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POROČILO O DELU LAS V LETU 2020 

od 1.1.2020 do 31.12.2020 
 

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. 
V letu 2020 je značilno, da so se izvajale in zaključevale operacije SLR, kar pomeni tudi priprava 
zahtevkov za izplačilo sofinanciranja za zaključene operacije, da se je objavil in zaključil peti javni 
poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom iz EKSRP, ki je bil objavljen 
na osnovi spremembe Strategije SLR LAS, da smo na razpis prijavili 4 projekte sodelovanja, od 
katerih smo dobili potrjenega samo enega. Zaradi odstopa članice NO smo izpeljali volitve za 
nadomestno članico Nadzornega odbora LAS, vse aktivnosti pa so bile otežene zaradi razglašene 
epidemije Covid-19 in s tem povezanimi omejevalnimi ukrepi. 

Zaradi obsežnega dela na vseh aktivnostih in zaradi dodatnega dela pri izvajanju projektov 
sodelovanja, kjer je bil nosilec LAS oziroma vodilni partner, sta bili pri vodilnemu partnerju za 
polni delovni čas zaposleni dve osebi, ena oseba pa za polovični delovni čas. V decembru 2020 
pa sta UO LAS in UO DRPSN sprejela progam dela, ki je za leto 2021 predvideval zmanjševanje 
obsega dela, zato so tudi bili sprejeti sklepi za zmanjšanje števila zaposlenih, ki so pričeli veljati z 
novim letom. 

 
I. VODENJE LAS 

 
1.1. Stroški osebja – usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS 

V tem obdobju je delo osebja opredeljeno v točki 1.3. spremljanje in vrednotenje SLR.  

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

V tem obdobju je delo osebja opredeljeno v točki 1.3. spremljanje in vrednotenje SLR. 

Za obveščanje prebivalcev območja o izvajanju SLR in delovanju LAS so bili objavljeni oglasi in 
prispevki na lokalni TV Galeja, lokalnem radiu Radio 94, prispevki v lokalnih občinskih glasilih. Te 
aktivnosti so s stroški zabeležene v točki 4.2. informacije in 4.4. animaciji prebivalstva, objave iz 
lokalnih medijev so dostopne na TV Galeja na  https://www.youtube.com/watch?v=DYJm3FOtf4U&t=912s  
in https://youtu.be/U00jK0YohX8?t=2982.  

Na spletni strani vodilnega partnerja in LAS so se redno objavljale novice o aktivnostih LAS, 
objavljeno je bilo 50 novic, ki so dostopne na spletni strani LAS http://www.las-
snezniknanos.si/novice,  posredovano je bilo 40 elektronskih 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 525 sledilcev (lani 373), ta profil kombiniramo tudi z profilom DRPSN, ki pa ima 
964 sledilcev (lani 920), skupno torej 1489 sledilcev, tako da na ta način pokrivamo določen 
profil članov in interesentov LAS in DRPSN. 
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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 1.1.20 je bila na LAS kot projektni svetovalec za polovični delovni čas zaposlena Tamara 
Urbančič v okviru katerega  po pogodbi o zaposlitvi 100 % izvaja strokovna in organizacijska dela 
pri vodenju LAS.  

Od 13.5.2019 je bila za določen čas do 30.4.2020 s polovičnim delovnim časom zaposlena 
strokovna sodelavka Andreja Premrl, ki je to obdobje izključno delala na izvajanju projektov 
(operacij) LAS. Od 1.5.2020 pa je bila z Andrejo sklenjena nova pogodba za določen čas za polni 
delovni čas, v okviru katerega opravlja tudi strokovna in organizacijska dela za vodenje LAS. 

V tem obdobju je bila izpeljana ena redna skupščina LAS, ki je zaradi omejitev v zvezi z Korona 
virusom potekala dopisno ter še dve izredni dopisni Skupščini, ki sta odločali o nujnih zadevah iz 
delovanja LAS (volitve nadomestnih članov NO in UO). Upravni odbor LAS se je v tem času sestal 
na petih rednih sejah in enem nadaljevanju redne seje, ter na eni dopisni seji. 

Nadzorni odbor društva se je sestal na eni redni seji, vendar so imeli možnost člani NO 
sodelovati na sejah UO LAS, kar so nekateri tudi izkoristili.  

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

➢ Zaradi pokrivanja področja delovanja LAS občin Il.Bistrica, Pivka in Postojna ter v skladu z 
aktivnostmi LAS, je strokovni vodja precej časa tudi na terenu, redno opravlja sestanke in 
vodi korespondenco s predsednico LAS Majo Piškur, ki je v Postojni in podpredsednikom 
Boštjanom Glažarjem, ki je v Pivki. 

➢ Dne 09.01.2020 in 06.03.2020 je strokovni vodja Aleš Zidar sodeloval na posvetu LAS 
članic DRSP v Ljubljani.  

➢ Dne 14.01.2020 je strokovni vodja Aleš Zidar sodeloval na seji Programskega sveta RDO 
Zeleni kras, kjer je predstavil stališča LAS do razvojnih načrtov RDO v naslednjem letu.  

➢ Dne 29.01.2020 je svetovalka Tamara Urbančič pripravila in sodelovala pri izvedbi 
delavnice Pravnoorganizacijske oblike dejavnosti, ki jih je za LAS v okviru projekta MAB 
Unesco izvajala RRA Zeleni kras. Namen sodelovanja je bil nadzor nad izvajanjem 
projekta.  

➢ Dne 5.2.2020  je strokovni vodja Aleš Zidar sodeloval pri izvedbi kontrole na mestu 
samem operacije Mezgec stroj v Hrušici.  

➢ Dne 5.3.2020 se je strokovni vodja Aleš Zidar kot gost udeležil občnega zbora Društva 
gostincev Postojna, ki je bil na TK Smrekarjeva domačija v Grobiščah pri Postojni.  

➢ Dne 13.03.2020 je strokovni vodja Aleš Zidar sodeloval na sestanku partnerjev operacije 
Z roko v roki, na sestanku za pripravo posveta LAS in na sestanku kolegija LAS v Postojni. 

➢ Dne 9.4.2020 se je strokovni vodja udeležil sestanka z Ribiško družino Bistrica zaradi 
priprave promocijskega filma v okviru projekta Ribolovni turizem.  

➢ Dne 28.5.2020 se je strokovni vodja Aleš Zidar udeležil kolegija LAS s predsednico in 
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podpredsednikom, kasneje pa še sestanka na Podjetniškem inkubatorju Perspektiva v 
Postojni, kjer je bilo govora o sodelovanju med LAS in PIP.  

➢ Dne 16.6.2020 je strokovni vodja Aleš Zidar sodeloval na sestanku in posvetu projekta 
Newbie v Ljubljani, kjer je bilo predstavljeno delovanje LAS in sodelovanje pri izvajanju 
projekta z animacijo deležnikov LAS na terenu.  

➢ Dne 17.6.2020 je strokovni vodja Aleš Zidar sodeloval na posvetu o Viziji razvoja 
podeželja v Sloveniji, ki je potekal v Orehovem gaju v Ljubljani. Na posvetu so bila 
predstavljena stališča LAS do razvojnih načrtov in vizije delovanja LAS na podeželju v 
novem programskem obdobju.  

➢ Dne 4.8.2020 se je strokovni vodja udeležil kontrole IN SITU treh različnih operacij v 
Orehku, Pivki in Trnju.  

➢ Dne 10.9.2020 se je strokovni vodja Aleš Zidar udeležil dogodka Dan podpornega 
podjetniškega okolja Primorsko notranjske regije, kjer je kot povabljeni gost predstavil 
delovanje LAS in vpliv LAS pri razvoju podjetniških aktivnosti na območju LAS ter stališča 
LAS do razvojnih načrtov in vizije delovanja LAS v novem programskem obdobju. 

➢ Dne 15.9.2020 je v Pivki v PVZ potekala novinarska konferenca ob zaključku operacije 
»Promocija reje drobnice kot turistični proizvod. Na dogodku je novinarjem 
predstavljeno delovanje in izvajanje operacij LAS.  

➢ Dne 21.9.2020 je strokovni vodja Aleš Zidar sodeloval na posvetu LAS v organizaciji DRSP 
v Ljubljani, kjer je bilo govora o aktualni problematiki delovanja LAS in pripravah na novo 
programsko obdobje. 

➢ Dne 29.9.2020 je strokovni vodja Aleš Zidar sodeloval na promocijski prireditvi Parka 
Škocjanske jame v Motovunu, kjer je predstavil vlogo LAS SN pri izvajanju operacije 
sodelovanja MAB – Biosferna območja SLovenije.  

➢ Dne 20.10.2020 se je strokovni vodja udeležil sestanka v Pivki z odvetnico Danico Štrukelj 
Stanonik zaradi sodelovanja pri pripravi sklepov o izboru operacij 5. Javnega poziva.  

Ker je epidemija Kovid-19 omejila potovanja na dogodke, se jih je večina preselila na splet. 
Tako je strokovni vodja sodeloval v okviru tekočega delovanja LAS tudi na več spletnih 
sestankih in sicer: 

➢ dne 20.10.2020 na sestanku projektne skupine Svarun o Viziji razvoja podeželja v 
Sloveniji, kjer je na osnovi julijskega posveta predstavil stališča LAS do pripravljenega 
dokumenta. Aktivnost je del animacije in predstavitve stališč LAS do oblikovanja vizije 
delovanja LAS v prihodnjem obdobju. Aktivnost je tudi del evropske kampanje »Long 
time vision«, v kateri sodeluje ELARD evropsko združenje LAS, skratka gre za del 
aktivnosti v okviru izvajanja programa CLLD. 

➢ dne 30.10.2020 na sestanku z raziskovalcem škotske univerze z prof. Stefanom Kah in 
Romanom Medvedom (predsednik Komisije za CLLD), kjer je bilo predstavljeno 
delovanje LAS SN in ostalih slovenskih LAS v tem programskem obdobju zaradi evropske 
raziskave na temo izvajanja programa CLLD v državah članicah EU. 

➢ 24.11.2020 na seji Odbora za podeželje RRA Zeleni kras, kjer je potekal pogovor s 
predstavniki LAS Notranjska in ostalimi člani Odbora o strategiji in usmeritvah LAS v 
pripravi razvojnih dokumentov regije za novo programsko obdobje. 

➢ 26. in 27.11.2020 skupaj z ostalimi kolegi iz mreže slovenskih LAS (Komisije za CLLD pri 
DRSP) v pripravah in sodelovanju na sestanku z državno sekretarko na SVRK Moniko 
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Kirbiš Rojs o statusu slovenskih LAS v prihodnjem obdobju izvajanja CLLD. Državni 
sekretarki so bile predstavljene izkušnje LAS z trenutnim izvajanjem CLLD in njihovi 
predlogi za naprej. 

➢ 9.12.2020 je strokovni vodja sodeloval na redni skupščini evropskega združenja LAS 
ELARD in predstavljal stališča slovenskih LAS. 

➢ 10.12.3020 je strokovni vodja sodeloval na konferenci Kovačnica idej v organizaciji LAS 
Mežiška dolina, kjer je predstavil delovanje LAS SN. 

➢ 14.12.2020 je bila izvedena kontrola IN SITU za projekt Drobnica v PVZ Pivka, v 
nadaljevanju pa še sestanek s podpredsednikom LAS Boštjanom Glažarjem na občini 
Pivka. 

➢ 17.12.2020 je strokovni vodja sodeloval na sestanku z Medresorsko delovno skupino za 
CLLD – posredovanje stališč LAS do priprave dokumentov za novo programsko obdobje. 

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 projektni svetovalki. Poleg rednega dela so bile izvedene še naslednje aktivnosti na 
področju animacije: 

➢ Dne 07.01.2020 je strokovni vodja sodeloval na sestanku za pripravo operacije 
sodelovanje e-bike v Kranju.  

➢ Dne 10.01.2020 sta strokovni vodja in Tamara Urbančič sodelovala na sestanku z 
državnim sekretarjem MKGP Jožetom Podgorškom in predstavitvijo razpisa za 19.3. na 
MKGP v Ljubljani. Po sestanku je strokovni vodja sodeloval na razgovorih s potencialnimi 
partnerji, na povratku domov pa še na premieri filma Za Pavla Knobla skovano, ki je bil 
del operacije 19.2. v Postojni.  

➢ Dne 13.1.2020 je svetovalka Tamara Urbančič sodelovala na sestanku partnerstva 
operacije MAB Unesco v Postojni, kjer je nadzirala izvajanje aktivnosti.  

➢ Dne 15.01.2020 je strokovni vodja sodeloval na sestanku za pripravo operacije 
sodelovanja Kulinarični turizem v Ljubljani na CNVOS.  

➢ Dne 20.01.2020 je strokovni vodja sodeloval na sestanku za pripravo operacije 
sodelovanja Kulinarični turizem z italijanskimi in primorskimi partnerji v Sežani.  

➢ Dne 21.01.2020 je svetovalka Tamara Urbančič sodelovala na sestanku priprave operacije 
sodelovanja Rokodelci Etno podjetno v Pivki.  

➢ Dne 21.01.2020 je strokovni vodja sodeloval na sestankih za pripravo operacije 
sodelovanja Kulinarični turizem in Trajnostni turizem v Pivki. Opravil je sestanek s 
predsednico LAS Majo Piškur in ob koncu sodeloval na sestanku za sodelovanje v 
operaciji Kulinarični turizem z animacijo partnerja TK Andrejevi v Narinu.  

➢ Dne 24.01.2020 in 10.02.2020 je strokovni vodja sodeloval na sestanku za pripravo 
operacije sodelovanja Trajnostni turizem v Pivki in Postojni. 

➢ Dne 27.01.2020 je svetovalka Tamara Urbančič sodelovala na sestanku priprave operacije 
sodelovanja Rokodelci Etno podjetno v Pivki.  

➢ Dne 29.01.2020 je strokovni vodja sodeloval na sestankih za pripravo operacije 
sodelovanja Kulinarični turizem skupaj s hrvaškimi partnerji na Ptuju, na povratku domov 
pa z lokalnimi ponudniki za operacijo Trajnostni turizem v Postojni.  

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


 

 

 

 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 

Stran 5 od 13 
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 

➢ Dne 06.02.2020 je strokovni vodja sodeloval na sestanku z župani območja LAS na temo 
prijave operacij v Postojni.  

➢ Dne 06.02.2020 je svetovalka Tamara Urbančič sodelovala na sestanku priprave operacije 
sodelovanja Rokodelci Etno podjetno v Postojni.  

➢ Dne 18.02.2020 je strokovni vodja sodeloval na sestanku za pripravo operacije 
sodelovanja Kulinarični turizem v Ajdovščini, na povratku domov pa izvedel svetovanje za 
pripravo operacije v Postojni.  

➢ Dne 07.03.2020 je svetovalka Tamara Urbančič sodelovala na pregledu izvajanja 
operacije Žganjekuha v Zabičah pri partnerju Denisu Iskri.  

➢ Dne 23.6.2020  je svetovalka Tamara Urbančič sodelovala na predstavitvi LAS kolegom iz 
LAS Istre, ki so bili pri našem LAS na ogledu dobre prakse. Na TK Andrejevi je predstavila 
delovanje in projekte LAS.  

➢ Dne 3. in 4.7.2020 je delegacija LAS v sestavi Aleš Zidar, Tamara Urbančič, Andreja Premrl 
in član UO Vojko Mihelj sodelovala na dvodnevnem posvetu slovenskih LAS na območju 
LAS Notranjske. Organizatorja posveta sta bila mreža slovenskih LAS DRSP in LAS 
Notranjska, poleg posveta so bili organizirani tudi ogledi dobrih praks LAS. 

➢ Dne 31.8.2020  je strokovni vodja predstavil delovanje LAS in primere dobrih praks LAS 
kolegom iz LAS Posavje, ki so bili pri našem LAS na ogledu dobre prakse. Predstavitev je 
potekala na TK Hudičevec  pri Razdrtem.  

➢ Dne 19.10.2020 se je strokovni vodja Aleš Zidar udeležil snemanja prispevka za oddajo 
Ljudje in zemlja na TV Ljubljana (8.11.2020) in prispevka za Primorsko kroniko na TV 
Koper (telefonsko 16.10.2020). Snemanje je bilo izpeljana na jezeru Mola pri Sozah 
(Il.Bistrica). 

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 projektne svetovalke. V letu 2020 je bilo skupno izvedeno kar 146 svetovanj, saj je bilo 
precej zanimanja za pripravo vlog na 5. javni poziv. 

3.  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 15,80 € 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 v letu 2020 za 1.966,99 € višji (9.529,66 €) 
od izračunanega sofinanciranja AKTRP po zahtevkih (7.562,67 €), kar je posledica višjih stroškov 
poslovanja LAS (nova pisarna) in izplačila sejnin članom organov LAS in DRPSN v 2020. Ta razlika 
se pokriva iz sredstev društva (vodilnega partnerja). 

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. V maju 2019 se je vodilni partner in s tem tudi LAS 
preselil v nove poslovne prostore, zato se obratovalni stroški pisarne pokrivajo iz delovanja LAS. 
Stroški mobilnih telefonov, stacionarnega telefonskega omrežja in internetne povezave so pri 
podjetju  T2 d.o.o. Maribor. Ti stroški so vezani izključno na aktivnosti LAS in na delovno 
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opremo, ki se uporablja za LAS. Pisarniški material za LAS nabavljamo od 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 
kot vodilni partner izvaja predvsem aktivnosti LAS. Poštne stroške plačujemo po pogodbi s 
Pošto. Od preselitve v nove poslovne prostore za tisk dokumentov uporabljamo dva najeta 
tiskalnika 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 decembru 2019 in prvih 
sedmih mesecih 2020, sejnine za drugo polovica leta pa so se izplačale januarju 2021. 

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

V tem obdobju ni bilo stroškov na tej postavki. 

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

Za potrebe objave spletne strani je potrebno podaljšati domeno spletne strani www.las-
snezniknanos.si,  ki jo imamo urejeno preko ponudnika Domenca DHH.si d.o.o. Ljubljana. Letna 
obnova je ob začetku leta. 

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

Vodenje računovodstva za vodilnega partnerja in LAS je s 1.5.2020 prevzelo podjetje PRO-TOM 
d.o.o. iz Jelšan. Podjetje je bilo za vodenje izbrano po odpovedi vodenja računovodstva s strani 
podjetja Hevil d.o.o., izpeljan je bil postopek izbire novega izvajalca, kjer je bilo izbrano podjetje 
PRO-TOM d.o.o. 

Las je član slovenske mreže LAS, ki deluje v okviru Društva za razvoj slovenskega podeželja. V 
začetku leta se plača letna članarina, na katero je vezan račun pod zap. št. 61. 

Zaradi večje okvare starega prenosnega računalnika je bil na osnovi povpraševanja in pridobitve 
ponudbe nabavljen nov prenosni računalnik za delovanje LAS. Vendar se je v novembru tudi ta 
računalnik pokvaril. Ker ga ni bilo moč popraviti smo uveljavljali garancijo in konec leta dobili 
uspešno rešeno. Nadomestni računalnik se je nabavil v začetku leta 2021. 

LAS je 5.6.2020 objavil 5. javni poziv za izbor operacij SLR. Za izvedbo izbora vlog za 
sofinanciranje je LAS dne 1.7.2020 objavil javni poziv za izbor članov Ocenjevalne komisije, na 
osnovi katerega je po zaključku poziva na 4. redni seji UO LAS dne 29.7.2020 imenoval 
petčlansko Ocenjevalno komisijo. S komisijo so bile sklenjene pogodbe o sodelovanju – 3 člani 
komisije z podjemno pogodbo, 2 člana komisije z pogodbo o sodelovanju. OK se je sestala na 
dveh sejah v Ilirski Bistrici, dne 4.9.2020 in 3.10.2020, ostalo delo je opravila preko spleta in 
ocenila 23 vlog za sofinanciranje operacij SLR iz 5. javnega poziva. Na UO je bilo v novembru 
skupno potrjenih 9 vlog iz tega poziva. 
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4.4. Stroški storitev zunanjih izvajalcev – aktivnosti povezane z izmenjavo med 
zainteresiranimi stranmi z namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja SLR  
(ANIMACIJA) 

Promocijo in obveščanje javnosti o delovanju LAS smo v letu 2020 izvajali po potrebi, pri tem pa 
izkoriščali iste medijske kanale kot v preteklih letih. Problem je bila namreč epidemija in 
omejevalne okoliščine izvajanja operacij, kljub temu pa je bilo objav o delovanju LAS precej. 
Smo pa situacijo izkoristili za ažuriranje naših spletnih strani, tako da so vsa poročila in objave 
dosegljive na spletni strani LAS http://las-snezniknanos.si/publikacije/filmi, ali pod zavihkom 
projekti, oddaje so dostopne tudi na spletni strani Zavoda VAScom  http://www.vascom.si/arhiv-
oddaj/97-Podezelje-med-Sneznikom-in-Nanosom ali pa na youtube kanalu TV Galeja in TV 
Kolut. 

Za potrebe animacije in obveščanja upravičencev o razpisanem pozivu za sofinanciranje 
operacije smo pripravili objave na lokalnih televizijah TV Galeja in TV Proteus, ter objavo na 
lokalnem Radiu 94 Postojna. Objave so bile strukturirane tako, da je bil oglas o objavi poziva za 
daljše obdobje, dve objavi pa enotedenske za delavnice in ODP.  

Za potrebe animacije in promocije delovanja LAS je bila v skladu s 9. sklepom 4. redne seje UO 
LAS z dne 29.7.2020 nabavljeno 80 promocijskih majic LAS, ki smo jih namenili udeležencem 
prireditve Traktorijada v Ilirski Bistrici. 

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 smo vsa svetovanja izvedli z lastnimi 
svetovalci, kar je opisano v točki 1.5. Iz tega razloga je bilo tudi opravljeno 146 svetovanj. 
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2. Doseženi cilji: 

Naziv obveznosti Leto 2020 V dosedanjem obdobju 
izvajanja CLLD 

1. Število novo ustvarjenih delovnih mest 0 4 

2. Število zaključenih operacij 12 33 

3. Število vloženih sprememb za SLR 0 1 

4. Število vloženih sprememb operacij 14 37 

5. Število vloženih zahtevkov za izplačilo 14 43 

6. Število delavnic animacije prebivalcev 2 13 

7. Število udeležencev na delavnicah animacij 40 369 

8. Število izvedenih delavnic usposabljanj 12 16 

9. Število udeležencev na delavnicah usposabljanj 154 206 

10. Število promocijskih gradiv 1 3 

11. Število objavljenih člankov 28 130 

12. Število objavljenih pozivov za izbor operacij 1 5 

13. Število prijavljenih operacij 23 88 

14. Število odobrenih operacij 9 57 

15. Število projektov sodelovanja 1 6 

16. Število izvedenih individualnih svetovanj 146 584 

 
 

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 1.1.2020 do 31.12.2020 

 

Finančno poročilo je pripravljeno skupno za celotno društvo, pri tem so vodeni posebej konti za 
DRPSN in LAS: 

 

1.  REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA V LETU 2020 

 DRPSN LAS SKUPNO 
Prihodki 48.814,16 144.398,62 193.212,78 
Stroški in odhodki 46.302,43 130.661,61 176.964,04 
Dobiček   2.511,73   13.737.01    16.248,74 
 

1.1  PRIHODKI DRUŠTVA V LETU 2020 

  DRPSN LAS SKUPAJ 
A Prihodki  od članarin članov        654,10 1.367,00 2.021,10 

B Dotacije občin              10.057,80 20.934,53 30.992,33 

C Dotacije iz proračuna,AKTRP 38.102,12 122.097,03 160.199,15 

D Dotacije EU programov 0,00 0,00 0,00 

E Zahtevek društva za LAS       0,00 0,00 0,00 

F Prihodki od prodaje           0,00 0,00 0,00 

G Prihodki od obresti – izravnave           0,14 0,06 0,20 

 

1.2.  STROŠKI IN ODHODKI DRUŠTVA V LETU 2020 

  DRPSN LAS SKUPAJ 

A Stroški materiala             264,76 2.245,96 2.510,72 

B Stroški storitev              41.646,19 71.529,71 113.175,90 

C Stroški dela                   2.782,89        56.885,94  59.668,83 

D Amortizacija 842,40 0,00 842,40 

E Stroški obresti                      766,19 0,00 766,19 

 

2.  BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2020 

 

2.1.   SREDSTVA 

  DRPSN LAS SKUPAJ 
 SKUPAJ SREDSTVA 6.264,35 81.960,68 88.225,03 

A Oprema 421,96  421,96 
B Transakcijski račun 5.842,39 48.596,75 54.439,14 
C Terjatve do kupcev – občin 0,00 0,00 0,00 
D Terjatve do proračuna  33.363,93 33.363,93 
E Ostale terjatve  0,00 0,00 
F Terjatve do društva               0,00 0,00 
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2.2.  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

  DRPSN LAS SKUPAJ  

 SKUPAJ 6,264,35      81.960,68 88.225,03  

A Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 0,00 40,43 40,43  

B Nerazporejena sredstva EU projekti     

C Obveznost iz naslova plač in dajatev  5.236,52 5.236,52  

D Obveznosti do občin 0,00 0,00 0,00  

E Druge obveznosti 0,00 0,00 0,00  

F. Sklad društva 3.752,62 37.946,72 41.699,34  

G Posojila  25.000,00 25.000,00 

H Presežek prihodkov nad stroški 2.511,73 13.737,01 16.248,74 

 

3.  PRIMERJAVA podatkov iz Bilance stanja leta 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 in 2015 

Sredstva 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

SKUPAJ SREDSTVA 88.225,03 130.932,54 142.171,42 70.235,72 26.754,80 39.510,81 

A) Oprema 421,96 1.264,36 182,74 913,72 0,00 103,37 

B) Denarna sredstva 54.439,14 57.310,09 54250,37 2.946,82 2.650,27 8.383,02 

C) Terjatve do kupcev 0,00 910,00 2167,17 544,61 1.501,69 651,86 

D) Zaloge    821,16 1.250,00 - 

E) Terjatve do občin   25574,35  - 16.908,35 

F) Terjatve do AKTRP 33.363,93 58.312,90 57.624,70 49.443,63 13.026,05 - 

E) Ostale terjatve   94,69 2372,09 15.565,78 8.326,79 1.264,21 

F) Terjatve LAS  - Društvo  13.040,50 - - - 12.200,00 

G) AČR    - - - 12.200,00 

 
 
 

Obveznosti do virov 

sredstev 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

SKUPAJ 88.225,03 130.932,54 142.171,42 70.235,72 26.754,80 39.510,81 

A. Kratkoročne obveznosti 
do dobaviteljev 

40,43 4.749,18 10.429,91 3.863,91 1.631,47 14.248,21 

B. Obveznost za izplačilo 
sejnin 

  10.018,10 146,46  0,00 

C. Nerazporejena sredstva 
EU projekti 

  9.812,52 9.812,52 4.421,23 10.924,83 

D. Obveznosti do delavcev 5.236,52 2.705,14 1.979,54 1.138,89 1.238,41 1.196,21 

E. Obveznost za dajatve iz in 
na plačo  

 2.525,35 2.211,58 899,33 906,95 902,96 

F. Obveznost za povračila 
stroškov članom  

 168,43 663,81  - - 

G. Odloženi prihodki za 
nakup opreme  

 0,00   - 103,37 
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G. Sredstva kmetijskega 
krožka 

 0,00   370,05 225,05 

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

I. Obveznost LAS-Društvo  13.040,50     

I. Posojila 25.000,00 65.000,00 90.000,00 13.385,90   

F. Presežek prihodkov 
nad stroški  

16.248,74 41.678,04 15.309,74 32.705,96 11.384,80 11.910,18 

G. Sklad društva 41.699,34 0,00 1.746,22 8.093,48   

 

4. IZKAZ  POSLOVNEGA IZIDA LETA ZA LETA 2015 – 2020 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

PRIHODKI SKUPAJ  193.212,78 196.249,03 161.192,31 94.869,02 73.507,80 62.065,96 

Članarine   2.021,10 1.340,00 1.630,00 330,00 890,00 1.070,00 

Prihodki članov  2.749,71    - 

Prihodki Gruntvig      - 

Prihodki občin 30.992,33 26.465,60 76.419,89 24.202,45 20147,17 55.619,50 

Dotacije proračuna in 
drugih 

160.199,15 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 - 

Prihodki od prodaje  14.985,58 3.722,27 11.463,00 10.011,12 5.375,27 

Prihodki od obresti 0,20 5,22 0,37 0,70 0,99 1,19 

STROŠKI SKUPAJ 176.964,04 169.880,74 153.785,25 98.190,34 69.939,70 56.638,95 

Stroški materiala 2.510,72 8.336,47 2.983,62 11.896,62 3.236,16 2.247,45 

Stroški storitev 113.175,90 93.762,98 111.025,79 58.772,91 41.141,30 28.396,50 

Stroški dela 59.668,83 64.722,53 39.749,16 25.974,50 25.023,49 25.172,77 

Amortizacija 842,40 604,20 730,98 548,23 103,37 1.128,05 

Stroški obresti 766,19 1.615,56 1.686,44 375,19 0,72 2,8 

Takse in članarine  839,00 592,88 622,89 434,66 692,00 

Parske izravnave, drugo      - 

PRESEŽEK PRIHODKOV 16.248,74 26.368,29 7407,06  3.568,10 5.427,01 
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5.   PREGLED STROŠKOV IN PRIHODKOV PO PROJEKTIH 

 5.1.  Društvo:   

SKUPNA TABELA Stroški 
Prihodki od prodaje, 
namenske dotacija 

SKUPAJ 46.302,43 48.814,16 
 1 društvo za razvoj podeželja 1.106,46  
1110 tožbe, takse, upravni str. 38.143,90  
112 Spletna stran 924,45  
114 Medregijsko in mednarodno sode. 605,98  
115 Stroški dela 2.593,96  
116 Potni stroški 138,38  
117 Pisarniški stroški 1.452,08   
118 Bančni stroški 232,10  
119 Materialni stroški ostali 338,91  
 Obresti 766,19  

 

5.2. LAS 

SKUPNA TABELA Stroški 
Prihodki od prodaje, 
namenske dotacija 

SKUPAJ 86.333,11 96.918,71 
2113 Vrednotenje SLR 31.900,80  
2114 Animacija 6.399,01  
2115 Operacije in vloge 5.042,95  
2123 Vrednotenje SLR 1.097,07  
2124 PN SLR animacija 748,42  
2125 PN priprava vlog 50,32  
213  Posredni stroški LAS 9.529,66  
2141 ZI usposabljanje osebja 789,75  
2142 ZI odnosi z javnostjo                          251,36  
2143 ZI vrednotenje SLR 10.067,83  
2144 ZI SLR animacija 15.733,13  
2145 ZI priprava vlog -146,40  
215 Bančni stroški 2.156,81  
217 Tožbe, takse, spori                       2.712,40  
 
 

Projekti – operacije sodelovanja Stroški 
Prihodki od prodaje, 
namenske dotacija 

SKUPAJ 44.328,50 47.479,91 
 222 Ribolovni turizem 17.023,59 18.295,32 
 223 Kulturni utrip  619,29  
 232 Unescova biosfera 13.194,87 8.166,12 
236 Samooskrba 7.888,45 21.018,47 
237 dediščina in sodobnost 5.594,30  

 
  

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


 

 

 

 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 

Stran 13 od 13 
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 

 

6.  OSTALO 

Finančno poročilo je sestavljeno v podjetju PRO-TOM d.o.o., ki ga zastopa in predstavlja Vojko 
Tomšič kot direktor. 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, 09.02.2021 
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