Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom

POROČILO O DELU LAS V LETU 2018
od 1.1.2018 do 31.12.2018

DRPSN je kot vodilni partner LAS izvajalo vse aktivnosti predvidene po programu dela, ki so
povezane z delovanjem LAS in usmerjanjem prebivalcev območja LAS v izvajanje SLR 2014-2020.
Za leto 2018 je značilno, da so se pričele potrjevati in izvajati operacije SLR, da smo pripravljali
vloge za projekte sodelovanja med LAS, da se je zaključil in obdelal poziv za sofinanciranje
operacij iz EKSRP in objavil četrti poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS med Snežnikom in
Nanosom iz ESRR.
Obsežno delo na vseh aktivnostih je zahtevalo dodatno pomoč pri delu LAS, zato je bila junija
zaposlena ena oseba za polovični delovni čas, od novembra pa za polni delovni čas. Zaradi
zamika plačil za sofinanciranja za delovanje LAS – to je bilo razrešeno šele v oktobru 2018, se je
moral za normalno delovanje LAS vodilni partner LAS – Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom (DRPSN) še dodatno zadolžiti. Tokrat je bil še enkrat uspešen na razpisu
za predfinanciranje projektov pri Ribniškem skladu, kar je omogočilo poplačilo komercialnih
kreditov in normalo delovanje LAS in vodilnega partnerja v zadnjem trimesečju leta. Vendar pa
je bilo zaradi neplačil oteženo izvajanje dodatnih nalog ali projektov, zato so se do takrat izvajale
le najbolj nujne aktivnosti za delovanje LAS:
I.

VODENJE LAS

Posredni stroški delovanja pisarne LAS
Po novi sistemizaciji stroškov delovanja LAS, ki je pričela veljati z novo Uredbo o izvajanju CLLD
in odločitvijo AKTRP, so se spremenile tudi finančne postavke v računovodstvu LAS, ki
opredeljujejo stroške delovanja LAS. Tako so nova postavka tudi posredni stroški delovanja
pisarne, ki so pri sofinanciranju delovanja LAS vezani na določen procent (15%) od višine
stroškov dela zaposlenih za LAS, ki se obračunava v višini 14,86 € bruto na uro. Te stroške ni
potrebno uveljavljati z računi, zato se vsi skupaj vodijo na posebni postavki, s katero
ugotavljamo njihovo višino in pokrivanje s strani AKTRP. Iz finančnega poročila društva je
razvidno, da so posredni stroški vodilnega partnerja precej višji (10.126,06 €) od izračunanega
sofinanciranja AKTRP (5.393,54 €), kar je posledica premalo izplačanih plač za zaposlenih za LAS
in izplačila sejnin članom organov LAS in DRPSN v 2018 za dve leti.
Delo pisarne LAS je prilagojeno aktivnostim LAS (delo na terenu), vendar so običajno uradne ure
pisarne vsak dan od 8,00 do 12,00 ure. Obratovalne stroške pisarne pokriva občina Ilirska
Bistrica v sklopu svojih stroškov, prav tako stroške stacionarnega telefona in faxa. LAS ima
stroške mobilnega telefona Telekom (Mobitel) Ljubljana, v katere ne sodijo vse postavke
navedene na računu, saj delno pokrivajo tudi delo vodilnega partnerja. Ker so na račun vezane
še nekatere storitve, ki niso uporabljane za LAS, se kot upravičen strošek LAS uporabljajo
neposredni stroški telefonske številke 031 339 789, kot neupravičen strošek pa ostali stroški
računa vezani na stroške najema in uporabe mobilne blagajne in morebitne zamudne obresti.
Tako so na aktivnosti LAS vezani izključno stroški telefonskih pogovorov in telefona. Internetno
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povezavo zagotavlja T2 d.o.o. Maribor in je vezana izključno na aktivnosti LAS in na delovno
opremo, ki se uporablja za LAS. Pisarniški material za LAS nabavljamo na osnovi večletne
pogodbe z DZS in je v celoti namenjen za delovanje LAS. V kolikor imamo stroške z drugimi
aktivnostmi, ki niso vezane na delovanje LAS, jih v dogovoru z DZS damo na druge račune ali na
računu ločimo delovanje LAS in ostalo delovanje vodilnega partnerja. Ob tem je potrebno
dodati, da je takih aktivnosti izredno malo, saj DRPSN izvaja predvsem aktivnosti LAS. Konec leta
smo pričeli z nabavo pisarniškega materiala pri podjetju ExtraLux iz Ljubljane, ki je ponudil zelo
ugodne cene materiala, ki se dobavljajo preko pošte. Za tisk dokumentov uporabljamo najeti
tiskalnik pri podjetju SPEJS d.o.o. iz Ilirske Bistrice. Računalniški servis strojne in programske
opreme opravlja za LAS podjetje MADD d.o.o. iz Ilirske Bistrice.
1.1.

Stroški osebja – usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS

V tem obdobju je bilo delo osebja opredeljeno v točki 1.3. spremljanje in vrednotenje SLR.
Ostale aktivnosti so bile:
1.2.

udeležba na delavnici LAS na CNVOS dne 17.04.2018;
posvet LAS na KIS Ljubljana dne 20.11.2018;
Stroški osebja – aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostmi in promocijo LAS, vključno s
stroški mreženja

Delo osebja je opredeljeno v točki 1.3. spremljanje in vrednotenje SLR.
Za obveščanje prebivalcev območja o objavi javnega poziva LAS za operacije SLR in povabilo k
sodelovanju na delavnici za pripravo operacij SLR so bili objavljeni oglasi na lokalni TV Galeja,
lokalnem radiu Radio 94, oglasi v lokalnih občinskih glasilih, strokovni vodja je sodeloval v
oddajah TV Galeja, TV Proteus in TV VAScom. Te aktivnosti so zabeležene tudi v točki 4.4.
animaciji prebivalstva.
Na spletni strani vodilnega partnerja in LAS so se redno objavljale novice o aktivnostih LAS,
posredovano je bilo 24 mesečnih novice članom, partnerjem in prijavljenim na mailing listo.
Vzpostavljen je profil LAS na družbenem omrežju Facebook, ki se je izkazal kot zelo uspešen
kanal komuniciranja z člani društva in promocije aktivnosti oz. delovanja LAS. Na FB strani LAS
imamo trenutno 150 sledilcev, vendar ta profil kombiniramo z profilom DRPSN, ki pa ima 879
sledilcev, tako da na ta način pokrivamo določen profil članov in interesentov LAS in DRPSN.
1.3.

Stroški osebja – aktivnosti povezane s spremljanjem in vrednotenjem SLR

V Društvu za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je od 15.6.2009 redno zaposlen
strokovni vodja društva, z 1.1.2014 je bila sklenjena nova pogodba o zaposlitvi, dne 24.2.2016
pa še aneks k pogodbi, ki določa da ves delovni čas (100%) strokovni vodja opravlja vsa
strokovna in organizacijska dela pri vodenju LAS, prav tako je sprejet sklep o nadurnem delu, ki
opredeljuje dela na izvajanju projektov LAS.
Od 1.4.2018 je za nedoločen čas in polovično delovno obveznost zaposlena Tamara Urbančič, ki
je bila izbrana na javnem razpisu za prosto delovno mesto »projektni svetovalec« s sklepom 2
redne in 3 korespondenčne seje UO DRPSN. Z 1.11.2018 se je na osnovi sklepa 4. dopisne seje
UO DRPSN z dne 2.10.2018, Tamara Urbančič zaposlila za polni delovni čas, s tem da izvaja še
dodatne aktivnosti na drugih projektih LAS.
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Upravni odbor LAS se je v tem času sestal na šestih rednih sejah (in eno nadaljevanje) in dveh
dopisnih sejah. Nadzorni odbor društva se je sestal na eni seji, člani NO so imeli možnost
sodelovati na sejah UO LAS.
Dne 27.3.2018 je potekala redna letna skupščina LAS na TK Pri Požarju na Baču pri Knežaku, dne
19.9.2018 pa izredna skupščina LAS v prostorih TK Hudičevec v Razdrtem.
Ocenjevalna komisija za izbor operacij SLR je bila imenovana s sklepom na 5. redni seji UO dne
2.2.2017. V tem obdobju je izpeljala tri seje, ki so bile sklicane skladno s pozivom in postopkom
izbire operacij SLR.
Ostale aktivnosti so bile:
- redni sestanki in korespondenca s predsednico LAS Cvetko Kernel, ki je v Postojni in
podpredsednikom Boštjanom Glažarjem, ki je v Pivki;
- dne 23.4.2018 posvet o izvajanju CLLD v Državnem svetu;
- dne 29.5.2018 delavnica na MKGP – vrednotenje SLR;
- strokovni vodja se je skupaj s podpredsednikom LAS Boštjanom Glažarjem udeležil
Posveta LAS in mreže LAS, ki ga je organiziral DRSP dne 13. in 14.7.2018 v Gornjih
Radencih ob Kolpi;
- svetovalka Tamara Urbančič se je dne 3.8.2018 udeležila dodatnega usposabljanja s
programom EMA pri LAS Notranjska na RRA Zeleni kras v Pivki;
- dne 29.8.2018 sestanek z župani občin področja LAS;
1.4.

Stroški osebja – aktivnosti povezane z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi z
namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja SLR (ANIMACIJA)

V okviru delovanja LAS se izvajajo tudi aktivnosti namenjene podpori potencialnim
upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog, ki jih izvaja strokovni vodja
LAS in projektna svetovalka. Poleg rednega dela so bile izvedene še naslednje aktivnosti na
področju animacije:
-

-

-

strokovni vodja se je dne 11.1.2018 v Pivki udeležil snemanja oddaje Tednik pri TV
Slovenija na temo problematike delovanja LAS in predstavitve delovanja LAS, ki je bila
objavljena v 29.1.2018 in je dostopna na spletni strani RTV Slovenija
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174516830;
strokovni vodja se je dne 19.1.2018 udeležil posveta Pametne vasi v Brkinih, kjer je
predstavil LAS in možnosti sodelovanja pri projektih sodelovanja;
posvet LAS v organizaciji KO CLLD dne 25.1.;
dne 5.3.2018 smo pripravil delavnico za predstavitev poziva za sofinanciranje operacij
SLR, ki je bila v Slavini na TK;
Zbor članstva DRSP in mreže LAS dne 27.3.2018 v Drenovcu v Halozah in ob tem tudi
sestanek projektne skupine za operacijo sodelovanja razpršeni hotel;
dne 7. maja 2018 se je strokovni vodja udeležil oddaje Primorska kronika na TV Koper v
živo (link https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174537352 ), kjer je predstavil
delo LAS na področju priprave projekta sodelovanja Razpršeni hotel.
delegacija LAS med Snežnikom in Nanosom (Aleš Zidar, Borut Dubrovič, Tatjana Hvala in
Tomo Tiringer) se je na povabilo LAS Brač iz Hrvaške med 9.5 in 13.5.2018 udeležila
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.

kongresa podeželskega turizma in ob tem tudi srečanja članov LAS Brač in LAS med
Snežnikom in Nanosom (ogled dobrih praks in povezovanje za pripravo sodelovanja med
obema LAS);
dne 18.5.2018 je strokovni vodja sodeloval na tiskovni konferenci ob priložnosti zaključka
operacije Dediščina furmanstva, ki je potekala v Postojni. predstavljeno je bilo delovanje
LAS, izvajanje operacije in možnosti novega poziva k sofinanciranju operacij;
dne 22.5.2018 je bila v Postojni svečana premiera filma kot glavnega rezultata operacije
Dediščina furmanstva, ki sta se jo udeležila strokovni vodja in predsednica LAS Cvetka
Kernel;
dne 25.5.2018 je v Lenartu potekal posvet LAS, ki se ga je udeležil strokovni vodja Aleš
Zidar. V okviru posveta je potekal tudi sestanek projektne skupine za projekt sodelovanja
Zgodbe rok in krajev, kjer so se dogovarjali o pripravi aktivnosti in izvajanju tega projekta;
dne 30.5.2018 so na področje našega LAS prišli na obisk člani LAS Dobro za nas.
Pripravljena je bila predstavitev delovanja LAS z možnostjo sodelovanja pri projektih
sodelovanja, ki je potekala v PVZ Pivka;
dne 15.6.2018 je v Marezigah potekala koordinacija LAS Istre, Furlanije, Brkinov,
Kvarnerja in Gorskega kotorja, kjer smo se pogovarjali o sodelovanju pri projektih
sodelovanja;
med 6. in 8. septembrom je v Kamniku potekal festival LAS. Posveta sta se udeležila Aleš
Zidar in Tamara Urbančič, v soboto 8.9. pa še nekateri člani LAS, ki so se skupaj z obema
udeležencema predstavili na promocijski stojnici LAS v centru Kamnika. Za oba
udeleženca je bilo organizirano prenočišče v termah Snovik, Aleš Zidar je sodeloval tudi
na četrtkovem sprejemu za udeležence;
dne 22. in 23.9.2018 je v Ilirski Bistrici potekala tradicionalna sejemska prireditev
Kmetijska tržnica, na kateri se je LAS predstavil s svojo promocijsko stojnico in
predstavitvijo operacij SLR;
dne 12.10.2018 je v Postojni potekala otvoritev operacije Užitni učni parki, kjer so bili
prisotni vsi vodilni predstavniki LAS;
dne 13.11.2018 se je Aleš Zidar v Postojni sestal z izvajalci za pripravo ponudbe za
izdelavo promocijskega materiala za LAS – za poslovne mape za člane UO in promocijske
rokovnike LAS;
dne 24.11.2018 je Aleš Zidar predstavil delovanje in dosežke LAS na ogledu dobre prakse
za predstavnike LAS od Kolpe do Turjaka, ki so bili gostje našega LAS. Predstavitev je
potekala v Parku vojaške zgodovine v Pivki;
dne 6.12.2018 je v Kopru potekal sestanek primorskih LAS za sodelovanje na projektu
sodelovanja Kulinarična destinacija – mediteranski del Slovenije.
Stroški osebja – aktivnosti namenjene podpori potencialnim upravičencem z
namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog (ANIMACIJA)

V okviru delovanja LAS se izvajajo tudi aktivnosti namenjene podpori potencialnim
upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog, ki jih izvaja strokovni vodja
LAS in projektna svetovalka. Poleg rednega dela so bile izvedene še naslednje aktivnosti na tem
področju:
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-

-

-

-

sestanek iniciativne skupine za projekt sodelovanja Dostopni turizem dne 10.1.2018 v
PodCerkvi pri Ložu;
dne 17.1.2018 sestanek za pripravo operacij na občini Postojna in Pivka;
dne 24.1.2018 sestanek projektnih skupin za pripravo različnih operacij v Postojni in Pivki
dne 14.2.2018 sestanek projektne skupine operacije sodelovanja razpršeni hotel v
Ljubljani;
dne 16.2.2018 sestanek z župani občin območja LAS na temo priprave skupnih operacij
SLR v Pivki;
dne 8.3.2018 sestanek na občini Postojna za pripravo animacijskega ogleda dobre prakse
pri LAS Brač, Supetar Hrvaška, ki je načrtovan v maju 2018;
dne 30.3.2018 sestanek na občini Postojna za pripravo animacijskega ogleda dobre
prakse pri LAS Brač, Supetar Hrvaška, ki je načrtovan v maju 2018;
sestanek projektne skupine za skupno operacijo Miroslav Vilhar dne 11.4.2018 v Pivki;
dne 19.4.2018 se je strokovni vodja Aleš Zidar in podpredsednik LAS Bostjan Glažar
sestal z predstavnico NEC Lili Mahne na Uncu glede dogovora o sodelovanju pri pripravi
operacij sodelovanja s tujimi partnerji;
dne 8.5.2018 sta se strokovni vodja in Erika Kovačič udeležila sestanka projektne skupine
za pripravo projekta sodelovanja Inovativni turizem v zaščitenih območjih, ki je potekal v
upravni stavbi Triglavskega narodnega parka v Trenti;
Erika Kovačič (članica NO LAS) se je v imenu LAS skupaj s predstavniki LAS Dolina Soče
udeležila sestanka projektne skupine za pripravo projekta sodelovanja med tujimi LAS, ki
je potekal v Latviji med 14. in 16.9.2018;
dne 27.9.2018 je v Ljubljani potekal posvet LAS članov DRSP na temo priprave projektov
sodelovanja;
dne 2.10.2018 se je Tamara Urbančič v Trebnjem udeležila pripravljalnega sestanka
projekta sodelovanja Skupaj za varni jutri (defibratorji);
Dne 4.10.2018 se je Tamara Urbančič udeležila sestanka za pripravo projekta sodelovanja
Sadje povezuje v Pivki;
Dne 5.10.2018 se je Tamara Urbančič udeležila sestanka za pripravo projekta sodelovanja
Z roko v roki v Cerknici;
Dne 3.12.2018 je bila na Gradu Prestranek izpeljana delavnica za predstavitev novega –
četrtega javnega poziva za sofinanciranje operacij SLR.

4.1.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev – usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in
delovanja LAS

4.2.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev – aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostmi in
promocijo LAS, vključno s stroški mreženja

Zaradi okvare računalnika oziroma trdega diska je bilo potrebno opraviti zamenjavo
poškodovanega dela. Storitev je opravil prodajalec računalnika in serviser računalniške opreme
MADD d.o.o. Ilirska Bistrica v okviru svoje ponudbe, ki je bila dana ob nakupu računalnika (da
opravlja servisno tehnična dela na računalniku).
Za potrebe promocije LAS je bil izdelan nov transparent LAS, ki ga je istočasno izdelal izbrani
izvajalec v okviru drugega projekta sodelovanja Zgodbe rok in krajev.
Stran 5 od 15
Naslov: Bazoviška 14, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica
tel +386 (0)31 339 789, fax +386 (0)5 714 12 84
Vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ID DDV: SI 93233884
e-mail: info@las-snezniknanos.si, varni e-mail: lasdrpsn@vep.si, web: www.las-snezniknanos.si

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom
4.3.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev – aktivnosti povezane s spremljanjem in
vrednotenjem SLR

Vodenje računovodstva za vodilnega partnerja in LAS izvaja podjetje HEVIL d.o.o. Ilirska Bistrica.
Za potrebe animacije in svetovanja upravičencem so bili na osnovi javnega povpraševanja
izbrani trije izvajalci, locirani v različnih mestih Il.Bistrica, Pivka in Postojna, predvsem zato, da
imajo upravičenci lažji dostop do informacij. Tamara Urbančič je preko svojega s.p. do redne
zaposlitve v društvu poleg svetovanja izvajala še administrativne naloge v pisarni, povezane z
animacijo in svetovanjem, ter pripravo dokumentacije za vnos v aplikacije organov upravljanja.
Strokovni vodja se je udeležil delavnice Izbor operacij, priprava obvestil in obravnava pritožb v
okviru javnih pozivov LAS, ki jo je organiziral CNVOS dne 17.4.2018 v Ljubljani.
V času trajanja seje Ocenjevalne komisije dne 26.5.2018 je bila v prostorih LAS pripravljena tudi
malica za udeležence seje, kijo je na osnovi izbirnega postopka pripravil Rihard Baša s.p. iz
Jasena Il.Bistrica.
4.4.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev – aktivnosti povezane z izmenjavo med
zainteresiranimi stranmi z namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja SLR
(ANIMACIJA)

Za promocijo in obveščanje javnosti o delovanju LAS smo na osnovi sklepa UO LAS pridobili
ponudbe za letno obveščanje na lokalnih televizijah TV Galeja televizijska produkcija Miloš
Valenčič s.p. Ilirska Bistrica (veza račun pod zap. št. 14 in ), TV VASCOM Pivka (veza račun pod
zap. št. 15 in ) in TV Proteus Postojna (veza račun pod zap. št. 16 in 17). UO LAS se je na 5. redni
seji odločil (7.sklep), da obveščanje zaupa vsem trem ponudnikom, saj se je na ta način celostno
pokrilo območje LAS. Dokazila o izvedeni aktivnosti Minute za LAS so dosegljiva na spletni strani
LAS http://las-snezniknanos.si/publikacije/filmi, oziroma na http://www.vascom.si/arhivoddaj/97-Podezelje-med-Sneznikom-in-Nanosom.
V istem sklopu smo pridobili ponudbo tudi za letno obveščanje na radijskih postajah, ki
pokrivajo področje LAS in z istim sklepom kot najugodnejšega izbrali lokalni Radio 94 iz Postojne.
LAS med Snežnikom in Nanosom je aktivni član Društva za razvoj slovenskega podeželja, mreže
slovenskih LAS in plačuje letno članarino za članstvo.
Spletna stran LAS se je obnavljala v letu 2017, dokončno pa v prvih mesecih leta 2018 www.lassnezniknanos.si. Za obnovo strani je bil na osnovi treh ponudb izbran ponudnik Primož
Podgoršek s.p. iz Kranja, ki je stran pripravil v sodelovanju z MCP Postojna oziroma nevladnim
stičiščem BOREO.
LAS je dne 5. maja 2018 skupaj z Turistično zadrugo Sviščaki pripravil predstavitev delovanja LAS,
projekta sodelovanja Razpršeni hotel in TZ Sviščaki v Planinskem domu na Sviščakih, edinem
primernem prostoru v tem počitniškem naselju. Predstavitev je bila namenjena upravičencem s
tega področja, saj je neposredno nagovarjala k sodelovanju pri projektu sodelovanja, za najem
prostora pa smo se dogovorili z oskrbnikom Jadranko Čosić.
Dne 17.8.2018 je LAS sodeloval s promocijsko stojnico na prireditvi Dobimo se na Placu, kjer
smo predstavili delovanje LAS in izvedene operacije SLR. Med drugim smo izvedli tudi prireditev
ob otvoritvi operacije Hodnikov mlin, kjer smo pripravili manjšo predstavitev lokalne kulinarike
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mlinarjev v Il.Bistrici in kulturno točko z avtentičnimi domačimi muzikanti Kergelci izpod Ahca, ki
so edinstveni na tem področju in izvajajo domače lokalne pesmi. Za predstavitev lokalne
kulinarike je bil izbran domači kuharski mojster Rihard Baša.
Za potrebe promocijskih dogodkov je bil izdelan nov promocijski pingvin LAS med Snežnikom in
Nanosom. Pingvin je izdelalo podjetje KAAS Atos Kocjančič s.p. iz Ilirske Bistrice.
Med 6. in 8. septembrom je v Kamniku potekal festival LAS. Posveta sta se udeležila Aleš Zidar in
Tamara Urbančič, v soboto 8.9. pa še nekateri člani LAS, ki so se skupaj z obema udeležencema
predstavili na promocijski stojnici LAS v centru Kamnika. Za udeležbo na Festivalu je bila plačana
kotizacija organizatorju dogodka DRSP.
Dne 26.9.2018 je LAS organiziral sestanek projektih partnerjev za projekt sodelovanja Kulinarični
turizem. Po seji so bili udeleženci iz tujine povabljeni na malico v Gostilno Škorpion v Ilirski
Bistrici.
Za potrebe promocije LAS je bilo v decembru nabavljenih 30 poslovnih map, ki smo jih namenili
partnerjem LAS in organov upravljanja LAS. Za nabavo je bil izpeljano povpraševanje po
ponudbah in izbran najugodnejši ponudnik Redoljub d.o.o. iz Ljubljane.
4.5.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev – aktivnosti namenjene podpori potencialnim
upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog (ANIMACIJA)

Za potrebe animacije in svetovanja upravičencem so bili na osnovi javnega povpraševanja
izbrani trije izvajalci, locirani v različnih mestih Il.Bistrica, Pivka in Postojna, predvsem zato, da
imajo upravičenci lažji dostop do informacij. Izvajalec Tamara Urbančič je v prvi polovici leta
poleg redne polovične zaposlitve zaradi ogromnega trenutnega dela (ni možno uveljavljati
nadurnega dela pri polovični zaposlitvi) izvajala svetovanja preko svojega s.p., kot je bilo to pred
redno zaposlitvijo.
Izvajalca svetovanja RRA Zeleni kras in Zveza društev MC Postojna – Boreo sta opravila
svetovanja pri tretjem pozivu v spomladanskih mesecih 2018, kar je razvidno iz tabele
kazalnikov.
Za pripravo vloge na razpis za operacije sodelovanje Sustainable tourisem in Razpršeni hotel je
bilo potrebno prevesti iz angleščine v slovenščino ter obratno dele vloge. Ker je bilo potrebno
aktivnost izpeljati zelo hitro, je bilo opravljeno ustno povpraševanje po izvajalcu prevoda in sicer
Platanus Manica Baša s.p., Virtulus Dejan Ujčič s.p. iz Il.Bistrice in Helena Borg s.p. iz Kozine. Ker
vsi izvajalci niso utegnili prevesti dokumentacije ob željenem času, smo za določene dele na
osnovi ustnega naročila uporabili dva izvajalca. Platanus Manica Baša s.p. je prevedla en del
besedila.
Dne 14.2.2018 je LAS med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner operacije sodelovanja
Razpršeni hotel pripravil sestanek projektne skupine v Ljubljani, kjer smo najeli prostore CNVOS
na Povšetovi ulici 37.
Za pripravo 4. poziva za sofinanciranje operacij SLR smo glede na dosedanje pozive potrebovali
pravno pomoč pregleda in mnenja k ustreznosti poziva. Iz tega razloga smo k sodelovanju
povabili pravno službo CNVOS, ki nam svetuje tudi pri ostalih zadevah povezanih z delovanjem
LAS, saj smo kot člani DRSP upravičeni do njihove pomoči.
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DRSP je med 23. in 26. 10.2018 organiziral večdnevni posvet slovenskih LAS na področju LAS
Capo S. Maria di Leuca na jugu Italije. Iz našega LAS sta se posveta udeležili Tamara Urbančič in
Eva Šabec. Poročilo z dogodka je objavljeno na http://drustvo-podezelje.si/novice/item/656strokovna-ekskurzija-las-v-italiji.
Dne 3.12.2018 je bila na Gradu Prestranek izpeljana delavnica za predstavitev novega – četrtega
javnega poziva za sofinanciranje operacij SLR. Za aktivnost je bila izbrana lokacija Grada
Prestranek, ki je partner LAS.
2. Doseženi cilji:
Leto 2018

V dosedanjem obdobju
izvajanja CLLD

1. Število novo ustvarjenih delovnih mest

1

2

2. Število zaključenih operacij

11

11

3. Število vloženih sprememb za SLR

0

0

4. Število vloženih sprememb operacij

11

11

5. Število vloženih zahtevkov za izplačilo

14

17

6. Število delavnic animacije prebivalcev

3

6

7. Število udeležencev na delavnicah animacij

48

146

8. Število izvedenih delavnic usposabljanj

2

4

9. Število udeležencev na delavnicah usposabljanj

38

52

10. Število promocijskih gradiv

1

2

11. Število objavljenih člankov

32

60

12. Število objavljenih pozivov za izbor operacij

2

4

13. Število prijavljenih operacij

14

49

14. Število odobrenih operacij

10

35

15. Število projektov sodelovanja

3

3

16. Število izvedenih individualnih svetovanj

92

351

Naziv obveznosti

II.

OSTALE NALOGE PRI DELOVANJU LAS

Delo društvene pisarne je prilagojeno aktivnostim LAS, izvajajo se naslednje aktivnosti:
➢ Priprava gradiva in dokumentacije za seje Upravnega odbora LAS;
➢ Naknadne kontrole izvajanja projektov;
➢ Priprava gradiva in izvedba redne in dopisne skupščine partnerstva;
➢ Koordinacija dela med projektnimi skupinami, kontrola izvajanja dela na projektih;
➢ Spremljanje in objava razpisov s področja podeželja, obveščanje članov;
➢ Priprava in usklajevanje projektnih idej, priprava izvedbenih projektov;
➢ Finančno poslovanje
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III.

FINANČNO POROČILO za obdobje 1.1.2018 do 31.12.2018

Finančno poročilo je pripravljeno skupno za celotno društvo, pri tem so vodeni posebej konti za
DRPSN in LAS:
1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA V LETU 2018
Prihodki
Stroški in odhodki
Dobiček

DRPSN
19.955,81
12.175,99
7.779,82

LAS
141.236,50
141.800,06
- 563,56

SKUPNO
161.192,31
153.785,25
7.407,06

1.1 PRIHODKI DRUŠTVA V LETU 2018
DRPSN
A
B
C
D
E
F
G

Prihodki od članarin
Dotacije občin
Dotacije iz proračuna
Dotacije EU programov
Zahtevek društva za LAS
Prihodki od prodaje
Prihodki od obresti

130,00
700,00
15.403,50
3.722,27
0,04

LAS
1500
75.719,89
64.016,28
0,33

SKUPAJ
1.630,00
76.419,89
0,00
64.016,28
15.403,50
3.722,27
0,37

Prihodki od članarin v letu 2018 znašajo 1.630,00 EUR.
Dotacije za LAS in Društvo s strani Občin predstavljajo sofinanciranje delovanja LAS in Društva
po sklenjenih pogodbah.
Zahtevek Društva za LAS je interna listina za sredstva, s katerimi je Društvo pred prejemom
sredstev po evropskih projektih sofinanciralo delovanje LAS.
Prihodki od prodaje v višini 3.722,27 EUR predstavljajo prihodke, dosežene na domačem trgu v
višini 3.692,27 EUR ter prihodke dosežene na trgu EU v višini 30,00 EUR. Prihodki od prodaje
obsegajo prihodke od najema stojnic v lasti društva ter prihodke za sodelovanje na Kmetijski
tržnici 2018 Ilirski Bistrici (kotizacija udeležencev).
Prihodki od obresti so prihodki, ki jih banka priznava za sredstva na poslovnem računu .
1.2. STROŠKI IN ODHODKI DRUŠTVA V LETU 2018

A
B
C
D
E
F

Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Stroški obresti
Takse in članarine

DRPSN
903,66
9.506,79
62,06
1.682,48
21,00

LAS
2.270,76
98.535,38
39.687,10
730,98
3,96
571,88

SKUPAJ
2.983,62
111.025,79
39.749,16
730,98
1.686,44
592,88
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Stroški materiala so naslednji
➢ stroški različnega materiala
➢ table, drobni inventar
➢ pisarniški material
➢ stroški materiala za vzdrževanje
➢ promocijsko gradivo

pri DRPSN:
283,84 EUR
452,18 EUR
167,64 EUR
-

Stroški storitev so
A. postavitev stojnic, šotorov, upravljanje tržnice
B. stroški nastopajočih
C. stroški ureditev hišic v Mikozi ,drugo vzdrž.
D. najemnine in pogostitve
E. potni nalogi članov, nastanitve, prevozi
F. bančni in finančni stroški
G. oglaševanje , promocija, spl.stran
H. tiskanje, plakatiranja, drugo
I. poštnine, mobitel
J. knjigovodske storitve
K. odvetniške storitve
L. vodenje različnih projektov, animacija
M. stroški delavnic, posvetov
N. stroški administracije , sejnine, delo po pogodbah
O. prevozi, podobno
P. storitve vzdrževanja

pri DRPSN:
1.517,00 EUR
700,00 EUR
24,40 EUR
47,95 EUR
314,40 EUR
1.447,66 EUR

87,17 EUR
1.464,00 EUR
216,53 EUR
60,00 EUR
3.627,68 EUR

Stroški plač predstavljajo plačo dveh zaposlenih delavcev in znašajo:
➢ bruto plača
51,94 EUR
➢ prispevki za socialno varnost
8,36 EUR
➢ regres prehrana zaposlenega
1,76 EUR
Amortizacija opreme

464,08 EUR
601,43 EUR
346,54 EUR
858,71 EUR
pri LAS:

2.744,04 EUR
7.247,44 EUR
155,00 EUR
6.375,72 EUR
3.549,53 EUR
1.913,01 EUR
2.415,60 EUR
54.439,57 EUR
7.596,45 EUR
8.919,36 EUR
3.130,86 EUR
48,80 EUR
31.830,35 EUR
5.278,23 EUR
2.578,52 EUR

-

Stroški obresti
Takse in članarine

2.

pri LAS:

730,98 EUR

1.682,48 EUR

3,96 EUR

21,00 EUR

571,88 EUR

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2018

2.1. SREDSTVA
A
B
C
D
E
F

SKUPAJ SREDSTVA
Oprema
Transakcijski račun
Zaloge
Terjatve do kupcev-občin
Terjatve do proračuna
Ostale terjatve

DRPSN
29.317,97
26.278,71
667,17
2.372,09

LAS
112.863,45
182,74
27.971,66
27.074,35
69.293,67

SKUPAJ
142.171,42
182,74
54.250,37
0,00
27.741,52
69.293,67
2.372,09
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A. Oprema
Leta 2016 je celotna oprema društva odpisana, knjigovodska vrednost je 0,00 EUR. V letu 2018
društvo ni investiralo v nakup osnovnih sredstev.
Iz preteklih let ima društvo naslednja opredmetena osnovna sredstva:
➢ računalnik CHILIGREEN ( leto 2007) - v celoti odpisan,
➢ UMTS Nokia ( leto 2008) – v celoti odpisan,
➢ 15 prodajnih stojnic z napisi ( 2009 ) - v celoti odpisane,
➢ 2 osebna računalnika MSI 120 ( 2009 ) – v celoti odpisani,
➢ 2 LCD TV 37˝ ( 2009 ) - v celoti odpisana,
➢ fotoaparat OPTIO ( 2009 ) - v celoti odpisan,
➢ 11 prodajnih stojnic – v celoti odpisane,
➢ 15 prodajnih stojnic – v celoti odpisane,
➢ osebni računalnik MSI 200 – v celoti odpisan,
➢ LCD zaslon Samsung ( 2011 ) - v celoti odpisan,
➢ reklamno tablo Kmečka tržnica ( 2011) – v celoti odpisan
➢ osebni računalnik Fujitsu P900 ( 2012) – v celoti odpisan
LAS je v letu 2017 kupil osebni računalnik v vrednosti 1.461,95 EUR, amortizacija v letu 2018
znaša 730,98 EUR.
B. Transakcijski račun
Denarna sredstva na transakcijskem računu društva znašajo na dan 31.12.2018 = 26.242,60 EUR,
od tega denarna sredstva v blagajni 36,11 EUR. Na transakcijskem računu LAS (DBS) znašajo
denarna sredstva na dan 31.12.2018 = 27.971,66 EUR.
D. Terjatve do kupcev znašajo 667,17 EUR pri društvu ter 27.074,35 pri LAS ( od tega posamezne
Občine 25.574,35 EUR).
E. Terjatve do proračuna izhajajo iz naslova poslanih zahtevkov za sofinanciranje delovanja LAS –
zahtevek AKTRP in bodoče dotacije Občin za financiranje projektov v višini 12.842,84 EUR.
2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A
B
C
D

SKUPAJ
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Nerazporejena sredstva EU projekti
Obveznost iz naslova plač in dajatev
Sredstva Kmetijskega krožka

E Druge obveznosti
F. Kr. odloženi prihodki – razl. po zahtevkih
G Posojila
H Presežek prihodkov nad stroški

DRPSN
29.317,97
336,90
9.812,52
-

LAS
112.853,45
10.093,01
4.191,12
-

SKUPAJ
142.171,42
10.429,91
9.812,52
4.191,12
-

3.631,94

7.049,97

10.681,91

-

1.746,22

1.746,22

15.536,61

90.000,00
11.442,10

90.000,00
26.978,71

➢ Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 znašajo skupaj 10.429,91 od tega na DRSPN
336,90 EUR, na LAS pa 10.093,01 EUR.
➢ Nerazporejena sredstva EU projektov znašajo 9.812,52 EUR in bodo predvidoma izplačana v
letu 2019.
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➢ Obveznosti iz naslova plač in dajatev se nanašajo na izplačilo obveznosti ob plači za mesec
december 2018.
E. Druge obveznosti so : Društvo: sejnine članom 3.627,68 EUR ter ostale obveznosti 4,26 EUR,
pri LAS pa obveznosti za izplačilo sejnin v višini 6.390,42 EUR ter do članov v višini 959,55 €.
G. Posojila LAS so: posojilo Slovenskega podjetniškega sklada v višini 10.000,00 EUR ter posojilo
Javnega sklada RS za regionalni razvoj v višini 80.000,00 EUR.
H. Presežek prihodkov nad stroški predstavlja :
o Društvo: presežek prihodkov preteklih let v višini 7.756,79 EUR, presežek prihodkov 2018
7.779,82 EUR.
o LAS: presežek prihodkov iz preteklih let v višini 336,69 EUR, presežek stroškov nad
prihodki leta 2018 v višini 563,56 EUR.
3. PRIMERJAVA podatkov iz Bilance stanja leta 2018,2017,2016, 2015, 2014, 2013,2012, 2011
in 2010
Sredstva

2018

2017

SKUPAJ
SREDSTVA

142.171,42

70.235,72

A) Oprema

182,74

913,72

2016

2015

2014

26.754,8 39.510,81 31.793,25
0
0,00

103,37

1.231,42

2013

2012

2011

2010

90.317,88 26.473,48 67.314,24 41.252,13
6.238,05

19.009,95 27.333,12
12.762,00

B) Denarna
sredstva
C) Terjatve do
kupcev

54.250,37

2.946,82

2.650,27

8.383,02

1.708,05

54.467,85

2.167,17

544,61

1.501,69

651,86

196,85

433,86

821,16

1.250,00

D) Zaloge
E) Terjatve do
občin

25.574,35

F) Terjatve do
AKTRP

57.624,70

E) Ostale
terjatve
F) AČR

2.372,09
-

49.443,63 13.026,05
15.565,78
-

-

-

16.908,35 27.412,53
-

8.326,79

1.264,21

-

12.200,00

1.244,40
-

28.936,32
241,80
-

7.749,26 15.085,58
155,85
-

3.524,00
-

5.783,87 29.672,21

6.613,33
1.098,00
6.185,18

-

-

-

22,50

22,50

22,50

-

-

-
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Obveznosti do virov sredstev

2018

SKUPAJ

2017

2016

2015

2014

2013

2012

142.171,42

70.235,72

26.754,80

39.510,81

31.793,25 90.317,88

A. Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev

10.429,91

3.863,91

1.631,47

14.248,21

9.452,29 12.625,98

B. Obveznost za izplačilo sejnin

10.018,10

146,46

C. Nerazporejena sredstva EU
projekti

9.812,52

9.812,52

4.421,23

10.924,83

D. Obveznosti do delavcev

1.979,54

1.138,89

1.238,41

1.196,21

389,92

E. Obveznost za dajatve iz in na
plačo

2.211,58

899,33

906,95

902,96

-

F. Obveznost za povračila
stroškov članom
G. Odloženi prihodki za nakup
opreme
G. Sredstva kmetijskega krožka
H. Ostale obveznosti

189,27

I. Posojila

90.000,00

13.385,90

F. Presežek prihodkov nad str.

15.309,74

32.705,96

1.746,22

8.093,48

G. Kratkoročno odloženi
prihodki

2010

26.473,48 67.314,24 41.252,13
7.923,92

29.529,62

4.423,80

0,00

0,00

2.478,60

804,72

12.961,97 59.786,49

1.107,82

13.818,44

1.677,79

1.186,94

1.636,62

1.168,97

1.159,12

900,18

1.225,04

1.067,11

845,17

845,95

-

13,46

329,75

140,72

362,25

187,77

-

103,37

1.231,42

6.238,05

12.774,45

370,05

225,05

360,84

150,98

1.066,00

11.910,18

6.483,17

8.774,65

756,84

0,00

663,81

2011

0,00

18.911,70 27.345,57

6.801,89

11.384,80

199,49

4.807,41

4. IZKAZ POSLOVNEGA IZID LETA ZA LETA 2010 - 2018
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

161.192,31

94.869,02

73.507,80

62.065,96

94.038,70

141.176,02

114.990,76

115.873,83

89.545,60

1.630,00

330,00

890,00

1.070,00

830,00

1.625,00

300,00

680,00

790,00

Prihodki članov

-

-

-

-

-

-

Prihodki Gruntvig

-

-

-

-

-

4.874,49

55.619,50

89.491,33

129.568,46

94.836,58

107.058,02

81.152,99

PRIHODKI SKUPAJ
Članarine

Prihodki občin

76.419,89

24.202,45

20147,17

Dotacije proračuna in
drugih

15.403,50

347,70

20.347,70

Prihodki EU

64.016,28

58.525,17

22.110,82

-

570,60

-

15.154,04

Prihodki od prodaje

3.722,27

11.463,00

10.011,12

5.375,27

3.145,50

9.977,30

4.691,50

8.125,95

2.722,00

Prihodki od obresti

0,37

0,70

0,99

1,19

1,27

5,26

8,64

9,64

6,12

STROŠKI SKUPAJ

153.785,25

98.190,34

69.939,70

56.638,95

96.300,18

133.158,21

114.433,41

120.481,53

88.304,39

Stroški materiala

2.983,62

11.896,62

3.236,16

2.247,45

6.987,69

9.167,33

2.163,51

19.009,66

6.127,32

111.025,79

58.772,91

41.141,30

28.396,50

49.357,25

81.438,68

72.049,34

67.175,43

49.826,36

39.749,16

25.974,50

25.023,49

25.172,77

34.795,04

35.864,86

28.894,91

24.810,81

24.624,92

730,98

548,23

103,37

1.128,05

5.006,63

6.523,95

7.534,36

9.485,30

7.530,16

1.686,44

375,19

0,72

2,8

0,23

31,17

0,56

0,22

43,50

592,88

622,89

434,66

692,00

148,39

122,66

134,40

-

152,13

-

4,95

9,56

0,00

0,11

-

5.427,01

-2.261,48

8.017,81

557,35

-4.607,92

1.241,21

Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Stroški obresti
Takse in članarine
Parske
izravnave,drugo
PRESEŽEK
PRIHODKOV

7.407,06

3.568,10
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Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom
5. PREGLED STROŠKOV IN PRIHODKOV PO PROJEKTIH
5.1. Društvo:
SKUPNA TABELA
SKUPAJ
Spletna stran
Medregijsko, mednarodo sodelovanje
Stroški dela
Potni stroški
Delovanje pisarne
Bančni stroški , obresti
Tožbe
Ostali materialni stroški
Kmetijska tržnica 2018
Lokalna tržnica Mikoza- upravljanje
Lokalna tržnica Mikoza – Brkinska kuhinja
ERASMUS +

Stroški
12.175,99
24,40
151,86
72,26
167,04
1.774,86
3.187,39
216,53
3.628,63
2.112,00
3.278,41
105,66

Prihodki od prodaje,
namenske dotacija
12.353,01

205,90
2.602,50
2.067,18
204,77

5.2. LAS
SKUPNA TABELA
SKUPAJ
1.2.Stroški osebja ( odnosi z javnostjo, promocijo LAS, mreženje)
1.3. Stroški osebja (spremljanje in vrednotenje SLR)
1.4.Stroški osebja (izmenjava med zainteresiranimi stranmi-animacija)
1.5.Stroški osebja (podpora potencialnim upravičencem -animacija)
2.1.Stroški služb. potovanj) usposabljanje za upravljanje indelovanje)
2.2.Stroški službenih potovanj(odnosi z javnostjo in promocijo LAS)
2.3.Stroški služb.potovanj-(spremljanje in vrednotenje SLR)
2.4.Stroški službenih potovanj(izmenjava med zainteresiranimi stranmianimacija)
2.5.Stroški službenih potovanj (podpora potencialnim upravičencem animacija)
3.0. Posredni stroški za delovanje LAS
4.2.Stroški storitev zunanjih izvajalcev ( odnosi z javnostjo, promocijo LAS,
mreženje)
4.3.Stroški zunanjih izvajalcev (spremljanje in vrednotenje SLR)
4.4.Stroški storitev zunanjih izvajalcev (izmenjava med zainteresiranimi
stranmi-animacija)
4.5.Stroški storitev zunanjih izvajalcev (podpora potencialnim
upravičencem -animacija)
5.0.Bančni stroški
6.0. Materialni stroški
7.0. Tožbe,upravni spori, takse

Projekti – operacije sodelovanja
SKUPAJ
II.1. MIROSLAV VILHAR
III.4. Zgodbe rok in krajev
III.6. Z roko v roki-samooskrba

Stroški

Prihodki od prodaje,
namenske dotacija

89.453,32
1.008,00
29.779,68
4.003,75
5.059,49
219,30
202,02
1.191,68
1.465,14

100.751,52

783,74
10.126,06
406,26

5.393,54

7.680,72
17.360,42
8.213,48
155,10
730,98
1.067,50

Stroški
52155,94
15898,15
35.083,92
1.173,87

Prihodki od prodaje,
namenske dotacija
40.486,98
15.898,16
23.414,95
1.173,87
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6. OSTALO
Finančno poročilo je sestavljeno v podjetju Hevil d.o.o., ki ga zastopa in predstavlja Helena
Lenarčič kot direktorica. Finančno poročilo je sestavljeno v skladu z Slovenskim računovodskim
standardom 33, v skladu z Zakonom o društvih ter ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja
delovanje in poslovanje društev, osnova poročilu pa so s strani društva potrjene in podpisane
verodostojne knjigovodske listine.

Strokovni vodja društva:
Aleš ZIDAR

Predsednik društva:
Boštjan Glažar

Ilirska Bistrica, 26.02.2018
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