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Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 4. redni seji dne 12.02.2015 obravnava in sprejme
naslednji sklep:
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur.l.RS št. 44/12) ter 16. člena statuta Občine Vipava
(Ur.l.RS št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji seji 4. redni seji, 12.02.2015
ter Občinski svet Občine Vipava na svoji _ redni seji, dne ________sprejel
SKLEP O IZDELAVI STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA IN VZPOSTAVITVI LOKALNE
AKCIJSKE SKUPINE VIPAVSKE DOLINE
Strategija lokalnega razvoja se izdela za območje občine Ajdovščina in občine Vipava.
Lokalna akcijska skupina se oblikuje na zaokroženem geografskem območju Zgornje Vipavske doline,
ki obsega občino Ajdovščina in občino Vipava.
Razvojno agencijo Rod Ajdovščina se pooblašča, da v okviru prenesenih nalog s področja razvoja
podeželja, pripravi dokument »Strategija lokalnega razvoja za območje LAS Vipavska dolina (območje
občin Ajdovščina in Vipava)« ter izvede vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev Lokalne akcijske
skupine Vipavska dolina.
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020
(predlog z dne 16.1.2015, vir: http://www.programpodezelja.si/images/vsebine/Predlogi_Uredb/Uredba_CLLD_SP.pdf
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Leta 2014 je pričela nova finančna perspektiva Evropske skupnosti. Država Slovenija je za črpanje
sredstev Evropske skupnosti pripravila »Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za
obdobje 2014-2020« (EK ga je potrdila 30.10.2014), ki predstavlja krovno pogodbo med Evropsko
komisijo in državo Slovenijo za črpanje sredstev evropskih strukturnih skladov.
Iz partnerskega sporazuma izhajajo trije operativni dokumenti; 1. Program razvoja podeželja 20142020, 2. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 in 3. Operativni
program za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020. Omenjeni dokumenti
predstavljajo pravni okvir za sprejem Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (t.i.
mehanizem CLLD). CLLD mehanizem je novost evropske komisije, predstavlja pa nadgradnjo pristopa
LEADER, ki ga tudi naše območje dobro pozna.
V sklopu mehanizma CLLD lahko lokalne akcijske strukturnih skladov skupine v Sloveniji koristijo
sredstva treh strukturnih skladov; Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP/LEADER), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo (ESPR).
Po dosedaj znanih pogojih (uredba naj bi bila potrjena marca 2015) bo skupno območje občin
Ajdovščina in Vipava lahko upravičeno do koriščenja sredstev dveh skladov, in sicer EKSRP/LEADER
in ESRR.
Za črpanje sredstev omenjenih skladov po mehanizmu CLLD je potrebno na novo oblikovati lokalne
akcijske skupine. V obdobju 2007-2013 je pri nas delovala lokalna akcijska skupina za območje treh
občin: Ajdovščina, Vipava in Komen. Za razliko od preteklega finančnega obdobja 2007 – 2013
predlagamo, da se za območje Zgornje Vipavske doline oziroma območje občin Ajdovščina in Vipava
oblikuje samostojna lokalna akcijske skupina. Ključni razlog je v tem, da že obe občini skupaj
predstavljata zaokroženo geografsko funkcionalno enoto in da sta že tekom delovanja lokalne akcijske
skupine v obdobju 2007-2013 osnovali izhodišča za nadaljnje sodelovanje na področju turizma in
razvoja podeželja.
Osnovni strateški dokument, ki ga je potrebno pripraviti v roku 12 mesecev od sprejema uredbe,
predstavlja Strategija lokalnega razvoja. Strategija lokalnega razvoja mora jasno začrtati prioritete ter
predvideti jasne in merljive cilje in rezultate.
Občina Ajdovščina načrtuje v okviru postopkov izdelave Strategije lokalnega razvoja, dodatno in
obsežneje pripraviti celostno strategijo razvoja turizma in gospodarstva. Omenjeni strategiji
načrtujemo nadgraditi z izvedbenimi načrti.
Z oziroma na to, da je tako občina Ajdovščina kot občina Vipava na Razvojno agencijo Rod prenesla
del svojih pristojnosti v zvezi z načrtovanjem razvoja podeželja, s sklepom predlagamo, da se
Razvojno agencijo Rod pooblasti za pripravo omenjene lokalne razvojne strategije.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sprejem sklepa prinaša finančne posledice vezane na kritje stroškov izdelave Strategije lokalnega
razvoja. Ocenjujemo, da znaša strošek izdelave strategije 20.000 eur. Drugih neposrednih finančnih
posledic sklepa ni.
Sprejem sklepa ima posredne finančne učinke. Z izdelavo in potrditvijo Strategije lokalnega razvoja in
vzpostavitvijo lokalne akcijske skupine bo občinama Ajdovščina in Vipava odprta pot do finančnih virov
v okviru mehanizma CLLD Do sredstev evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo območje občin
Ajdovščina in Vipava ni upravičeno, saj ne dosega kriterijev za sladkovodno akvakulturo. Ocenjujemo,
da bo območje občin Ajdovščina in Vipava iz vira mehanizma CLLD pridobilo cca 1 mio EUR.
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