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POROČILO O DELU LAS V LETU 2017 

od 1.1.2017 do 31.12.2017 
 
 

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. 
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, kar je bila še ena 
posebnost preteklega leta, žal pa so se zopet pojavljale objektivne težave s plačili sofinanciranja 
za delovanje LAS, kar je ob koncu leta zahtevalo dodatno zadolževanje vodilnega partnerja LAS – 
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom (DRPSN). Iz tega razloga je bilo oteženo 
izvajanje dodatnih nalog ali projektov, sploh pa že izvajanje že potrjenih projektov sodelovanja. 
Izvajale so se naslednje aktivnosti: 
 
I. VODENJE LAS 

 
1.1. Operativni stroški 

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. Račun za 
telekomunikacijske storitve je vezan na vodilnega partnerja, v tekstu računa spodaj pa je 
navedeno za LAS med Snežnikom in Nanosom. 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 povezavo zagotavlja T2 d.o.o. 
Maribor in je vezana izključno na aktivnosti LAS in na delovno opremo, ki se uporablja za LAS. 
Uporaba računalnika LAS za ostale aktivnosti društva praktično ni, saj je vezana na stari prenosni 
računalnik društva, ki ima druge dostope do spleta. 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. Zaradi bolj ugodne cene nabavljamo papir za tiskalnik pri podjetju Comp-let iz Il. 
Bistrice, kjer smo dobili ugodno ceno za kvalitetnejši papir, poštne stroške plačujemo po 
pogodbi s Pošto. Za tisk dokumentov je LAS v predhodnem obdobju najel tiskalnik pri podjetju 
Računalniška točka d.o.o., ki pa ga je s 1.4.2017 prenesel na partnersko podjetje SPEJS d.o.o. iz 
Ilirske Bistrice. 
Na osnovi 9. sklepa 6. redne seje UO LAS je bil za potrebe LAS kupljen nov prenosni računalnik. 
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Nakup je bil izveden z iskanjem treh primerljivih ponudb in izbran najbolj ugoden ponudnik 
podjetje MADD d.o.o. iz Il.Bistrice. Računalniški servis strojne in programske opreme opravlja za 
LAS podjetje MADD d.o.o. iz Ilirske Bistrice. 
Za potrebe žigosanja računov za zahtevke je bila nabavljena datumska štampiljka pri podjetju 
Penko Matjaž s.p. iz Ilirske Bistrice. 
 
1.2. Stroški osebja 
LAS med Snežnikom in Nanosom je dne 18.8.2016 prejel odločbo MKGP o potrditvi SLR in LAS, s 
katero so nastali pogoji za koriščenje sredstev iz programa CLLD za izvajanje SLR in delovanje 
LAS. V postopku oblikovanja in sprejemanja SLR je bil kot vodilni partner določeno Društvo za 
razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki je od ustanovitve LAS med Snežnikom in 
Nanosom upravljalo z LAS. V DRPSN 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. V juniju je bil izplačan regres za letni 
dopust. 
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 Cvetko Kernel, ki je v Postojni in podpredsednikom 
Boštjanom Glažarjem, ki je v Pivki.  
1.3. Stroški usposabljanja osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS 
MKGP je 20.1.2017 pripravil delavnico na temo projektov sodelovanja na Zgornjem Brniku, ki se 
jo je udeležil Aleš Zidar. 
DRSP in AKTRP sta pripravila delavnico na temo Napak prvih zahtevkov za delovanje LAS, ki je 
bila dne 29.3.2017 na TK Hudičevec v Razdrtem. Ker je bil dogodek na našem območju, je LAS 
sodeloval pri soorganizaciji delavnice in pokril strošek jutranjega pozdrava za udeležence. 
DRSP je dne 18.04.2017 v Žužemberku pripravil posvet predsednikov in predstavnikov vseh 
slovenskih LAS, ki se ga je udeležil strokovni vodja Aleš Zidar. Neposreden rezultat posveta je 
bilo pismo namenjeno MKGP in izbor predstavnika LAS v Odboru za spremljanje izvajanja PRP 
2014-2020. 
1.4. Stroški, vezani na odnose z javnostmi in promocijo LAS, vključno s stroški mreženja 

(ANIMACIJA) 
Spletna stran LAS je bila obnovljena v decembru 2017. Za delovanje spletne strani LAS je 
potrebno letno obnoviti domeno pri ponudniku teh storitev. 
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. 
Na spletni strani vodilnega partnerja in LAS so se redno objavljale novice o aktivnostih LAS, 
posredovano je bilo 12 mesečnih novic članom, partnerjem in prijavljenim na mailing listo. 
1.5. Finančni stroški 
Vodenje računovodstva je v preteklem obdobju za vodilnega partnerja izvajalo podjetje HEVIL 
d.o.o. Ilirska Bistrica. Zaradi dobrega poslovnega odnosa in ugodne ponujene cene je bila z 
podjetjem sklenjena nova pogodba za vodenje računovodstva za LAS, pri čemer se je ohranila 
pogodba za vodenje računovodstva za društvo. 
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1.6. Stroški povezani s spremljanjem in vrednotenjem SLR 

Upravni odbor LAS se je v tem času sestal na sedmih rednih sejah in dveh dopisnih sejah. 
Obračun sejnin za člane UO je bil opravljen šele v avgustu 2017, ko so bile upoštevane vse do 
takrat izvedene in upravičene seje UO (od 4. do 10. seje UO). Pri tem je potrebno dodati, da je 
bila 9. redna seja UO LAS dne 21.6.2017 sklicana skupaj z redno sejo UO LAS Notranjska, na 
kateri so se člani UO obeh LAS seznanili in pogovarjali o skupnih aktivnostih pri izvajanju 
programa Leader. Koordinacija dela UO in priprave na seje se izvajajo v okviru nalog strokovnega 
vodje.   
Dne 30.3.2017 je potekala tudi redna letna skupščina LAS na TK Smrekarjevi v Grobiščah pri 
Postojni, dne 28.7.2017 pa v Pivki še izredna skupščina LAS, vezana na potrjevanje operacij SLR. 
LAS med Snežnikom in Nanosom je aktivni član Društva za razvoj slovenskega podeželja, mreže 
slovenskih LAS. Za članstvo se letno plačuje letna članarina v višini 560,00 €. Strokovni vodja LAS 
Aleš Zidar je kot predstavnik LAS član upravnega odbora in tudi predsednik DRSP, kar je dodatno 
okrepilo delovanje našega LAS v mreži slovenskih LAS. Iz tega razloga strokovni vodja sodeluje v 
več skupinah in odborih, kjer zastopa interese našega in ostalih slovenskih LAS. Na povabilo KO 
CLLD je sodeloval na seji KO kot predstavnik našega LAS, ki je bila 11.05.2017 v Ljubljani. 
UO LAS je na osnovi javnega poziva imenoval Ocenjevalno komisijo za izbor operacij SLR. 
Ocenjevalna komisija je poleg dela preko elektronskih medijev izpeljala dve seji v Ilirski Bistrici, 
za prvi javni poziv v nedeljo 5.3.2017, za drugi javni razpis pa je seja potekala dne 3.6.2017.  
Predsednice Ocenjevalne komisije Vesna Erhart se je udeležila tudi seje UO LAS, zaradi 
dodatnega dela pri obravnavi pritožb na izbor operacij pa so nastali dodatni stroški, ki so bili 
poravnavani na osnovi dodatnega računa. 
Na poziv AKTRP se je 20.6.2017 strokovni vodja skupaj s partnerskim LAS Dolina Soče udeležil 
sestanka na sedežu Agencije glede projekta sodelovanja Trajnostni turizem, kjer je bilo 
dogovorjeno, da se ga zaradi pomanjkljivih dokazil povleče iz nadaljnje obravnave. 
2.1. Stroški, povezani 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, da obveščanje zaupa vsem trem ponudnikom, saj se je na ta način celostno pokrilo 
območje LAS. Izvedene aktivnoste Minute za LAS so dosegljive tudi na spletni strani LAS 
http://las-snezniknanos.si/publikacije/filmi.  
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, 
s katerim je bila sklenjena letna pogodba.  
Konec decembra je bila objavljena tudi predstavitev LAS v okviru oddaje Bistriški utrinki in 
predstavitev strokovnega vodje s poudarkom na 10 letnici LAS. 
Dne 2.3.20117 je bila organizirana predstavitvena delavnica drugega javnega poziva za operacije 
SLR, ki se jo je v Parku vojaške zgodovine v Pivki udeležilo 17 upravičencev s področja LAS. 
Delavnica je bila uspešna, posledično smo imeli svetovalci v LAS veliko dela z posameznimi 
svetovanji, ki so vpisana v časovnico pri plačilni listi. Ob delavnici je bil organiziran tudi coffee 
break, kjer so se udeleženci posamezno informirali o javnem pozivu.  
V petek 19.5.2017 je bila na TK Firbas v Ivanjkovcih organizirana mednarodna konferenca o 
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sodelovanju med slovenskimi in češkimi LAS, ki se jo je udeležil tudi strokovni vodja LAS Aleš 
Zidar. Na konferenci so bili vzpostavljeni stiki z češkimi LAS in izmenjane ideje o sodelovanju pri 
projektih sodelovanja. 
Za dogovor o podajanju informacij za prebivalce območja LAS je bil dne 24.5.2017 izpeljan 
sestanek na Radiu 94, sestanek z izdelovalcem spletne strani MCP Postojna in sestanek na temo 
priprave skupnega operacije LAS Miroslav Vilhar na občni Postojna. 
Dne 5.6.2017 se je strokovni vodja udeležil sestanka na temo sodelovanja med LAS SN in LAS 
Notranjska, saj se je izkazala volja partnerjev po tesnejšem sodelovanju pri pripravi skupnih 
aktivnosti. Zato je bila dne 21.6.2017 sklicana 9. redna seja UO LAS skupaj z redno sejo UO LAS 
Notranjska, na kateri so se člani UO obeh LAS seznanili in pogovarjali o skupnih aktivnostih pri 
izvajanju programa Leader in projektih sodelovanja. 
Dne 5.7.2017 je bil v Dolskem organiziran posvet LAS, na katerem smo se pogovarjali o 
problematiki izvajanja projektov sodelovanja in predstavitvi naših stališč. 
Dne 4.9.2017 je strokovni vodja sodeloval na srečanju v PVZ z predstavniki LAS iz Estonije, kjer je 
predstavil delo LAS in možnosti za projekte sodelovanja med LAS.  
Dne 9.9.2017 je potekala v Postojni tržnica nevladnih organizacij Postoj'na ulici, ki bi 
predvidoma morala biti 3.9.2017, vendar je bila zaradi slabega vremena prestavljena na 
9.9.2017. Na tržnici smo postavili promocijsko stojnico LAS, katero je pripravila in izpeljala 
sodelavka DRPSN z Lokalne tržnice Mikoza Klavdija Gulja s.p.. Ker Klavdija Gulja vodi promocijo 
in prodajo lokalnih proizvodov na Lokalni tržnici Mikoza, smo jo izkoristili tudi za promocijske 
aktivnosti LAS na različnih sejmih. V času trajanja tradicionalne sejemske prireditve Kmetijska 
tržnica v Ilirski Bistrici med 22. in 24.9.2017 je LAS prvi dan sodeloval pri organizaciji posveta Od 
kmetije do mize, na sejemskem prostoru pa postavil promocijsko stojnico, kjer smo dva dni 
predstavljali delovanje LAS in animirali obiskovalce k sodelovanju pri delu LAS. 
Dne 21. in 22.9.2017 je v Novem mestu potekal 4. Slovenski podeželski parlament, ki se ga je v 
imenu LAS udeležil strokovni vodja Aleš Zidar. Slovenski podeželski parlament je bil prvi dan 
namenjen delovanju LAS in mednarodnemu srečanju na temo lokalnih ekonomij, naslednji dan 
pa podeželskim problematikam, v katerih igrajo LAS pomembno vlogo – predvsem na animaciji 
in mreženju prebivalstva svojega področja.  
DRSP – mreža slovenskih LAS je med 2.10. in 6.10.2017 organiziral večdnevni posvet slovenskih 
LAS na Portugalskem skupaj z mednarodno konferenco sodelovanja med slovenskimi in 
portugalskimi LAS. Posveta sta se udeležila strokovni vodja LAS Aleš Zidar in članica UO LAS Eva 
Šabec, sam posvet pa je bil z našega stališča izjemno koristen, saj smo med drugim spoznali tudi 
portugalske partnerje projekta sodelovanja trajnostni turizem na zaščitenih območjih. Na kanalu 
Youtube https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=aquDQ4hFse0 je objavljena 
projekcija fotografij konference pri LAS Atacha v mestu Vila Verde, na spletni strani DRSP 
http://www.drustvo-podezelje.si/novice/item/474-strokovna-ekskurzija-in-konferenca-
mednarodnega-sodelovanja-med-slovenskimi-in-portugalskimi-las pa vsa dokumentacija 
posveta z fotogalerijo. 
LAS se je v septembru in oktobru 2017 v sodelovanju z LAS Dolina Soče udeležil dveh 
pripravljalnih srečanj za potencialne projekte sodelovanja z tujimi LAS, predvsem zaradi prej 
omenjenega projekta sodelovanja, ki je bil junija povlečen iz potrditve AKTRP. Iz tega razloga je 
bilo potrebno sodelovati na sestankih partnerjev in se dogovoriti o nadaljnji pripravi projekta. 
Prvi sestanek je bil med 27. in 30. septembrom v Estoniji, ki sta se ga udeležili članici LAS Erika 
Kovačič in Anita Kranjc. Drugo srečanje pa je bilo med 1. in 3. novembrom v Latviji, ki se ga je 
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udeležila članica LAS Tamara Urbančič. Žal je ta projekt padel tudi na drugem razpisu zaradi 
birokratskih napak (neplačani davki). 
Strokovni vodja se je v torek 7.11.2017 udeležil posveta Dovolj za vse v organizaciji Umanotere, 
ki je potekal v Ljubljani. V okviru posveta je bila predstavitev primera dobre prakse razpršenega 
hotela Sutrio v Italiji, ki je zanimiv tudi za pripravo projekta sodelovanja Razpršeni hotel, ki ga 
LAS pripravlja z ostalimi partnerskimi LAS v Sloveniji. Na posvetu je bil tudi izpeljan sestanek z 
županom mesta Sutrio, ki je predstavljal ta model, in nekaterimi partnerji v projektu za dogovor 
o nadaljnjem sodelovanju pri projektu, kar je bilo tudi dogovorjeno – tudi z naslednjimi 
aktivnostmi. Na osnovi dogovora s tega sestanka, je LAS EURO Leader iz Tollmeza v Italiji 
organiziral dne 3.12.2017 sestanek projektnih partnerjev za razširitev projekta sodelovana 
Razpršeni hotel v mestu Sutrio v Italiji. 
Strokovni vodja se je 1.12.2017 udeležil sestanka na Radiu 94, kjer se je z direktorjem Sandijem 
Curkom dogovoril o nadaljnjem poteku informiranja in animacije LAS na Radiu 94, ter sestanka 
na občini Postojna, kjer se je z županom Igorjem Marentičem in sodelavci pogovarjal o izvedbi in 
pripravi operacij za Občino Postojna. 
2.2. Stroški za podporo potencialnim upravičencem z namenom oblikovanja in priprave 

operacij ter vlog (ANIMACIJA) 
Strokovni vodja je s sodelavci predstavljal pozive za operacije iz SLR in opravljal svetovanje 
prijaviteljem, opravljene so bile še naslednje aktivnosti: 
➢ Aktivnosti povezane z animacijo posameznih upravičencev za pripravo operacij, pri čemer je 

bilo svetovano 28 upravičencem; 
➢ Prvi sestanek projektne skupine za projekt sodelovanja Festival Brkinske sadne ceste (FBSC) 

dne 10.1.2017 v Pivki; 
➢ sestanek za pregled predlogov operacij na Občini Postojna dne 16.1.2017 in 23.2.2017; 
➢ Sestanek projektne skupine za projekt sodelovanja Biosferna območja Slovenije (BOS) dne 

19.01.2017 v Matavunu in ostala animacija; 
➢ Sestanek z LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe dne 7.2.2017 v Kočevju na temo 

sodelovanja obeh LAS in skupnih aktivnosti; 
➢ Sestanek z predstavnikom LAS Istra glede projekta sodelovanja Razpršeni hotel v Kopru in 

sestanek projektne skupine za projekt sodelovanja Festival Brkinske sadne ceste (FBSC) dne 
9.2.2017 na Kozini; 

➢ Sestanek projektne skupine za projekt sodelovanja Razpršeni hotel dne 15.2.2017, dne 
17.05.2017 in dne 25.05.2017 v Ljubljani; 

➢ sestanek s predstavniki občine Hrpelje Kozina za pripravo aktivnosti projekta sodelovanja 
Festival Brkinske sadne ceste (FBSC) dne 7.3.2017 na Kozini; 

➢ Sestanek z upravičenci Marjeta Marinčič in Anton Urbančič za operacijo Miroslav Vilhar na 
gradu Kalc dne 8.3.2017; 

➢ Za pripravo projekta sodelovanja na področju etno dediščine (škoromati) je bila v 
sodelovanju z Kulturnim društvom Podgrad in italijanskim LAS Terre Shardana iz mesta 
Abbasanta OR Sardegna dne 25. februarja 2017 pripravljena delavnica (sestanek) s ciljem 
preverjanja možnosti izvedbe projekta. Delavnice so je udeležilo 19 predstavnikov obeh LAS 
in društev; 

➢ Sestanek za pripravo operacije Miroslav Vilhar na Občini Postojna dne 15.3.2017, pozneje 
še dne 3.8.2017, dne 11.9.2017 in dne 13.11.2017 v Postojni; 

➢ Sestanek projektne skupine projekta sodelovanja Festival Brkinske sadne ceste (FBSC) dne 
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16.3.2017 na Kozini in dne 12.05.2017 v Divači; 
➢ Sestanek s upravičencem Patrikom Križmanom za pripravo operacije na lokaciji dne 

11.04.2017; 
➢ Za pripravo vloge na razpis za projekte sodelovanje je bilo potrebno prevesti iz angleščine v 

slovenščino del teksta Pogodbe o sodelovanju med partnerji v projektu. Ker je bilo 
potrebno aktivnost izpeljati zelo hitro, je bilo opravljeno ustno povpraševanje po izvajalcu 
prevoda in sicer Platanus Manica Baša s.p. ter Virtulus Dejan Ujčič s.p. iz Il.Bistrice, ki nista 
utegnila izpeljati aktivnosti, ter Helena Borg s.p. iz Kozine, ki je ugodila povpraševanju;  

➢ Sestanek za pripravo vloge projekta sodelovanja Trajnostni turizem na Občini Pivka in 
Postojna dne 15.06.2017 in podpis pogodb ter dokumentacije s predsednico Cvetko Kernel. 
Na temo tega projekta je bil izpeljan še sestanek dne 11.10.2017 v Pivki; 

➢ Kot vodilni partner projekta sodelovanja Razpršeni hotel se je strokovni vodja Aleš Zidar kot 
predavatelj udeležil dogodka v organizaciji Skupnosti občin Slovenije v okviru projekta 
CIRCLE dne 4.7.2017 v Ljubljani, kjer je predstavil ozadje, razloge in cilje priprave projekta 
sodelovanja za Razpršeni hotel tujim in slovenskim udeležencem;  

➢ Dne 13.10.2017 se je strokovni vodja udeležil treh sestankov, prvega na gradu Kalc zaradi 
priprave skupne operacije Miroslav Vilhar, drugega v Pivki za pripravo in pregled aktivnosti 
PS Zgodbe rok in krajev ter sestanka s predsednico Cvetko Kernel zaradi podpisa 
dokumentacije LAS; 

➢ Dne 4.12.2017 je bila organizirana delavnica za upravičence sofinanciranja operacij v Pivki, 
ki so je je udeležilo 14 upravičencev; 

➢ dne 6.12.2017 je bila v Pivki organizirana predstavitev študijske naloge študentov FF na 
temo kolesarske karte Brkinov, na kateri je sodeloval tudi strokovni vodja in predstavil 
program CLLD in možnosti sofinanciranja projekta iz tega vira; 

➢ dne 7.12.2017 se je strokovni vodja udeležil sestanka na Občini Pivka za dogovor o pripravi 
skupnih operacij za občine; 

➢ dne 12.12.2017 je bil organiziran posvet partnerjev LAS v Narinu z namenom predstavitve 
delovanja LAS in posveta kako naprej v naslednjem letu. Ob tej priložnosti je bilo izpeljano 
tudi družabno srečanje partnerjev LAS in članov DRPSN ob 10 letnici ustanovitve LAS; 

➢ dne 15.12.2017 je bil strokovni vodja Aleš Zidar povabljen na otvoritev prvega razpršenega 
hotela v Sloveniji v Slov. Konjicah. Ob tem dogodku je potekal tudi sestanek partnerjev za 
pripravo novega projekta sodelovanja Razpršeni hotel, na katerem so si izmenjali 
informacije in pripravili terminski načrt priprave projekta.  

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 s.p. poleg svetovanja 
izvaja še administrativne naloge v pisarni, povezane z animacijo in svetovanjem, ter pripravo 
dokumentacije za vnos v aplikacije organov upravljanja.  V letu 2017 je Tamara Urbančič 
svetovala 52 upravičencem.  
Zveza društev Mladinski center Postojna je za potrebe prijav na poziv za sofinanciranje operacij 
SLR svetovala 5 upravičencem,  tretji izvajalec RRA Zeleni kras pa je na Pivškem opravil različna 
svetovanja 16 upravičencem. 
3. Spletna stran 

V decembru je končno zaživela nova spletna stran LAS, ki je ponudila vse informacije o 
delovanju LAS. Na spletni strani vodilnega partnerja in LAS so se redno objavljale novice o 
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aktivnostih LAS, preko mailinga je bilo posredovano 12 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 97 sledilcev, vendar ta profil kombiniramo z profilom DRPSN, ki pa ima 818 
sledilcev, tako da na ta način pokrivamo določen profil članov in interesentov LAS in DRPSN. 
4. Sodelovanje društva z drugimi akterji na področju 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 LASa zelo aktivno: 
➢ Sodelovanje z različnimi upravičenci do sofinanciranja operacij SLR za razvijanje in njihovih 

idej in pripravo projektnih predlogov (z 28 različnimi upravičenci); 
➢ RRA Notranjsko kraške regije – je najpomembnejši partner društva pri svetovanju za 

operacije SLR za novo programsko obdobje, še posebej po objavi javnih pozivov za izbor 
operacij. Sodelujemo v delu regijskega sveta NP regije, v regijskih komisijah po 
posameznih področjih in na regionalni razvojni konferenci; 

➢ Občine Pivka, Il.Bistrica in Postojna – sodelovanje pri izvajanju SLR, izvajanje Programa 
dela 2017, reševanje tekoče problematike ter priprava na operacije novega programskega 
obdobja;  

➢ sodelovanje s turističnimi ponudniki na območju v smislu priprave določenih novih 
projektov in RDO – primeri dobrih praks, predstavitve dejavnosti ob obisku raznih 
strokovnih skupin na našem področju, sodelovanje pri promociji društva; 

➢ zelo dobro sodelovanje z TA Autentica PE Ilirska Bistrica pri izvedbi ogledov dobrih praks in 
ostalih aktivnosti na področju turistične ponudbe; 

➢ Smo člani zveze BOREO – centra nevladnih organizacij NKR, kjer sodelujemo v 
programskem svetu in se udeležujemo njihovih aktivnosti;  

➢ KGZ Kmetijsko svetovalna služba Il.Bistrica in Postojna – sodelovanje pri izvajanju 
določenih aktivnosti in pri organizaciji delavnic, svetovanja in izobraževanja; 

➢ SGLŠ Postojna – sodelovanje pri izvedbi obiskov, nudenje prostorskih kapacitet; 
➢ Zavod Znanje (Ljudska univerza) iz Postojne pri pripravi novih projektov, sodelovanje na 

posvetu Svetovanje in kompetence za uspeh novembra v Grobiščah; 
➢ Dobro sodelovanje z Parkom Škocjanske jame pri različnih aktivnostih in pripravi novih 

projektov. Strokovni vodja je tudi član odbora za trajnostni turizem PŠJ. Dogovor o 
skupnem projektu skupaj z LAS Dolina Soče in LAS Krasa in Brkinov; 

➢ Pri teh aktivnostih sodelujemo tudi z RC Divača, Konekton Solutions Kozina, občino Divača 
in občino Hrpelje Kozina; 

5. Mednarodno in medregijsko sodelovanje 
Podrobno so aktivnosti na tem področju opisane v točki 2.1. in 2.2.,vendar smo poleg teh 
aktivnosti zelo aktivni pri iskanju različnih projektov z ostalimi LAS ali organizacijami v Sloveniji 
in tujini ter pripravami na ostale oblike sodelovanja:  
➢ z različnimi partnerji smo se pogovarjali o pripravi projekta in konference na temo 

»Lokalna samooskrba« - za povezovanje ponudnikov oz. proizvajalcev lokalnih 
proizvodov; 

➢ Priprava različnih projektov sodelovanja (BOS, FBSC, Razpršeni hotel, Zgodbe rok in 
krajev, z LAS Brač, Dostopni turizem, in drugi); 
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➢ Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi projekta Festival BSC; 
➢ Z sedmimi partnerji smo pripravljali projekt Žlica tradicije (Kulinarični turizem) za prijavo 

na program Slovenija Hrvaška, ki bo osnova za PS Festival BSC. Žal je bil projekt dvakrat 
zavrnjen zaradi administrativnih napak. 
 
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. 

V letu 2015 so bili zaradi zavrnitve sofinanciranja nekaterih projektov s strani AKTRP vloženi 
štirje upravni spori (Turistično informativne table, Mobilna drvarnica, Kindlerjev park 2. faza in 
vodenje LAS za leto 2013).  
Konec leta 2017 smo na osnovi dobljenega upravnega spora z AKTRP (za vodenje LAS) dobili 
novo, vendar popolnoma isto Odločbo o zavrnitvi dela sredstev, saj je AKTRP popravila procesne 
napake pri izdaji Odločbe, vsebinsko pa ohranila vse bistvene sestavine dokumenta, na katerega 
smo se pritožili. Prav tako je bil zavrnjen upravni spor zaradi projekta Kindlerjev park 2. faza, na 
katerega pa je bila vložena revizija postopka z upanjem na ugodno rešitev revizije. 
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III. FINANČNO POROČILO za obdobje 1.1.2017 do 31.12.2017 
 
Finančno poročilo je pripravljeno skupno za celotno društvo, pri tem so vodeni posebej konti za 
DRPSN in LAS: 
 
3.1.  REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA V LETU 2017 

 DRPSN LAS SKUPNO 

Prihodki 22.705,21 72.163,81 94.869,02 

Stroški in odhodki 22.882,19 75.308,15 98.190,34 

Dobiček -176,98 -3.144,34 -3.321,32 

 
3.1.1. PRIHODKI DRUŠTVA V LETU 2017 

  DRPSN LAS SKUPAJ 

A Prihodki  od članarin        330,00 - 330,00 

B Dotacije občin              10.911,91 13.290,54 24.202,45 

C Dotacije iz proračuna -   347,70 347,70 

D 
Dotacije EU 
programov 

- 58.525,17 58.525,17 

E Prihodki od prodaje           11.463,00 -   11.463,00 

F Prihodki od obresti                   0,3 0,40 0,70 

 
A. Prihodki od članarin v letu 2017 znašajo 330,00 EUR. 
B. Dotacije občin znašajo   103,37 EUR, od tega: 

➢ Občina Ilirska Bistrica 4.916,91 EUR za društvo,  4.026,90 EUR za LAS 
➢ Občina Pivka   2.206,45 EUR za društvo,  3.840,77 EUR za LAS 
➢ Občina Postojna   3.788,55 EUR za društvo,  5.422,87 EUR za LAS 

Dotacije za LAS in Društvo predstavljajo  sofinanciranje delovanja LAS in Društva po sklenjenih 
pogodbah. 
 

C. Dotacija iz proračuna pri društvu v višini 347,70 EUR predstavljajo sredstva za dobljeno 
tožbo.  

D. Dotacije iz EU pri LAS pa so sredstva AKTRP (EKSRP) po zahtevku za delovanje LAS od 
18.8. dalje v višini 58.525,17 EUR. 

E. Prihodki od prodaje v višini 11.463,00  EUR predstavljajo prihodke, dosežene na 
domačem  trgu v višini 10.460,50 EUR ter prihodke dosežene na trgu EU v višini 2,50 
EUR. Prihodki od prodaje obsegajo prihodke od najema stojnic v lasti društva, prihodke iz 
naslova prodaje na lokalni  tržnici v Ilirski Bistrici ter prihodke za sodelovanje na Kmetijski 
tržnici 2017  Ilirski Bistrici  (kotizacija  udeležencev). 

F. Prihodki od obresti so prihodki, ki jih banka priznava za sredstva na tekočem računu in 
evrske  izravnave.   
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3.1.2. STROŠKI IN ODHODKI DRUŠTVA V LETU 2017 
 

  DRPSN LAS SKUPAJ 

A Stroški materiala             10.812,51 1.084,11 11.896,62 

B Stroški storitev              11.642,85 47.130,06 58.772,91 

C Stroški dela                   - 25.974,50 25.974,50 

D Amortizacija -  548,23 548,23 

E Stroški obresti                      374,83 0,36 375,19 

F Takse in članarine               52,00 570,89 622,89 

 
A. Stroški materiala so naslednji    pri DRPSN:      pri LAS: 

➢ nabavna vrednost trgovskega blaga   8.186,95 EUR 
➢ stroški različnega materiala        850,12 EUR     539,29 EUR 
➢ table, drobni inventar        990,00 EUR 
➢ pisarniški material         113,74 EUR     544,82 EUR 
➢ stroški materiala za vzdrževanje       232,50 EUR 
➢ promocijsko gradivo       439,20  EUR 

B. Stroški storitev so         pri DRPSN:         pri LAS: 
➢ postavitev stojnic, šotorov, upravljanje tržnice 1.487,51 EUR 
➢ stroški nastopajočih        1.103,12 EUR                                         
➢ stroški ureditev hišic v Mikozi ,drugo vzdrž.                     36,60 EUR                  147,86 EUR 
➢ najemnine   in pogostitve         110,63 EUR   2.405,06 EUR 
➢ izvajanje projektov (Wonet, KT)     5.061,76 EUR 
➢ potni nalogi članov, nastanitve, prevozi                   811,78 EUR    6.986,44 EUR 
➢ bančni in finančni stroški         784,14 EUR           275,60 EUR 
➢ oglaševanje  , promocija, spl.stran          17,21 EUR  6.550,08 EUR               
➢ poštnine, mobitel              533,67 EUR    1.280,01 EUR 
➢ knjigovodske storitve      1.464,00 EUR  2.635,20 EUR  
➢ odvetniške storitve          172,43 EUR 
➢ vodenje različnih projektov                 15.331,86 EUR 
➢ stroški delavnic, posvetov                       60,00 EUR       
➢ prevodi                                                                                                                         204,80 EUR  
➢ stroški administracije , sejnine, delo po pogodbah                                        11.313,15 EUR                                                                 

 
C. Stroški plač predstavljajo plačo enega zaposlenega delavca in znašajo: pri LAS 

➢ bruto plača                    20.969,77 EUR 
➢ prispevki za socialno varnost               3.416,96 EUR 
➢ regres prehrana zaposlenega         1.587,77 EUR   

 
D. Amortizacija opreme                                                  548,23 EUR 
E. Stroški obresti           374,83 EUR                         0,36 EUR 
F. Takse in članarine                             52,00  EUR                    570,89  EUR 
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3.2. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017 
3.2.1. SREDSTVA 

  DRPSN LAS SKUPAJ 
 SKUPAJ SREDSTVA 19.615,84 50.619,88 70.235,72 

A Oprema  913,72 913,72 

B Transakcijski račun 2.875,09 71,73 2.946,82 

C Zaloge 630,36 190,80 821,16 

D Terjatve do kupcev 544,61  544,61 

E Terjatve do proračuna  49.443,63 49.443,63 

F Ostale terjatve 15.565,78  15.565,78 

 
A. Oprema 
Leta 2016 je celotna oprema društva odpisana, knjigovodska vrednost je 0,00 EUR. V letu 2017 
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 2017 
znaša 548,23 EUR. 

 
B. Denarna sredstva na transakcijskem računu društva znašajo na dan 31.12.2017 = 2.660,94 

EUR, od tega denarna sredstva v blagajni 214,15 EUR. Na transakcijskem računu LAS (DBS) 
znašajo denarna sredstva na dan 31.12.2017 = 71,73 EUR. 

C. Zalogo predstavlja trgovsko blago na lokalni tržnici v Mikozi (Ilirska Bistrica)v višini 178,18 
EUR ter zaloga drobnega inventarja v višini 452,18 EUR, zaloga LAS pa drobni inventar. 

D. Terjatve do kupcev znašajo 544,61 EUR.  
E. Terjatve do proračuna izhajajo iz naslova poslanih zahtevkov za sofinanciranje delovanja LAS 

– zahtevek AKTRP. 
F.  Ostale terjatve predstavljajo terjatve do LAS v višini 12.599,65 EUR, ostalo 2.966,13 EUR. 
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3.2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

  DRPSN LAS SKUPAJ 
 SKUPAJ 19.615,84 50.619,88 70.235,72 

A Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.739,72 2.124,19 3.863,91 

B Nerazporejena sredstva EU projekti 9.812,52  9.812,52 

C Obveznost iz naslova plač in dajatev  2.184,68 2.184,68 

D Sredstva Kmetijskega krožka 189,27  189,27 

E Druge obveznosti 117,54 13.268,36 13.385,90 

F Posojila  32.705,96 32.705,96 

F Presežek prihodkov nad stroški 7.756,79 336,69 8.093,48 

 
A. Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017 znašajo skupaj 3.863,91 od tega na DRPSN 

1.739,72 EUR, na LAS pa 2.124,19 EUR.  
B. Nerazporejena sredstva EU projektov znašajo  9.812,52 EUR in bodo predvidoma izplačana v 

letu 2018. 
C. Obveznosti iz naslova plač in dajatev se nanašajo na izplačilo obveznosti ob plači za mesec 

december 2017. 
D. Sredstva Kmetijskega krožka so lastna sredstva namenjena za njihovo delovanje. 
E. Druge obveznosti so : Društvo do DBS d.d. v višini 117,54 EUR, pri LAS pa obveznosti LAS do 

Društva v višini 12.599,65 EUR ter do članov v višini 668,71 EUR. 
F. Posojila LAS so: posojilo Društva za razvoj slov. podeželja v višini 3.000,00 EUR, posojilo DBS 

d.d. v višini 9.705,96 EUR ter Javnega sklada RS za regionalni razvoj v višini 20.000,00 EUR. 
G. Presežek prihodkov nad stroški predstavlja :  
Društvo: presežek prihodkov preteklih let v višini 7.933,77 EUR zmanjšan za presežek stroškov 

leta 2017 v višini 176,98 EUR. 
LAS: presežek prihodkov iz preteklih let v višini 3.481,03  EUR zmanjšan za presežek  stroškov  

nad prihodki leta 2017 v višini  3.144,34 EUR. 
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3.3. PRIMERJAVA podatkov iz Bilance stanja leta 2017,2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2010 

in 2009                                                                               

Sredstva 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

SKUPAJ 
SREDSTVA 

70.235,72 26.754,80 39.510,81 31.793,25 90.317,88 26.473,48 67.314,24  41.252,13  25.638,52  

A) Oprema 913,72 0,00 103,37 1.231,42 6.238,05  12.762,00  19.009,95  27.333,12  2.865,55  

B) Denarna 
sredstva 

2.946,82 2.650,27 8.383,02 1.708,05 54.467,85 7.749,26 15.085,58  6.613,33  4.054,73  

C) Terjatve do 
kupcev 

544,61 1.501,69 651,86 196,85 433,86 155,85 3.524,00  1.098,00  989,00  

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

E) Terjatve do 
občin 

 - 16.908,35 27.412,53 28.936,32 5.783,87 29.672,21  6.185,18  9.352,51  

F) Terjatve do 
AKTRP 

49.443,63 13.026,05 - - - - - - - 

E) Ostale terjatve  15.565,78 8.326,79 1.264,21 1.244,40 241,80 22,50 22,50  22,50  - 

F) AČR   - 12.200,00 - - - - - - 
 
 

Obveznosti do virov 

sredstev 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

SKUPAJ 70.235,72 26.754,80 39.510,81 31.793,25 90.317,88 26.473,48 67.314,24 41.252,13  25.638,52  

A. Kratkoročne 
obveznosti do dob. 

3.863,91 1.631,47 14.248,21 9.452,29 12.625,98 7.923,92 29.529,62 4.423,80 5.459,16  

B. Obveznost za 
izplačilo sejnin 

146,46  0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,60 804,72 - 

C. Nerazporejena 
sredstva EU projekti 

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

D. Obveznosti do 
delavcev 

1.138,89 1.238,41 1.196,21 389,92 1.186,94 1.636,62 1.168,97 1.159,12 1.141,30 

E. Obveznost za 
dajatve iz in na 
plačo  

899,33 906,95 902,96 900,18 1.225,04 1.067,11 845,17 845,95 836,28 

F. Obveznost za 
povračila stroškov 
članom  

 - - 13,46 329,75 140,72 362,25 187,77 141,02 

G. Odloženi prihodki 
za nakup opreme  

 - 103,37 1.231,42 6.238,05 12.774,45 18.911,70 27.345,57 11.242,28 

F. Odloženi prihodki 
sredstev Gruntvig 

 - - - - - - - 1.574,49 

G. Sredstva 
kmetijskega krožka 

189,27 370,05 225,05 360,84 150,98 1.066,00    

H. Ostale obveznosti  13.385,90 6.801,89        

I. Posojila 32.705,96         

F. Presežek 
prihodkov nad str.  

8.093,48 11.384,80 11.910,18 6.483,17 8.774,65 756,84 199,49 4.807,41 3.566,20 

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


 

 

 

  

3.4. IZKAZ  POSLOVNEGA IZID LETA ZA LETA  2009 - 2017 

                                                                                        

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

PRIHODKI 
SKUPAJ  

94.869,02 73.507,80 62.065,96 94.038,70 141.176,02 114.990,76 115.873,83 89.545,60 88.772,64 

Članarine   330,00 890,00 1.070,00 830,00 1.625,00 300,00 680,00 790,00 650,00 

Prihodki članov   - - - - - - 1.308,00 

Prihodki 
Gruntvig 

  - - - - - 4.874,49 8.500,37 

Prihodki občin 24.202,45 20147,17 55.619,50 89.491,33 129.568,46 94.836,58 107.058,02 81.152,99 74.919,12 

Dotacije 
proračuna in 
drugih 

347,70 20.347,70        

Prihodki EU 58.525,17 22.110,82 - 570,60 - 15.154,04    

Prihodki od 
prodaje 

11.463,00 10.011,12 5.375,27 3.145,50 9.977,30 4.691,50 8.125,95 2.722,00 3.386,66 

Prihodki od 
obresti 

0,70 0,99 1,19 1,27 5,26 8,64 9,64 6,12 8,49 

STROŠKI SKUPAJ 98.190,34 69.939,70 56.638,95 96.300,18 133.158,21 114.433,41 120.481,53 88.304,39 85.980,44 

Stroški materiala 11.896,62 3.236,16 2.247,45 6.987,69 9.167,33 2.163,51 19.009,66 6.127,32 8.467,43 

Stroški storitev 58.772,91 41.141,30 28.396,50 49.357,25 81.438,68 72.049,34 67.175,43 49.826,36 62.373,81 

Stroški dela 25.974,50 25.023,49 25.172,77 34.795,04 35.864,86 28.894,91 24.810,81 24.624,92 13.140,06 

Amortizacija 548,23 103,37 1.128,05 5.006,63 6.523,95 7.534,36 9.485,30 7.530,16 1.979,97 

Stroški obresti 375,19 0,72 2,8 0,23 31,17 0,56 0,22 43,50 1,22 

Takse in 
članarine 

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 - 0,22 

PRESEŽEK 
PRIHODKOV 

-3.321,32 3.568,10 5.427,01 -2.261,48 8.017,81 557,35 -4.607,92 1.241,21 2.792,20 

 

 

IV. 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           Cvetka KERNEL 

 

 

Ilirska Bistrica, 14.02.2018 

 


