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VPRAŠALNIK 

O IZVAJANJU STRATEGIJE LAS »OD POHORJA DO BOHORJA« 

 

S sprejetjem Programa razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije, za obdobje 2007-2013, je Slovenija 

upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).  

Novost, t.i. os LEADER (4. os), je namenjena razvoju podeželja, s ciljem ustvarjati pogoje za celovit razvoj 

podeželja, preko lokalnih partnerstev s pristopom »od spodaj navzgor«. 

 

 Območje Od Pohorja do Bohorja je bilo leta 2008 potrjeno za Leader območje – Lokalna akcijska skupina 

(LAS) »Od Pohorja do Bohorja« ter s tem upravičeno do koriščenja sredstev v okviru izvajanja osi Leader. 

Lokalna razvojna strategija (LRS) je krovni strateški dokument, v katerem so oblikovane razvojne 

usmeritve območja LAS »Od Pohorja do Bohorja« za obdobje 2007-2013. 

 

V letošnjem letu potekajo priprave na izvajanje programa Leader v obdobju 2014-2020, v ta namen 

bomo pristopili k izdelavi nove razvojne strategije za obdobje 2014-2020, katere del bo tudi analiza 

dosedanjega izvajanja programa Leader ter uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev v LRS 2007-2013, pri 

čemur nam bo v pomoč tudi ta vprašalnik, zato prosimo, da ga izpolnite in nam izpolnjenega vrnite na 

naslov:  

LAS »Od Pohorja do Bohorja«, RA Kozjansko, Ul. skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur  

ali e-pošti na naslov: suzana.zupancic@ra-kozjansko.si  

 

 

 

1. OSEBNI PODATKI (označite) 

Spol: 
 
moški  

 
ženski  

 

Dopolnjena starost ob zadnjem rojstnem dnevu: 
 let  

Kje živite? 
 
vas  

 
večji kraj  

 
mesto  

 

Stopnja izobrazbe? 
 
osnovna šola  

 
srednja šola  

 
visoka/višja šola/univerza...  
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2. POZNAVANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE »OD POHORJA DO BOHORJA« (LAS) 

Kako ocenjujete vašo seznanjenost s programom Leader ter z delom LAS (označite)? 

(1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro) 

a) Seznanjenost s programom Leader kot delom Programa 

razvoja podeželja v obdobju 2007-2013. 

   1              2              3              4           5 

b) Poznavanje LAS in njenega dela.    1              2              3              4           5 

c) Seznanjenost z Leader projekti v vaši okolici.    1              2              3              4           5 

 
3. PRIDOBIVANJE INFORMACIJ 

Kje ste pridobili informacije o programu Leader in LAS  (označite s križcem)? 

a) Preko lokalnih medijev (časopis, radio …).  

b) Na spletni strani (občine, RA Kozjansko, LAS …).  

c) Spremljanje spletne strani LAS http://las.ra-

kozjansko.si/.   

 

d) Prebiranje LAS-ovega skupnega časopisa PoB.  

e) S strani aktivnih posameznikov.  

f) Drugo (navedite):  

 
4. IZKUŠNJE S PROGRAMOM LEADER 

Prosimo označite s križcem vaše izkušnje s programom Leader in Lokalno akcijsko skupino. 

a) Prijavitelj in nosilec Leader projekta.  

b) Partner pri Leader projektu.  

c) Član organa LAS (Upravni odbor, Razvojni odbor, 

Komisija za oceno projektov, Nadzorni odbor, 

Skupščina, Svet županov). 

 

d) Udeleženec usposabljanj, izobraževanj.  

e) Sodelovanje pri aktivnostih LAS.  

f) Zgolj seznanjenost preko lokalnih medijev in 

promocijskih dogodkov. 

 

g) Sodelovanje (kot razstavljavec) na mednarodnem 

živilskem sejmu v Gornji Radgoni. 

 

h) Ne poznam.  

i) Drugo (navedite): 

http://las.ra-kozjansko.si/
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5. IZVAJANJE PROJEKTOV – za izvajalce Leader projektov (označite) 

a) Ali ste izvedli Leader projekt oz. bili partner pri Leader projektu?    DA           NE 

b) Ali ste z izvedbo projekta dosegli želene cilje ter vzpostavili pogoje za nadaljnji 

razvoj? 

   DA           NE 

Utemeljite: 

 

c) Ali ste pristopili k nadgradnji projekta, izvajanju posameznih projektnih 

aktivnosti tudi po zaključku projekta? 

   DA           NE 

Utemeljite: 

 

d) V primeru da bi se s projektom ponovno prijavljali za pridobitev nepovratnih 

sredstev, ali bi kaj spremenili ter kaj? 

   DA           NE 

Utemeljite: 

 

e) Kaj menite, da bi pripomoglo k boljši realizaciji in uspešnosti vašega projekta ter večjemu 

pozitivnemu vplivu na okolje? 

Utemeljite: 

 

f) Ali se boste (ponovno) prijavili na razpis LAS?    DA           NE 

Utemeljite: 

 

g) Ali bi kaj spremenili pri postopkih prijave na razpis LAS/izvajanju 

projektov/poročanju? 

   DA           NE 

Utemeljite: 
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6. IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE (označite oz. obkrožite) 

a) Kateremu področju bi po vašem mnenju bilo potrebno dati večji poudarek v prihodnjem obdobju 

izvajanja lokalne razvojne strategije ter znotraj programa Leader (obkrožite največ 2)? 

- diverzifikacija dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest, 

- spodbujanje socialne vključenosti, 

- krepitev in promocija lokalne ponudbe (pridelki, izdelki) – lokalna samooskrba, 

- trajnostni turizem (vključuje tudi ohranjanje kulturne in naravne dediščine), 

- učinkovita raba virov, 

- prilagajanje na podnebne spremembe, 

- prenos znanja in inovacij, 

- krepitev vseživljenjskega učenja in usposabljanja, 

- drugo (navedite): _________________________________________________ 

b) Ali ste bili zadovoljni z delom upravljavca LAS (RA Kozjansko) in nudeno 

strokovno pomočjo? 

   DA           NE 

Utemeljite: 

 

c) Ali ste komu priporočali prijavo na razpis LAS oz. izvajanje Leader projektov?    DA           NE 

Utemeljite: 

 

d) Česa bi si pri delovanju LAS dodatno želeli (informacije, svetovanje, izobraževanje …)? 

Utemeljite: 

 

e) Bi bili pripravljeni plačati članarino za članstvo v LAS                     DA           NE            ter v primeru 

da ste za članarino, kolikšna višina le te se vam zdi sprejemljiva      ______ €? (vpišite) 

 

 
 
Kraj, datum: ____________________________ 

 

http://las.ra-kozjansko.si/

