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POROČILO O DELU LAS V LETU 2019 

od 1.1.2019 do 31.12.2019 
 
 

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 2019 je značilno, da so se izvajale in zaključevale operacije SLR, kar pomeni tudi priprava 
zahtevkov za izplačilo sofinanciranja za zaključene operacije, da se je zaključil in obdelal četrti 
poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom iz ESRR ter da smo zelo 
veliko časa namenili spremembi Strategije SLR LAS, ki je bila potrebna tudi zaradi odobritve 
dodatnih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova uspešnosti delovanja LAS. V drugi 
polovici leta pa je bilo precej dela vključenega tudi v pripravo novih projektov sodelovanja. V 
letu 2019 so bile tudi izpeljane volitve za organe LAS, tako je LAS dobil novo predsednico Majo 
Piškur in nove člane Upravnega odbora in Nadzornega odbora LAS. 

Zaradi obsežnega dela na vseh aktivnostih in zaradi dodatnega dela pri izvajanju projektov 
sodelovanja, kjer je bil nosilec LAS oziroma vodilni partner, je bila poleg že dveh obstoječih 
zaposlitev za polni delovni čas, v mesecu maju zaposlena še ena oseba za polovični delovni čas 
za določen čas 6 mesecev, kar se je v novembru zaradi prerazporeditve dela na projektih 
sodelovanja podaljšalo še do 30.4.2020.  

 
I. VODENJE LAS 

 
Posredni stroški delovanja pisarne LAS 

Posredni stroški stroške delovanja pisarne LAS so 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 (8.527,41 €) od izračunanega 
sofinanciranja AKTRP (6.097,80 €), kar je posledica višjih stroškov poslovanja LAS (nova pisarna) 
in izplačila sejnin članom organov LAS in DRPSN v 2019. 

V maju 2019 se je vodilni partner in s tem tudi LAS preselil v nove poslovne prostore, zato se 
tudi obratovalni stroški pisarne pokrivajo iz posrednih stroškov delovanja LAS. LAS je imel od 
maja do izteka pogodbe septembra 2019 stroške enega mobilnega telefona pri Telekomu 
(Mobitelu) Ljubljana, od septembra dalje pa je pri operaterju T2 tudi obstoječa telefonska 
številka 031 339 789, ki je vezana izključno na uporabo za potrebe LAS. Za potrebe sodelavcev v 
pisarni je bil nabavljen nov telefonski aparat pri podjetju  T2 d.o.o. Maribor, ki zagotavlja tudi 
telefonsko stacionarno omrežje in internetno povezavo v novih poslovnih prostorih. Ti stroški so 
vezani izključno na aktivnosti LAS in na delovno opremo, ki se uporablja za LAS. Pisarniški 
material za LAS nabavljamo od novega dobavitelja podjetja Extralux Ljubljana 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 dobaviteljem damo na drugo dobavnico oz. račun. Ob tem je 
potrebno dodati, da je takih aktivnosti izredno malo, saj DRPSN izvaja predvsem aktivnosti LAS. 
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Poštne stroške plačujemo po pogodbi s Pošto. Za tisk dokumentov uporabljamo najeti tiskalnik 
pri podjetju SPEJS d.o.o. iz Ilirske Bistrice, za vodenje projektov (operacij SLR) pa uporabljamo 
računalniški program 4PM podjetja Arctur iz Nove Gorice, za katerega plačujemo mesečno 
uporabnino. Računalniški servis strojne in programske opreme opravlja za LAS podjetje MADD 
d.o.o. iz Ilirske Bistrice.  

V tem obdobju smo za delovanje organov LAS izplačali sejnine za seje v letu 2019, ki so razen 
potnih stroškov knjižene pod posredne stroške delovanja LAS, kar dodatno dviguje neugodno 
razmerje med posrednimi stroški in tekočimi stroški delovanja LAS. 

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. Stroški osebja – aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostmi in promocijo LAS, vključno s 
stroški mreženja 

V skladu s časovnicami je delo osebja opredeljeno v točki 1.3. spremljanje in vrednotenje SLR. 

Za obveščanje prebivalcev območja o izvajanju SLR in delovanju LAS ter povabilih k sodelovanju 
na aktivnostih LAS 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 TV 
VAScom in TV Koper. Te aktivnosti so zabeležene tudi v točki 4.4. tega poročila. 

Na spletni strani vodilnega partnerja in LAS so se redno objavljale novice o aktivnostih LAS, 
objavljeno je bilo 43 novic, ki so dostopne na spletni strani LAS http://www.las-
snezniknanos.si/novice,  posredovano je bilo 24 mesečnih novic 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 373 sledilcev (lani 150), ta profil kombiniramo tudi z profilom DRPSN, ki pa ima 
920 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 1.11.2018 je na osnovi sklepa 4. dopisne seje UO DRPSN z dne 2.10.2018 za polni delovni čas 
zaposlena Tamara Urbančič, ki je 50% delovnega časa razporejena na delovanje LAS, 50% pa na 
aktivnosti na drugih projektih LAS.  

Od 13.5.2019 je za določen čas s polovičnim delovnim časom zaposlena strokovna sodelavka 
Andreja Premrl, ki pa izključno dela na izvajanju projektov (operacij) LAS, zato so njeni stroški 
del projektnih sredstev. 

Upravni odbor LAS se je v tem času sestal na  petih rednih sejah in dveh nadaljevanjih 
prekinjene 20. seje UO. Izpeljana je bila tudi ena skupna seja z UO LAS Krasa in Brkinov. 

mailto:info@las-snezniknanos.si
mailto:lasdrpsn@vep.si
http://www.las-snezniknanos.si/novice
http://www.las-snezniknanos.si/novice


 

 

 

 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 

Stran 3 od 19 
Naslov:  Jurčičeva 1, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica 

tel +386 (0)31 339 789, fax +386 (0)5 907 6771 
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 

Nadzorni odbor društva se je sestal na dveh sejah, člani NO so imeli možnost sodelovati na sejah 
UO LAS. 

Redna skupščina LAS je bila izpeljana dne 15.3.2019, dne 11.9.2019 je bila izpeljana volilna 
skupščina LAS, ki je imenovala novo predsednico LAS in nove člane upravnega odbora. Izvedena 
je bila še ena izredna skupščina LAS (23.10.2019), ki je potrdila spremembe SLR LAS. 

Ocenjevalna komisija za ocenjevanje operacij SLR LAS se je trikrat sestala v obdobju od 1.4. do 
31.7.2019 in izpeljala ocenjevanje vlog za sofinanciranje operacij SLR iz ESRR.  

Poleg zgoraj omenjenih aktivnosti, so bile v okviru spremljanja in vrednotenja SLR izvedene še 
naslednje aktivnosti: 

➢ Dne 10.1.2019 se je strokovni vodja sestal z županom občine Pivka Robertom Smrdeljem 
in se pogovoril o delovanju LAS.  

➢ Dne 21.1.2019 sta Aleš Zidar in Eva Šabec sodelovala na sestanku za vrednotenje SLR LAS 
na KIS in na sestanku na MKGP (tudi glede mednarodne konference na področju LAS).  

➢ Dne 24.1.2019 je Eva Šabec sodelovala na sestanku s strokovnim vodjem na temo 
vrednotenja LAS.  

➢ Dne 4.2.2019 se je strokovni vodja skupaj s predsednico in podpredsednikom LAS 
udeležil sestanka z županom in njegovo ekipo na občini Postojna v zvezi z delovanjem 
LAS. 

➢ Dne 14.2.2019 se je strokovni vodja sestal z izvajalkami vrednotenja SLR LAS na RRA v 
Pivki. Kasneje pa se je sestal še s podpredsednikom LAS Boštjanom Glažarjem za dogovor 
o nadaljnjem delu LAS.  

➢ Dne 5.3.2019  se je Tamara Urbančič udeležila izobraževanja v Sl. Bistrici na temo 
vnašanja v aplikacijo E-ma.  

➢ Dne 6.3.2019 je bil sestanek strokovnega vodje in izvajalcev vrednotenja SLR v Pivki.  
➢ Dne 7.3.2019 je Tamara Urbančič opravila sestanek kontrole operacije Zgodbe rok in 

krajev in za pripravo dokumentacije za zahtevek, po poti je prevzela promocijska darila za 
predstavitev LAS na ogledu dobre prakse pri LAS Prlekija in Goričko.  

➢ Dne 13.3.2019 se je Aleš Zidar sestal z izvajalci in partnerji operacije Interaktivni turizem, 
v nadaljevanju pa opravil sestanek s predsednico in podpredsednikom LAS v Pivki.  

➢ Dne 26.3.2019 se je strokovni vodja udeležil sestanka z partnerji operacije Mezgec stroj 
na sedežu podjetja Plama Pur v Hrušici.  

➢ Dne 29.3.2019 je v Postojni potekala kontrola na mestu samem operacije Dediščina 
furmanstva, kjer je bil v imenu LAS prisoten Aleš Zidar.  

➢ Dne 8.4.2019 se je strokovni vodja udeležil sestanka z partnerji operacije Drobnica na 
sedežu partnerja PVZ Pivka.  

➢ Dne 18.4.2019 se je strokovni vodja udeležil uvodnega sestanka z partnerji operacije 
sodelovanja DUO v Postojni, kjer je predstavil delovanje LAS in pogoje izvajanja 
operacije.  

➢ Dne 24.4.2019 je projektna svetovalka Tamara Urbančič sodelovala na sestanku s 
partnerji operacije Trajnostno v prostorih SGLŠ v Postojni.  

➢ LAS se je v maju selil v nove prostore, kar se je izvedlo ob vikendih in prostih terminih 
izvajalcev selitve. Ob tem je sodeloval tudi strokovni vodja LAS. Dne 11.5.2019 se je 
izvedel prevoz opreme in dokumentacije ter ureditev prostorov na novi lokaciji Jurčičeva 
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1 v Ilirski Bistrici.  
➢ Dne 28.8.2019 se je strokovni vodja udeležil posveta LAS v okviru sestanka Komisije za 

Leader/CLLD pri DRSP.  
➢ Dne 16.9.2019 se je strokovni vodja udeležil sestanka s predstavniki občinskih uprav na 

temo nadaljnjega delovanja LAS in spremembe SLR.  
➢ Dne 2.10.2019 se je strokovni vodja Aleš Zidar udeležil sestanka na MKGP z člani KO CLLD 

na temo vrednotenja LAS.  
➢ Dne 8. in 9.10.2019 sta se 5. Slovenskega podeželskega parlamenta v Majšperku 

udeležila strokovni vodja Aleš Zidar in svetovalka Tamara Urbančič.  
➢ Dne 10.10.2019 sta projektna svetovalka Tamara Urbančič in strokovni vodja Aleš Zidar 

sodelovala na sestanku s partnerji operacije Hop on Hop off v Pivki.  
➢ Dne 5.12.2019 se je strokovni vodja sestal s predsednico Majo Piškur in 

podpredsednikom LAS Boštjanom Glažarjem za dogovor o nadaljnjem delu LAS.  
➢ Dne 10.12.2019 je strokovni vodja Aleš Zidar sodeloval na sestanku s partnerji operacije 

Ribolovni turizem v Postojni.  
➢ Dne 18.4.2019 se je strokovni vodja udeležil uvodnega sestanka z partnerji operacije 

sodelovanja DUO v Postojni, Dne 13.12.2019 sta se strokovni vodja Aleš Zidar in 
svetovalka Tamara Urbančič udeležila Regijskega posveta o razvojnih potencialih 
Primorsko notranjske regije v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva v Velikem otoku pri 
Postojni. 

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: 

➢ Dne 4.1.2019 so se predstavniki LAS udeležili odprtja razstave operacije Užitni učni parki 
v Pivki. Aleš Zidar in Cvetka Kernel sta širšemu občinstvu predstavila delovanje LAS in 
izvajanje operacij, Tamara Urbančič pa je v sodelovanju z TD Pivka pripravila in izvedla 
otvoritev.  

➢ Dne 19.2.2019 se je Aleš Zidar sestal s projektno skupino za pripravo Poletne akademije 
v maju 2019, ko se bodo srečali predstavniki LAS iz Estonije, Latvije, Portugalske in 
Slovenije z namenom priprave projekta sodelovanja. Ob tem je opravil še sestanek s 
predsednico LAS glede tega dogodka in odpisa dokumentacije LAS.  

➢ Dne 27.2.2019 je bil strokovni vodja povabljen na srečanje Koordinacije LAS Primorsko 
goranske županije, na kateri so gostili tudi predstavnike LAS iz Švedske. Tema pogovor je 
bila sodelovanje med LAS in izkušnje pri pripravi projektov sodelovanja, v okviru katere 
so bile predstavljene naše izkušnje in predlogi za sodelovanje.  

➢ Dne 4.3.2019 je strokovni vodja sodeloval na Posvetu LAS glede izvajanja projektov 
sodelovanja v okviru DRSP na KIS v Ljubljani, v popoldanskem času pa opravil 
predstavitev delovanja LAS študentom BF na Rodici.  

➢ Dne 14.3.2019 se je Aleš Zidar sestal z izvajalci operacije Miroslav Vilhar in operacije Hop 
on hop off z namenom priprave promocijskega dogodka v okviru kampanje Moj projekt 
EU projekt.  
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➢ Dne 21.3.2019 se je strokovni vodja udeležil rednega zbora članstva DRSP in posveta LAS 
na temo sodelovanja in izmenjave projektov sodelovanja v Škofji loki.  

➢ Dne 12.4.2019 je Aleš Zidar predstavil delovanje LAS udeležencem ODP za partnerske 
LAS iz operacije sodelovanja MAB. Na TK Andrejevi v Narinu je bila organizirana tudi 
predstavitev dejavnosti članov LAS.  

➢ Med 8.4. in 12.4.2019 je na območju LAS ATACHA na Portugalskem potekala Poletna 
akademija – srečanje mednarodnih LAS iz Estonije, Latvije, Portugalske in Slovenije z 
namenom priprave projekta sodelovanja. Isti dogodek pripravljamo v maju tudi v 
Sloveniji, gre za izmenjavo izkušenj, znanja in povezovanja pri pripravi projekta 
sodelovanja. Na Portugalskem so sodelovale tri naše predstavnice Erika Kovačič (nosilka 
potnega naloga), Maja Piškur in Anita Kranjc, ki so poleg strokovnega vodje zadolžene za 
to sodelovanje v našem LAS.  

➢ Dne 17.4.2019 je Aleš Zidar sodeloval na sestanku projektne skupine za pripravo Poletne 
akademije v maju 2019, ko se bodo srečali predstavniki LAS iz Estonije, Latvije, 
Portugalske in Slovenije z namenom priprave projekta sodelovanja. Na srečanju je bila 
narejena tudi analiza sodelovanja na projektnem srečanju na Portugalskem.  

➢ Dne 8.5.2019 je Aleš Zidar sodeloval na sestanku projektne skupine za pripravo Poletne 
akademije v maju 2019, ko se bodo srečali predstavniki LAS iz Estonije, Latvije, 
Portugalske in Slovenije z namenom priprave projekta sodelovanja. Na dogodek je vezan 
račun pod zap. št. 25. 

➢ Med 13.5 in 17.5.2019 je na področju LAS potekala Poletna akademija – srečanje 
mednarodnih LAS, ki smo ga izkoristili za predstavitev dobrih praks našega LAS in 
navezovanje in pripravo novih projektov. Pri izvedbi je sodelovalo več članov LAS, na ta 
dogodek pa so vezani samo neposredni stroški sodelovanja in predstavitve LAS na 
aktivnostih dogodka.  

➢ Dne 15.5.2019 je na Matuljih na Hrvaškem potekal sestanek našega LAS in sosednjega 
LAG Terra Liburna z namenom priprave ODP Kvarner. Sestanka se je udeležil Aleš Zidar. 

➢ Dne 9.7.2019 je na Matuljih na Hrvaškem potekal sestanek našega LAS in sosednjega 
LAG Terra Liburna z namenom priprave skupne organizacije mednarodne konference za 
izmenjavo izkušenj LAS na področju obeh LAS.  

➢ Dne 12 in 13.7.2019 je strokovni vodja skupaj z sodelavkama Tamaro Urbančič in Andrejo 
Premrl sodeloval na Posvetu LAS na Koroškem v Mežici z naslovom turistična ponudba 
Koroške, kjer smo si ogledali primere dobre prakse. Strokovni vodja je na posvetu 
sodeloval v celoti, tudi drugi dan, kolegice pa samo na prvem delu posveta.  

➢ Med 11.8. in 18.8.2019 je delegacija LAS, ki so jo sestavljali strokovni vodja Aleš Zidar, 
članica UO LAS Maja Piškur in član partnerja LAS (Občina Pivka) Andrej Godina, 
sodelovala na projektnem srečanju Poletna akademija v Estoniji, kjer smo se srečali 
predstavniki LAS iz Estonije, Latvije, Portugalske in Slovenije z namenom priprave 
projekta sodelovanja.  

➢ Dne 6.9.2019 je Aleš Zidar sodeloval na tematskem posvetu LAS v Slovenski Bistrici. Na 
posvetu smo izmenjali izkušnje in dobre praske delovanja LAS ter izmenjali možnosti za 
sodelovanje med LAS.  

➢ Dne 7.9.2019 smo izvedli promocijo LAS na dogodku Festival praženega krompirja v 
Postojni. Na dogodku so poleg strokovnega vodja Aleša Zidarja sodelovali tudi drugi 
izvajalci, člani in partnerji LAS. 
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➢ Dne 12.9.2019 se je konference Smart Villages v Kopru udeležil Aleš Zidar, dogodek je bil 
namenjen izmenjavi izkušenj s pametnimi vasmi in iskanju možnosti sodelovanja z LAS.  

➢ Med 28.9. in 5.10.2019 je delegacija LAS, ki sta jo sestavljali članica partnerja LAS 
(Občina Pivka) Erika Kovačič in članica partnerja LAS (Občina Postojna) Anita Kranjc, 
sodelovala na projektnem srečanju Poletna akademija na Madeiri na Portugalskem, kjer 
smo se srečali predstavniki LAS iz Estonije, Latvije, Portugalske in Slovenije z namenom 
priprave projekta sodelovanja.  

➢ Dne 29.9.2019 je strokovni vodja skupaj člani partnerstva LAS sodeloval na promocijski 
prireditvi Okusi presihajočih jezer.  

➢ Dne 30.9.2019 je strokovni vodja sodeloval na otvoritvi razstave iz projekta Etno 
podjetno v Postojni, kjer je predstavil delovanje LAS in pomen izvajanja projektov iz SLR.  

➢ Dne 1.10.2019 je bila izpeljana delavnica za spremembo SLR LAS. Na delavnici so bili 
preverjeni interesi sodelujočih upravičencev pri izvajanju projektov kot sestavni del 
spremembe SLR.  

➢ Dne 4.11.2019 je bil izpeljan sestanek s predstavniki občin in LAS Notranjska za pripravo 
projekta sodelovanja.  

➢ Dne 15.11.2019 je strokovni vodja LAS Aleš Zidar v okviru Slovenskega zajtrka predstavila 
aktivnosti LAS na OŠ Podgrad, kjer je tudi učencem podelil družabne igre iz projekta LAS. 
Isti dan se je popoldne skupaj s predsednico LAS Majo Piškur udeležil še predstavitve LAS 
na ODP LAS Dolina Soče, ki so gostovali na našem področju. Predstavljeno je bilo 
delovanje in primeri dobrih praks LAS.  

➢ Med 21.11. in 22.11.2019 sta se Aleš Zidar in podpredsednik LAS Boštjan Glažar udeležila 
mednarodne konference o izvajanju programa Leader v Opatiji (SEE LEADER). Na 
konferenci smo predstavili tudi primer dobre prakse LAS med Snežnikom in Nanosom 
(izvedba ODP v Il.Bistrici) ter sodelovali na izmenjavi idej za projekte sodelovanja.  

➢ Dne 25.11.2019 se je Aleš Zidar udeležil sestanka med primorskimi LAS na temo priprave 
projekta sodelovanja Suhi zidovi. Po povratku iz Sežane se je udeležil še premiere 
dokumentarnega filma v PVZ Pivka, ki je nastal v okviru projektov LAS.  

➢ Dne 27.11.2019 je bil izpeljan posvet ponudnikov s področja turizma na temo priprave 
projekta sodelovanja Trajnostni turizem. Posvet sta izpeljala Aleš Zidar in Maja Piškur.  

➢ Dne 28.11. in 29.11.2019 so se trije člani LAS (Aleš Zidar, Maja Piškur, Andreja Požar 
Penko) udeležili strokovnega posveta LAS na avstrijskem Koroškem. 

➢ Dne 8.12.2019 je bila postavljena promocijska stojnica LAS na prireditvi Medeni dnevi v 
Ilirski Bistrici. Prireditev je bila izkoriščena za predstavitev delovanja LA in izvajanja 
operacij SLR.  

1.5. 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. V letu 2019 je bilo skupno izvedeno 87 svetovanj, pri tem je 
potrebno upoštevati še svetovanja, ki so jih za LAS opravili izbrani svetovalci na RRA Zeleni kras 
in Mladinski center Postojna (Boreo). 

 

mailto:info@las-snezniknanos.si
mailto:lasdrpsn@vep.si


 

 

 

 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 

Stran 7 od 19 
Naslov:  Jurčičeva 1, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica 

tel +386 (0)31 339 789, fax +386 (0)5 907 6771 
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 

 

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 selitve LAS v nove prostore je bilo potrebno natisniti nove označevalne table in 
usmerjevalne table. Storitev je opravil stalni sodelavec LAS Atos Kocjančič. 

Za potrebe predstavljanja LAS in označevanja udeležencev dogodkov, so bile izdelane lesene 
broške z logotipom in napisom LAS. Na osnovi povpraševanja jih je izdelala lokalna rokodelka iz 
projekta Zgodbe rok in krajev Mateja Premrl. 

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. 

LAS med Snežnikom in Nanosom je aktivni član Društva za razvoj slovenskega podeželja, mreže 
slovenskih LAS in plačuje letno članarino v višini 560,00 €..  

Za potrebe evalvacije delovanja LAS do 31.12.2018 smo poiskali zunanjo pomoč pri izvedbi 
evalvacije. Na osnovi ponudbe smo izbrali izvajalca RRA Zeleni kras, ki je opravil delo v prvi 
polovici leta.  

Za potrebe pogostitve članov UO LAS na sejah v novih prostorih LAS in na promocijskih 
prireditvah LAS, smo nabavili domače pecivo iz pekarne Mojce Brožič, ki je naša članica in edina 
s tradicionalno pekarno v Ilirski Bistrici. 

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, TV VASCOM Pivka in TV Proteus Postojna. 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/arhiv-
oddaj/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.  

Dne 25.5.2019 smo izvedli strokovno ekskurzijo z ogledom dobrih praks na področju LAG Terra 
Liburna in FLAG Vela vrata v Kvarnerju na Hrvaškem. Za organizacijo dogodka smo izvedli 
povpraševanje za izvedbo strokovnega dela ekskurzije in za avtobusni prevoz. 

Za dan odprtih vrat LAS, ki smo ga izvedli dne 20.6.2019 z namenom predstavitve novih 
poslovnih prostorov in delovanja LAS skozi predstavitev nekaterih operacij LAS, smo za boljšo 
osveščenost članov LAS objavili oglas na Radiu 94, ki pokriva področje našega LAS. Obvestilo o 
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prireditvi smo objavili tudi na lokalni TV VAScom. Ob tej priložnosti so se predstavili tudi naši 
člani oziroma partnerji LAS, za katere smo plačali strošek izvedbe predstavitve. 

Dne 12 in 13.7.2019 je strokovni vodja skupaj z sodelavkama Tamaro Urbančič in Andrejo Premrl 
sodeloval na Posvetu LAS na Koroškem v Mežici z naslovom turistična ponudba Koroške, kjer 
smo si ogledali primere dobre prakse. Strokovni vodja je na posvetu sodeloval v celoti, tudi drugi 
dan, kolegice pa samo na prvem delu posveta. 

Dne 7.9.2019 smo izvedli promocijo LAS na dogodku Festival praženega krompirja v Postojni. Na 
dogodku so poleg strokovnega vodja Aleša Zidarja sodelovali tudi drugi izvajalci, ki so izvedli 
aktivnosti promocije – izvedba kulinaričnega dela promocije Rihard Baša s.p. in nastop ljudskih 
godcev Jasenski kergelci. Ljudski godci so bili izbrani za nastop ker so edina takšna ljudska 
skupina na našem območju in  ni možno pridobiti drugih izvajalcev v tem rangu. Za potrebe 
kulinaričnega dela promocije so bili nabavljeni krožniki in jedilni pribor pri podjetju Irbis d.o.o.. 

Za potrebe promocije LAS na promocijskih dogodkih smo dobavili promocijske majice LAS za 
izvajalce promocije. 

Dne 1.10.2019 je bila izpeljana delavnica za spremembo SLR LAS. Na delavnici so bili preverjeni 
interesi sodelujočih upravičencev pri izvajanju projektov kot sestavni del spremembe SLR. Za 
uporabo prostorov in tehnično organizacijo dogodka smo izbrali kmetijo Slavec Gregor v 
Knežaku. Na ta dogodek se nanaša tudi promocija delavnice na Radiu 94 Postojna, kjer je bilo 
objavljeno vabilo k sodelovanju. 

Dne 27.11.2019 je bil izpeljan posvet ponudnikov s področja turizma na temo priprave projekta 
sodelovanja Trajnostni turizem. Za promocijo posveta smo izkoristili oglase na lokalni televiziji 
TV Galeja in lokalnem Radiu 94. 

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 RRA Zeleni kras je opravil svetovanja pri četrtem pozivu v spomladanskih mesecih 2019 
in pozneje svetovanja pri dopolnitvah vlog in svetovanja pri izvajanju operacij.  
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2. Doseženi cilji: 

Naziv obveznosti Leto 2018 V dosedanjem obdobju 
izvajanja CLLD 

1. Število novo ustvarjenih delovnih mest 2 4 

2. Število zaključenih operacij 10 21 

3. Število vloženih sprememb za SLR 1 1 

4. Število vloženih sprememb operacij 12 23 

5. Število vloženih zahtevkov za izplačilo 12 29 

6. Število delavnic animacije prebivalcev 6 11 

7. Število udeležencev na delavnicah animacij 183 329 

8. Število izvedenih delavnic usposabljanj 0 4 

9. Število udeležencev na delavnicah usposabljanj 0 52 

10. Število promocijskih gradiv 1 3 

11. Število objavljenih člankov 42 102 

12. Število objavljenih pozivov za izbor operacij 0 4 

13. Število prijavljenih operacij 16 65 

14. Število odobrenih operacij 6 41 

15. Število projektov sodelovanja 2 5 

16. Število izvedenih individualnih svetovanj 87 438 

 
 

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 1.1.2019 do 31.12.2019 

 
Finančno poročilo je pripravljeno skupno za celotno društvo, pri tem so vodeni posebej konti za 
DRPSN in LAS: 
 
1.  REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA V LETU 2019 

 DRPSN LAS SKUPNO 
Prihodki 23.791,88 172.457,15 196.249,03 
Stroški in odhodki 22.766,21 147.114,53 169.880,74 
Dobiček 1.025,67 25.342,62 26.368,29 

 
1.1  PRIHODKI DRUŠTVA V LETU 2019 

  DRPSN LAS SKUPAJ 

A Prihodki  od članarin  700100 701,50 750,00  1.451,50 

B Dotacije občin               26.465,60 26.465,60 

C Prihodki AKTRP 826,80 85.317,48 86.144,28 

D Dotacije EU programov 7.276,98 57.281,66 64.558,64 

E Zahtevek društva za LAS          

F Prihodki od prodaje / članov         14.985,58 2.638,21 17.623,79 

G Prihodki od obresti                   1,02 4,20 5,22 

 
 
1.2.  STROŠKI IN ODHODKI DRUŠTVA – LAS V LETU 2019 
 

  DRPSN LAS SKUPAJ 

A Stroški materiala             1.357,25 6.979,22 8.336,47 

B Stroški storitev              18.886,28 74.876,70 93.762,98 

C Stroški dela                   207,14 64.515,39 64.722,53 

D Amortizacija 421,46 182,74 604,20 

E Stroški obresti                      1.615,08 0,48 1.615,56 

F Takse in članarine               279,00 560,00 839,00 

     

 
 
1.3.   SPECIFIKACIJA STROŠKOV: 

 

 DRPSN LAS SKUPAJ 

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV   81.855,92  

Poslovna darila, promocijski materiali   1.025,46  

Rokovnik in priprava rokovnika  2.412,22  

Zgibanke  639,14  

Table  496,30  

Vodenje krožka in porabljeni material  5.024,43  

Delavnice  246,44  
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Majice  1.013,82  

Pisarniški material   254,48  

Grafične storitve za tiske igre  1.945,60  

Izvajanje in nastopi ( Jamarska Ivanka, drugi)  15.870,50  

Usposabljanja, izvajanja aktivnosti  4.267,68  

Fotografiranje  61,00  

Ocenjevanje vlog  986,95  

Postrežba – gostinske storitve  986,95  

Sejnine  3.605,00  

Podjemno delo, avtorski honorarji  4.003,16  

Oglasi, reklame  1.847,44  

Stroški oddaje Minute za LAS  3.408,00  

Ekskurzije, konference  6.212,95  

Stroški telefonov, poštnin, interneta  1.412,90  

Stroški knjigovodstva  2.854,80  

Stroški prevozov  4.166,24  

Najem in stroški pisarne   882,10  

Najem printerjev  1.291,98  

Najem aplikacije  384,30  

Najem stojnice   150,00  

Stroški plačilnega prometa  256,50  

Povračila stroškov - kilometrine  4.749,32  

Dnevnice  3.763,35  

Stroški namestitev  4.319,28  

Vozovnice, Parkirnine, cestnine, drugi stroški 
potovanj 

 3.324,67  

 
 

STROŠKI DELA 64.515,39 

Zidar Aleš 31.835,98 

Bruto plača -redno delo Zidar 24.286,00 

Nadurno delo 1.528,48 

Boleznine 130,69 

Regres   886,63 

Prehrana  827,01 

Prispevki na BOD 4.177,17 

 

Urbančič Tamara 24.793,14 
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Bruto plača -redno delo 18.271,93 

Nadurno delo 864,50 

Boleznine 623,04 

Regres   886,63 

Prehrana  806,44 

Prevoz na delo 161,10 

Prispevki na BOD 3.181,28 

 

Premrl Andreja 7.886,27 

Bruto plača -redno delo  5.352,92 

Boleznine 59,11 

Regres   221,66 

Prehrana  560,07 

Prevoz na delo 806,40 

Prispevki na BOD 886,11 

 

 
 

2.  BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2019 
 
2.1.   SREDSTVA 

  DRPSN LAS SKUPAJ 
 SKUPAJ SREDSTVA 32.391,27 98.541,27 130.932,54 

A Oprema 1.264,36  1.264,36 
B Denarna sredstva 31.016,91 26.293,18 57.310,09 
C Terjatve do kupcev – občin 110,00 800,00 910,00 
D Terjatve AKTRP  58.312,90 58.312,90 
E Ostale terjatve  94,69 94,69 
F Razmejena sredstva – terjatve do društva  13.040,50 13.040,50 

 
 
2.2.  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

  DRPSN LAS SKUPAJ  
 SKUPAJ 32.391,27 98.541,27 130.930,54  

A Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.700,61 3.048,57 4.749,18  
B Nerazporejena sredstva EU projekti     
C Obveznosti za povračila stroškov članom  146,46 146,46  
C Obveznost iz naslova plač in dajatev 21,98 5.230,49 5.252,47  
D Obveznosti do občin 1.065,90  1.065,90  
E Obveznost društvo – LAS 13.040,50  13.040,50  
F Dolgoročna posojila  65.000,00   

G 
Društveni sklad – presežek prihodkov nad 
odhodki 

16.562,28 25.115,75 41.678,04  
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3.  PREGLED PO STROŠKOVNIH MESTIH 

 

3.1.  Društvo:   

 

SKUPNA TABELA Stroški Prihodki od prodaje, 
namenske dotacija 

SKUPAJ 22.766,21 23.791,88 
Spletna stran 178,98  
Medregijsko, mednarodo sodelovanje 14.062,95 14.721,00 
Stroški dela 1.616,11  
Potni stroški 142,08  
Delovanje pisarne 2.682,77  
Bančni stroški , obresti  1.742,53  
Tožbe 713,70 826,80 
Ostali materialni stroški 1.297,09 1,02 
Lokalna tržnica Mikoza- upravljanje 330,00 264,58 
Prihodki EU  7.276,98 
Prihodki člani - članarine  701,50 

 
3.2. LAS 
 

SKUPNA TABELA Stroški Prihodki od prodaje, 
namenske dotacija 

SKUPAJ 97.868,66 108.777,74 
1.2.Stroški osebja ( odnosi z javnostjo, promocijo LAS, mreženje)   
1.1.3. Stroški osebja (spremljanje in vrednotenje SLR) 8.527,41  
1.1.4.Stroški osebja (izmenjava med zainteresiranimi stranmi-
animacija) 

10.577,06  

1.1.5.Stroški osebja (podpora potencialnim upravičencem -
animacija) 

2.084,40  

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) 2.660,41  
2.4.Stroški službenih potovanj(izmenjava med zainteresiranimi 
stranmi-animacija) 

6.279,09  

2.5.Stroški službenih potovanj  (podpora potencialnim 
upravičencem -animacija) 

93,24  

3.0. Posredni stroški za delovanje LAS   
4.2.Stroški storitev zunanjih izvajalcev ( odnosi z javnostjo, 
promocijo LAS, mreženje) 

404,80  

4.3.Stroški zunanjih izvajalcev (spremljanje in vrednotenje SLR) 8.809,38  
4.4.Stroški storitev zunanjih izvajalcev (izmenjava med 
zainteresiranimi stranmi-animacija) 

25.148,84  

4.5.Stroški storitev zunanjih izvajalcev (podpora potencialnim 
upravičencem -animacija) 

4.195,95  
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3.3.  Pregled po stroškovnih mestih LAS 

  I.3. I.6. 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.3 2.4. 2.5 4.2. 4.3 4.4. 4.5. SKUPAJ 

Prihodki 79.357,29 6.851,44 23.958,50   -134,20  -2,85    -1.252,44  108.777,74 

AKTRP 79.356,73 6.097,80    -134,20  -2,85      85.317,48 

Občine   23.958,50         -3.462,44  20.496,06 

Proračun RS               

Članarine-člani  750,00 
 

         2.140,00  2.890,00 

Prodaja 
storitev 

           70,00  70,00 

Finančni 
prihodki 

0,56 3,64            4,20 

               

Stroški skupaj 182,74 8.527,41  28.905,34 10.577,06 2.084,40 2.660,41 6.279,09 93,24 404,80 8.809,38 25.148,84 4.195,95 97.868,66 

Str.materiala  254,48        234,00 95,10 2.853,11  3.436,69 

Str.storitev  8.272,45     1.773,78 6.279,09 93,24 170,80 6.999,18 22.236,28 2.250,90 48.075,72 

Str.plač    28.905,34 10.577,06 2.084,40 886,63    1.155,10 59,45 1.945,05 45.613,03 

Takse,članarin
e 

          560,00   560,00 

Amortizacija 182,74             182,74 

Finančni 
odhodki 

 0,48            0,48 

               

Presežek 
prihodkov 

             10.909,08 
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 Miroslav 
Vilhar 

Ribolovni 
turizem 

Estonija MAB Zgodbe rok in 
krajev 

Interaktivni 
turizem 

Z roko v 
roki 

Domače in 
umetnostne obrti 

SKUPAJ 

Prihodki SKUPAJ  20.705,13 383,61 7687,73 8349,36 13217,99  13335,59  63.679,41 

AKTRP          

Občine -7.072,51 383,61 7.259,52 8.349,36 -16.286,03  13.335,59  5.969,54 

Proračun-ES 27.777,64    29.504,02    57.281,66 

Članarine-člani   428,21      428,21 

Prodaja storitev          

          

STROŠKI SKUPAJ 20.985,46 1.778,13  6.949,19  2.859,28 15.033,46 1.640,35 49.245,87 

Str.materiala    910,04   2.632,49  3.542,53 

Str.storitev 17.869,50 8,88  2.791,23  58,46 5.988,92 83,99 26.800,98 

Str.plač 3.115,96 1.769,25  3.247,92  2.800,82 6.412,05 1.556,36 18.902,36 

Takse,članarine          

          

Presežek 
prihodkov 

-280,33 -1.394,52 7.687,73 1.400,17 13.217,99 -2.859,28 -1.697,87 -1.640,35 14.433,54 
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4.  PRIMERJAVA podatkov iz Bilance stanja leta 2019, 2018,2017,2016, 2015, 2014, 2013,2012, 2011 in  2010 
 

Sredstva 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

SKUPAJ 
SREDSTVA 

130.932,54 142.171,42 70.235,72 
26.754,8

0 
39.510,81 31.793,25 90.317,88 26.473,48 67.314,24  41.252,13  

A) Oprema 1.264,36 182,74 913,72 0,00 103,37 1.231,42 6.238,05 
 

12.762,00  
19.009,95  27.333,12  

B) Denarna 
sredstva 

57.310,09 54.250,37 2.946,82 2.650,27 8.383,02 1.708,05 54.467,85 7.749,26 15.085,58  6.613,33  

C) Terjatve do 
kupcev 

910,00 2.167,17 544,61 1.501,69 651,86 196,85 433,86 155,85 3.524,00  1.098,00  

D) Zaloge - - 821,16 1.250,00 - - - - - - 

E) Terjatve do 
občin 

- 25.574,35 - - 16.908,35 27.412,53 28.936,32 5.783,87 29.672,21  6.185,18  

F) Terjatve do 
AKTRP 

58.312,90 57.624,70 49.443,63 13.026,05 - - - - - - 

E) Ostale 
terjatve  

94,69 2.372,09 15.565,78 8.326,79 1.264,21 1.244,40 241,80 22,50 22,50  22,50  

F) AČR – 
terjatve LAS - 
društvo 

13.040,50 - - - 12.200,00 - - - - - 
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Obveznosti do virov sredstev 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

SKUPAJ 130.932,54 142.171,42 70.235,72 26.754,80 39.510,81 31.793,25 90.317,88 26.473,48 67.314,24 41.252,13  

A. Kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev 

4.749,18 10.429,91 3.863,91 1.631,47 14.248,21 9.452,29 12.625,98 7.923,92 29.529,62 4.423,80 

B. Obveznost za izplačilo sejnin - 10.018,10 146,46 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,60 804,72 

C. Nerazporejena sredstva EU 
projekti 

- 9.812,52 9.812,52 4.421,23 10.924,83 12.961,97 59.786,49 1.107,82 13.818,44 1.677,79 

D. Obveznosti do delavcev 2.705,14 1.979,54 1.138,89 1.238,41 1.196,21 389,92 1.186,94 1.636,62 1.168,97 1.159,12 

E. Obveznost za dajatve iz in na 
plačo  

2.525,35 2.211,58 899,33 906,95 902,96 900,18 1.225,04 1.067,11 845,17 845,95 

F. Obveznost za povračila 
stroškov članom  

168,43 663,81 - - - 13,46 329,75 140,72 362,25 187,77 

G. Odloženi prihodki za nakup 
opreme  

- - - - 103,37 1.231,42 6.238,05 12.774,45 18.911,70 27.345,57 

G. Sredstva kmetijskega krožka - - - 370,05 225,05 360,84 150,98 1.066,00 - - 

H. Ostale obveznosti  1.065,90 - 189,27 6.801,89 - - - - -  

I. Obveznosti LAS – društvo 13.040,50 - - - - - - - - - 

I. Posojila 65.000,00 90.000,00 13.385,90 - - - - - - - 

F. Presežek prihodkov nad str.  41.678,04 15.309,74 32.705,96 11.384,80 11.910,18 6.483,17 8.774,65 756,84 199,49 4.807,41 

G. Kratkoročno odloženi 
prihodki 

- 1.746,22 8.093,48 - - - - - - - 
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5.   IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETA  2010 - 2019 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

PRIHODKI SKUPAJ  196.249,03 161.192,31 94.869,02 73.507,80 62.065,96 94.038,70 141.176,02 114.990,76 115.873,83 89.545,60 

Članarine   1.340,00 1.630,00 330,00 890,00 1.070,00 830,00 1.625,00 300,00 680,00 790,00 

Prihodki članov 2.749,71 - - - - - - - - - 

Prihodki Gruntvig - - - - - - - - - 4.874,49 

Prihodki občin 26.465,60 76.419,89 24.202,45 20147,17 55.619,50 89.491,33 129.568,46 94.836,58 107.058,02 81.152,99 

Dotacije proračuna in 
drugih 

86.144,28 15.403,50 347,70 20.347,70 - - - - - - 

Prihodki EU 64.558,64 64.016,28 58.525,17 22.110,82 - 570,60 - 15.154,04 - - 

Prihodki od prodaje 14.985,58 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 5,22 0,37 0,70 0,99 1,19 1,27 5,26 8,64 9,64 6,12 

STROŠKI SKUPAJ 169.880,74 153.785,25 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 8.336,47 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 

Stroški storitev 93.762,98 111.025,79 58.772,91 41.141,30 28.396,50 49.357,25 81.438,68 72.049,34 67.175,43 49.826,36 

Stroški dela 64.722,53 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 

Amortizacija 604,20 730,98 548,23 103,37 1.128,05 5.006,63 6.523,95 7.534,36 9.485,30 7.530,16 

Stroški obresti 1.615,56 1.686,44 375,19 0,72 2,8 0,23 31,17 0,56 0,22 43,50 

Takse in članarine 839,00 592,88 622,89 434,66 692,00 148,39 122,66 134,40 - 152,13 

Parske 
izravnave,drugo 

- - - - - 4,95 9,56 0,00 0,11 - 

PRESEŽEK 
PRIHODKOV 

26.368,29 7.407,06 - 3.568,10 5.427,01 -2.261,48 8.017,81 557,35 -4.607,92 1.241,21 
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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:      Predsednica LAS: 

        Aleš ZIDAR           Maja PIŠKUR 

 

 

 

Ilirska Bistrica, 11.02.2019 
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