skupščine LAS. Pripravili smo tudi gradivo, organizirali in izvedli 
delavnico usposabljanja za prijavo na razpise za razvoj podeželja. Kontinuirano smo izvajali 
svetovanje. 

-    Pripravili smo poročila o delu in izdelali dva zahtevka za MKGP za sofinanciranje vodenja 
LAS  

-    Zagotavljali smo finančna sredstva za sofinanciranje delovanja LAS s strani občin članic 
LAS-a 

-     Pridobili smo strokovna znanja in izvajali aktivnosti animacije prebivalcev podeželja (objave 
za medije, seznanjanje javnosti o delovanju LAS, izvedba delavnic, svetovanje, predstavitev 
delovanja LAS na raznih dohodkih) 

-     Sodelovali smo s sosednjimi LAS-i pri pripravi novih projektov sodelovanja. 
-     Z animacijo prebivalstva smo pridobili 8 novih članov LAS. 
-     Vodili smo arhiv LAS. 
 
1.b Finančno vodenje LAS 
 
- izplačevanje vseh finančnih obveznosti LAS 
- spremljanje finančnega toka na podračunu LAS 
- poročanje o porabi sredstev 
- zagotavljanje sledljivosti izplačil za vse projekte, izplačevali smo finančna sredstva za 
sofinanciranje 11 projektov iz letnega izvedbenega načrta za leto 2009, 2010   
- svetovanje prijaviteljem in partnerjem pri finančnih vprašanjih 
 
 
2. Izvajanje Lokalne razvojne strategije Jugozahodnega dela Severne Primorske 
 
Izvedeni projekt iz LIN 2009: 

1. ZALOŠKI BAJER – UČILNICA V NARAVI 
 
Izvedeni projekti iz LIN 2010: 

8. KONJENIŠKE POTI 
9. NA PODEŽELJU.COM 
10. ENERGIJA OKUSOV 
11. PRAZNIK KOSTANJA 
12. GAS POLETJE 2011 
13. PIKNIK PROSTOR NEBLO 
14. POHODNE POTI PO BRDIH 
15. KRAŠKI MOZAIK OKUSOV 

 
 



 
Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju Lokalne razvojne strategije Jugozahodnega dela 
Severne Primorske je v prilogi. 
 
 
 

Terminka realizacija aktivnosti: 
 

MESEC  AKTIVNOST 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-      Priprava in izvedba Javnega poziva za oddajo 
predlogov izvedbenih projektov za izvajanje 
»Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela 
Severne Primorske« za leto 2011 

 

   x x x x x x x   

-      Izdelava načrta izvedbenih projektov za 
pridobitev sredstev iz 4.osi Leader za leto 2011 

 

         x x x 

- Izvajanje Lokalne razvojne strategije 
jugozahodnega dela Severne Primorske – projekti iz 
LIN 2009,  LIN 2010  

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

- Vodenje, upravljanje  in koordinacija dela Lokalne 
akcijske skupine 

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

- Pridobitev strokovnih znanj in animacija 
prebivalcev podeželja 

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

 
 
SVETOVANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM PROJEKTOV IZ LIN 2009  IN 2010 
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 2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ZALOŠKI BAJER-UČILNICA V NARAVI x x x x x x x x x x x x 

 
MESEC  

PROJEKTI – LIN 2010 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

KONJENIŠKE POTI x x x x         
NA PODEŽELJU.COM x x           
ENERGIJA OKUSOV x x x x x x x x x x x x 
PRAZNIK KOSTANJA x x           
GAS POLETJE x x           
PIKNIK PROSTOR NEBLO  x x x x x x x x x x x x 
POHODNE POTI PO BRDIH x x x x x        
KRAŠKI MOZAIK OKUSOV x x x x x x x x x x x x 

 
 
Doseženi rezultati: 
 
- pripravljena vsa dokumentacija za objavo Javnega poziva za oddajo predlogov izvedbenih 
projektov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske« za 
leto 2011 
- izveden Javni poziv za oddajo predlogov izvedbenih projektov za izvajanje »Lokalne razvojne 
strategije jugozahodnega dela Severne Primorske« za leto 2011 
- izvedeno svetovanje prijaviteljem na javni poziv LAS za leto 2011 



- izdelan načrt izvedbenih projektov za pridobitev sredstev iz 4.osi Leader Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007-2013 za leto 2011 
- izvedeno upravljanje in izvajanje Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne 
Primorske:   
- izvedeno svetovanje nosilcem in partnerjem projektov vključenih v letni izvedbeni načrt (LIN) 
za leto 2009, 2010  
- izveden nadzor nad izvajanjem projektov vključenih v letni izvedbeni načrt za leto 2009, 2010  
-  pripravljena poročila o delu in izdelano 8 zahtevkov za sofinanciranje projektov,  ki so 
vključeni v letni izvedbeni načrt za leto 2009, 2010 
- 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 2009, 2010   
-  izplačana sredstva za sofinanciranje 11 projektov iz letnega izvedbenega načrta za leto 2009, 
2010  
- na osnovi zahtevkov za sofinanciranje vodenja in upravljanja LAS (2 izdelana zahtevka) 
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 
4 seje upravnega odbora, 2 seje nadzornega odbora in 1 seja skupščine LAS, izvedena delavnica 
usposabljanja, svetovanje, pripravljena poročila o delu  
- pridobljena strokovna znanja  
- izvedena animacija prebivalcev podeželja: seznanjena javnosti o delovanju LAS, izvedene 2 
delavnici animacije, svetovanje,  plačan oglas v Primorskih novicah, izvedena tiskovna 
konferenca, objave v medijih, objave na spletnih straneh občin in na spletni strani RRA 
-  izvedeno finančno upravljanje LAS 
- z animacijo prebivalstva pridobljeno 8 novih članov LAS 
 
 
 
 
 
Pripravila: Fabijana Medvešček, 
Vodja pisarne LAS jugozahodnega dela Severne Primorske       
 
 
 
 
 
         Odgovorna oseba:  

 Andreja Baša, predsednica  
LAS JUGOZAHODNEGA 
DELA   SEVERNE 
PRIMORSKE 
 
 
 
 
Črtomir Špacapan, direktor 
RRA severne Primorske d.o.o. 
Nova Gorica 

 
 
Vrtojba, 29.12.2011 


