
OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 331-2/2015 
Datum: 18. 3. 2016 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
 
ZADEVO:  POROČILO O DELU DRUŠTVA "RAZNOLIKOST PODEŽELJA" IN 

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE RAZNOLIKOST PODEŽELJA ZA LETO 
2015     

 
Gradivo pripravil: Simbio, d.o.o. 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Primož Kroflič, upravljavec – Simbio, d.o.o. 
 
Vabljeni na sejo: 
- Primož Kroflič, upravljavec – Simbio, d.o.o. 
 
Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja, dne 17. 3. 2016. 
- Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 16. 3. 2016. 
    
Pristojnost in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1). 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu društva "Raznolikost podeželja" in 
Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja za leto 2015 v predloženi vsebini.  
 
Obrazložitev: 
Vsako leto se zaključna poročila za preteklo leto obravnavajo najprej na odborih in nato še 
na Občinskem svetu Laško.  
 
Poročilo o delu društva "Raznolikost podeželja" in Lokalne akcijske skupine Raznolikost 
podeželja za leto 2015 sta obravnavala Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja, dne 17. 3. 
2016 in Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 16. 3. 2016. Člani odborov niso podali 
nobenih pripomb in predlogov. Občinskemu svetu Laško predlagajo, da ga obravnava in 
sprejeme v predloženi vsebini.   
 
 

                     Župan Občine Laško 
                           Franc Zdolšek 
 
 
 
 
Priloga: 

• Poročilo o delu društva "Raznolikost podeželja" in Lokalne akcijske skupine 
Raznolikost podeželja za leto 2015.  



___________________________________________________________________________ 

                                                                                   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Evropa investira v podeželje 

 
Društvo »Raznolikost podeželja« 
Trnoveljska cesta 2 
3000 Celje 
 
Številka: 07/2016 
Datum: 11. 03. 2016 
 
 

ZADEVA:  Poročilo o delu Društva »Raznolikost podeželja« za 
leto 2015 

 
Društvo je bilo v letu 2015 zelo dejavno, izvedene aktivnosti lahko razdelimo na več 
sklopov in sicer:  
 
 
A. VODENJE DRUŠTVA OZ. DELOVANJE ORGANOV 
- 3 redne seje in dve dopisni seji upravnega odbora,  
- 1 redni zbor članov,  
- vodenje evidenc prispele in poslane pošte, 
- vodenje dokumentacije društva, 
- vodenje finančnih evidenc, sodelovanje z računovodkinjo, 
- priprava poslovnega poročila za AJPES, 
- priprava poslovnega poročila in poročila o delu za leto 2014, 
- priprava programa dela 2015.  
- udeležba na Občnem zboru Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) in 

posvetu o projektih sodelovanja v Trebnjem 
 
B. ANIMACIJA, USPOSABLJANJE ČLANOV 
 
- strokovna ekskurzija v Avstrijo z ogledom Arche Noah (zbirka za ohranjanje semen 
kulturnih rastlin) in Sonnentor (pridelava, predelava in prodaja ekoloških zelišč): 16. 
6. 2015; 38 udeležencev. 
 
- strokovna ekskurzija na območje LAS Srce Slovenije (5. 3. 2015) z ogledom 
zadruge Jarina, prestavitvijo LAS Srce Slovenije, Inštituta naprednih tehnologij, 
skupne pripravljalnice hrane, predstavitvijo gozdnega vrtca, počivališča za avtodome, 
kosilom in degustacijo: 30 udeležencev. 
 
 
 
C. IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE  
- pregled zahtevkov in poročil nosilcev projektov, oddaja zahtevkov na MKGP in 

ARSKTRP, 
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- pomoč pri dopolnitvah zahtevkov na poziv ARSKTRP, sodelovanje pri kontrolah 
projektov in priprava dopolnitev kontrol na kraju samem 

- priprava in posredovanje zahtevka in poročila o vodenju LAS na MKO, poročila o 
doseganju ciljev LRS in sodelovanje v anketi LAS 

- zaključek projekta Lokalna oskrba na območju LAS 
 
 
D. SKUPNA PROMOCIJA IN TRŽENJE 
Sodelovanje članov LAS na prireditvah in sejmih: 

- Podeželje v mestu Celje 
- Pivo in cvetje Laško 
- Martinovanje Laško 

 
E. PRIPRAVA STRATEGIJE LOKALENGA RAZVOJA 2014 – 2020 
- Izbor pripravljavca SLR. 
- Poziv za zbiranje projektnih predlogov. 
- Poziv zainteresiranim za ustanovitev novega LAS. 
- Izvedba animacijskih delavnic (5) in sestanka pred ustanovitvijo LAS. 
- Ustanovitev novega LAS (ustanovna skupščina z volitvami organov LAS). 
- Oddaja SLR na Koordinacijski odbor CLLD 30.10.2015. 
 
 
 
 
Pripravil:         
Primož Kroflič        
    



                                                                                             
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Evropa investira v podeželje 

 

_______________________________________________________________________________      
Društvo »Raznolikost podeželja, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje  
Tel.: 03/490 75 81, www.raznolikost-podezelja.si 
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Društvo »Raznolikost podeželja« 
Trnoveljska cesta 2 
3000 Celje 
 
 
POSLOVANJE DRUŠTVA RAZNOLIKOST PODEŽELJA V LETU 2015 

 
Za finančno poslovanje društva skrbi računovodski servis Bratec d.o.o.  
V letu 2015 je Društvo «Raznolikost podeželja« pridobilo prihodke s strani Ministrstva za 
kmetijstvo (nepovratna sredstva LEADER) in članarine članov. Občine so svoj prispevek v letu 
2015 namenile novemu LAS Raznolikost podeželja, ustanovljenem za programsko obdobje 
2014 – 2020. V preglednicah so prikazana sredstva, ki so bila v letu 2015 porabljena za 
izvajanje aktivnosti. Prihodki so delno že iz leta 2014, ko je bil presežek prihodkov nad 
odhodki po računovodski bilanci 69.473,74  EUR.  
 
PRIHODKI 2015 
 
članarine                                                 1.070,00 
LEADER sredstva MKPG (del iz 2014) 91.407,00 
prejete obresti 1,15 
Prenos sredstev občin za SLR (iz 2014) 13.500,00 
SKUPAJ PRIHODKI                                                  105.978,15 
         
ODHODKI 2015 
 
Pisarniški material, poštne storitve 693,68 
Stroški računovodstva 2.023,98 
Stroški upravljanja LAS 11.409,57 
Stroški spletne strani 202,60 
Stroški bančnega poslovanja 139,80 
Najemi stojnic na prireditvah 719,20 
Stroški priprave SLR (JHP, Skupščini, pogodbe 
DRSP) 

8.024,80 

Članarina DRSP 100,00 
Posvet sodelovanje LAS Trebnje 260,90 
Strokovna ekskurzija SRCE Slovenije 1.613,15 
Zbor članov LAS 623,80 
Strokovna ekskurzija Avstrija 2.958,78 
Sredstva LEADER za projekte 70.945,22 
Stroški projekta Lokalna oskrba 15.156,73 
SKUPAJ 114.872,21 
 
Celje, dne 11.03.2016 
 
Pripravil: 
Primož Kroflič   



     
 
 

 

    
    

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA        Celje, 11. 03. 2016 

RAZNOLIKOST PODEŽELJA     

Teharska cesta 49, 3000 Celje 

 

ZADEVA: Poročilo o delu LAS Raznolikost podeželja za leto 2015 

 

LAS je bil ustanovljen na ustanovni Skupščini 6. 10. 2015. Namero o vstopu v LAS je izrazilo 55 

ustanoviteljev LAS (občine, javni zavodi, podjetja, zadruga, društva, kmetije, posamezniki). Na 

podlagi poziva za podajanje predlogov za člane organov LAS (UO, NO, predsednik, podpredsednik) 

so bili ob ustanovitvi LAS izvoljeni člani in članice organov. Na Skupščini 28. 10. 2015 je bil potrjen 

vodilni partner (Simbio d.o.o.) in Strategija lokalnega razvoja (SLR) za območje občin Celje, Laško, 

Štore in Vojnik. 

Po oddaji SLR v potrditev na ministrstva (30. 10. 2015) je LAS organiziral srečanje članov organov v 

mesecu decembru na Celjski Koči. V okviru načrta dela za leto 2015 je bil kupljen računalnik za 

namene vodenja LAS.  

Sredstva, ki so jih občine namenile za delovanje LAS v obdobju od oddaje SLR do potrditve LAS 

(predvidena je bila za mesec februar 2016), so bila namenjena za animacijo območja (razvojne 

delavnice), nakup opreme za delovanje LAS (računalnik) in delo na dopolnitvah LAS. Poziv na 

dopolnitev je LAS prejel 25. 2. 2016 in bo pripravljena do konca marca. Razvojne delavnice se 

izvajajo v februarju in marcu 2016. 

Finančni del: 

Stroški delovanja LAS za sofinanciranje s strani MKGP bodo upravičeni po potrditvi LAS. Občine so 

v zadnjih letih prispevali približno 22.000 EUR / letno za sofinanciranje delovanja LAS. Za leto 2015 

so prispevale ¼ tega zneska, saj je LAS deloval le 3 mesece (oktober – december).  

Skupen znesek 5.500,00 EUR so si občine razdelile po ključu glede na število prebivalcev 

upravičenega območja: MO Celje (izvzeto naselje Celje: 1.628,00 EUR), Občina Laško (1.963,5 

EUR), Občina Štore (632,5 EUR), Občina Vojnik (1.276,00 EUR). 

Občine so z LAS podpisale pogodbe in sredstva nakazale na TRR LAS.  

Stroški, ki so nastali v letu 2015:  

- nakup računalniške opreme: 1.580,84 EUR 

- pogostitev članov organov LAS: 169,40 EUR 

Skupaj: 1.750,24 EUR 

Preostala sredstva (3.749,76 EUR) se koristijo za aktivnosti (izvedba delavnic za prebivalce) in delo 

(zaposlena oseba pri vodilnem partnerju) v času do potrditve SLR. 

 
Pripravil: 
Primož Kroflič 
Simbio d.o.o. 

 
mag. Karmen Bračič  

predsednica LAS 



     
 
 

 

    
    

 

 


