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POROČILO O DELU LAS V MANDATNEM OBDOBJU 2015 – 2019 

predsednica Cvetka KERNEL 

 

LAS med Snežnikom in Nanosom (LAS) je bil ustanovljen 11. septembra 2015 na gradu Prestranek, kjer je 
bila podpisana Partnerska pogodba in postavljeni temelji za delovanje LAS. Na volilni skupščini dne 30. 9. 
2019  so bili izvoljeni člani organov LAS in kot predsednica Cvetka Kernel. 

Podrobna poročila o delovanju LAS so predložena in sprejeta za vsako posamezno leto delovanja, zato 
jih v tem krovnem poročilu ne bi navajala, narejen pa je pregled izpolnjevanja osnovnih nalog in 
aktivnosti LAS, ki so pomembna za ocenjevanje njegovega delovanja. 

Osnovna ugotovitev delovanja LAS v preteklem obdobju je, da je bil zelo uspešen in da je ob mejniku 31. 
12. 2018, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) določilo kot prvi mejnik za 
ugotavljanje uspešnosti LAS, dosegel vse zastavljene kazalnike iz Strategije lokalnega razvoja LAS (SLR). 
LAS je s tem pridobil dodatna sredstva za sofinanciranje operacij iz kmetijskega sklada (EKSRP) v višini 
420.000,00 €, kar ga uvršča med 6 najuspešnejših LAS v Sloveniji, to pa je dokaz pravilnega načrtovanja, 
priprave in izvedbe SLR. Poleg sredstev iz EKSRP LAS pričakuje še dodatna sredstva za uspešnost iz 
regionalnega sklada (ESRR), kjer pa še ni odločitve o višini sredstev. Po nekaterih informacijah naj bi se 
ta znesek gibal okoli 150.000,00 €, kar bi skupno pomenilo dodatnih 570.000,00 € za operacije na 
področju LAS. Če k temu dodamo še pridobljena sredstva za operacije sodelovanja v višini 204.724,00 €, 
ima LAS na razpolago skupno 2.544.284,00 € ali 43 % več kot na začetku delovanja LAS v letu 2015. 

Seveda pa je bila do te ocene uspešnosti LAS prehojena dolga pot, na kateri ni manjkalo izzivov in 
preizkušenj, s katerimi smo se morali ukvarjati tako odgovorni pri vodenju LAS kot tudi člani organov LAS 
in zaposleni pri vodilnem partnerju LAS. Ti izzivi so bili povezani s pomanjkanjem finančnih sredstev, z 
birokratskimi postopki in ves čas spreminjajočimi zahtevami Agencije za kmetijske trge in konec koncev 
tudi z lastnimi težavami, ki so vplivale na tekoče delovanje LAS. 

V letu 2016 je bila osnovna težava sofinanciranje delovanja LAS, saj so zaradi pozne potrditve LAS postali 
stroški za delovanje LAS upravičeni šele po 18. 8. 2016, v tem času pa je vodilni partner DRSPN za 
osnovno delovanje porabil sredstva iz ustvarjene rezerve LAS iz preteklih let. Ni bilo pa možno izvajati 
dodatnih nalog ali projektov, prav tako ni bilo možno računati na dodatno pomoč pri delovanju društva, 
ki bi bila na obseg aktivnosti skoraj nujna.  

Do potrditve LAS je vodilni partner izvajal vse aktivnosti povezane z delovanjem LAS in usmerjanjem 
prebivalcev območja LAS v izvajanje SLR 2014 - 2020, izvedenih je bilo veliko aktivnosti za dopolnitev in 
potrditev SLR, kar je bila osnova za potrditev LAS. Po potrditvi so se izvajale aktivnosti priprave razpisov 
za operacije SLR, za operacije sodelovanja (tudi na mednarodnem področju), precej je bilo aktivnosti 
povezanih z pripravo zahtevkov za delovanje LAS in s tem povezanih upravičenih stroškov. Konec leta je 
bil oddan tudi prvi zahtevek za delovanje LAS, ki je bil izplačan junija 2017. 

Leto 2017 je bilo izredno dinamično in birokratsko obremenjeno zaradi objave dveh pozivov za 
sofinanciranje operacij iz SLR LAS med Snežnikom in Nanosom in objave dveh razpisov za projekte 
sodelovanja na AKTRP. 

Obsežno delo na teh aktivnostih je zahtevalo dodatno pomoč pri delu LAS, žal pa so se zopet pojavljale 
objektivne težave s plačili sofinanciranja za delovanje LAS, kar je ob koncu leta 2017 in pozneje v letu 
2018 zahtevalo dodatno zadolževanje vodilnega partnerja LAS – Društva za razvoj podeželja med 
Snežnikom in Nanosom (DRPSN). Če je bil drugi zahtevek za delovanje LAS iz leta 2017 še v skladu s 
pričakovanji izplačan v avgustu 2017, so se pozneje začele zamude pri izplačilih preostalih zahtevkov, kar 
se je normaliziralo šele v novembru 2018. V tem času pa je bilo zato zelo oteženo izvajanje dodatnih 
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nalog ali projektov, posebej pa že izvajanje že potrjenih projektov sodelovanja. Finančno poslovanje LAS 
se je tako normaliziralo šele konec leta 2018 in v začetku leta 2019, pri tem si je LAS pomagal s sredstvi 
Slovenskega Regionalnega razvojnega sklada iz Ribnice. Pri tem je potrebno vedeti, da se iz teh sredstev 
ni sofinanciralo samo delovanje LAS, ampak so se financirali tudi projekti sodelovanja, za katere je bilo 
potrebno zagotavljati likvidnostna sredstva, ki so se pozneje pridobila na osnovi pogodb z občinami 
partnerji LAS.  

Vodilni partner LAS je zelo aktiven pri graditvi lokalnih partnerstev LAS, pri tem se pojavlja tudi v vlogi 
partnerja za projekte, ki niso v neposredni povezavi z izvajanjem SLR LAS. Zato je sodelovanje s partnerji 
na območju LAS-a zelo aktivno in tudi uspešno. Poleg tega pa je LAS zelo aktiven tudi v sodelovanju z 
LAS-i iz celotne Slovenije, kjer je med vodilnimi partnerji slovenske mreže LAS, posledično pa je aktiven 
tudi na področju povezav z evropskimi LAS-i. Vse to mreženje in sodelovanje med LAS-i je namenjeno 
pridobivanju dodatnih sredstev za operacije sodelovanja, pri čemer smo prav tako uspešni. Na osnovi 
posebnega razpisa MKGP smo namreč pridobili dodatna sredstva za sofinanciranje treh operacij 
sodelovanja v skupni višini 204.724,00 €, kar je zelo dober izplen pri sofinanciranju operacij. Res, da smo 
želeli še več, vendar pa niso bile vse prijave uspešne, kar ostaja naloga za naslednji mandat organov LAS. 

V mesecu marcu leta 2019 je LAS izvedel raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami, ki jih nudi, z 
namenom preverjanja stanja na tem področju in opredeljevanja področij, ki jih je mogoče izboljšati v 
prihodnje s ciljem nuditi kakovostne storitve za uporabnike in pospešiti razvoj podeželja na območju 
Občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Anketiranci so imeli tekom izvedbe raziskave možnosti podati 
tudi svoja priporočila, komentarje in/ali predloge v zvezi s prihodnjim delovanjem LAS in v zvezi s 
podporo, ki bi jo pri izvajanju projektov potrebovali oz. bi jo pričakovali v prihodnje. Na osnovi raziskave 
lahko zaključimo, da je ocena zadovoljstva z delom LAS in posameznimi aktivnostmi, ki jih izvaja visoka, 
kar predstavlja le še dodatno spodbudo pri izvajanju LAS aktivnosti v prihodnje. Raziskava je v celoti 
objavljena na spletni strani LAS 

In prav številke oziroma kazalniki, ki opredeljujejo uspešnost dela LAS iz spodnje tabele, dokazujejo, da 
je sodelovanje z upravičenci LAS zelo dobro: 

2. Doseženi cilji: 

Naziv obveznosti V dosedanjem obdobju 
izvajanja CLLD 

1. Število novo ustvarjenih delovnih mest 4 

2. Število zaključenih operacij 13 

3. Število vloženih sprememb za SLR 0 

4. Število vloženih sprememb operacij 16 

5. Število vloženih zahtevkov za izplačilo 21 

6. Število delavnic animacije prebivalcev 9 

7. Število udeležencev na delavnicah animacij 251 

8. Število izvedenih delavnic usposabljanj 4 

9. Število udeležencev na delavnicah usposabljanj 52 

10. Število promocijskih gradiv 3 

11. Število objavljenih člankov 69 

12. Število objavljenih pozivov za izbor operacij 4 

13. Število prijavljenih operacij 65 

14. Število odobrenih operacij 41 

15. Število projektov sodelovanja 3 

16. Število izvedenih individualnih svetovanj 416 

 

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


 
 
 
 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 
 

 
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 

Letošnje leto je zaznamovala tudi selitev sedeža LAS na novo lokacijo na Jurčičevo ulico 1 v Ilirski Bistrici, 
ki so za delovanje LAS bolj primerni in funkcionalni kot dosedanji. 

Vse navedeno izkazuje, da je bilo na področju med Snežnikom in Nanosom opravljeno precej dela in 
vzpostavljena dobra baza za nadaljevanje uspešnega dela LAS. Pridobljeno je dodatno znanje in 
strokoven pristop do izvrševanja obveznosti LAS, vzpostavljeni so mnogi dobri kontakti in povezave z LAS 
iz Slovenije in Evrope, naš LAS je pogosto izpostavljen kot primer dobre prakse delovanja LAS v Sloveniji. 
zato sem z opravljenim delom zadovoljna in ga prepuščam novemu vodstvu v dobri kondiciji. 

 

 predsednica LAS: 

Cvetka KERNEL l.r. 

 

 

 

 

Ilirska Bistrica, 11.9.2019 
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