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O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
 
ZADEVO:  POROČILO O DELOVANJU LAS RAZNOLIKOST PODEŽELJA V LETU 2017  
 
Gradivo pripravil: SIMBIO, d.o.o. 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
• Primož Kroflič – Strokovni sodelavec za LAS, SIMBIO, d.o.o. 
 
Vabljeni na sejo: 
• Primož Kroflič – Strokovni sodelavec za LAS, SIMBIO, d.o.o. 
 
Gradivo so obravnavali: 
• Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja, dne 12. 4. 2018 
• Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 11. 4. 2018. 
    
Pristojnost in pravna podlaga: 
• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1). 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2017 
v predloženi vsebini.  
 
Obrazložitev: 
Vsako leto se zaključna poročila za preteklo leto obravnavajo najprej na odborih in nato še na 
Občinskem svetu Laško. Zato predlagamo, da se na sejah obravnava tudi Poročilo o delovanju 
LAS Raznolikost podeželja v letu 2017. 
 
 
 
 
 

                     Župan Občine Laško 
                           Franc Zdolšek 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

• Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2017.   



 
 

 

Lokalna akcijska skupina (LAS)                 
Raznolikost podeželja 
Teharska cesta 49 
3000 Celje 
 
 

  Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2017 

 

1. Upravljanje in delovanje LAS 

Priprava in izvedba 6 sej Upravnega odbora LAS (24. 1., 29. 3., 23. 5., 20. 7., 27. 9. in 13. 12. 2017).  

Priprava in izvedba 7 sej Ocenjevalne komisije LAS (2.2., 16. 2., 3. 3., 23. 3., 15. 6., 29. 6. in 18. 7. 2017).  

2 seji Nadzornega odbora LAS (22. 5. 2017; 13. 12. 2017).  

Organizacija in izvedba 2 sej Skupščine LAS (19. 4. – Svetina; 20. 7. – Bukovžlak) in izvedba volilne 

skupščine (25. 10. 2017 – Laško). 

Obveščanje in svetovanje zainteresiranim za oddajo vlog na javna poziva za sredstva skladov EKSRP in 

ESRR. Priprava poročil za leto 2016 za sklada ESRR in EKSRP.  

Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije na območje Nežiderskega jezera (Avstrija, 3. 6. 2017).  

Udeležba na konferenci LAS na Portugalskem (4 udeleženci). 

 

2. Strategija lokalnega razvoja (SLR) 

LAS in vodilni partner skrbita za izvajanje SLR in zbirata predloge za spremembe SLR. 28. 8. 2017 je LAS 

objavil javni poziv za podajanje predlogov spremembe SLR. 20. 9. 2017 je bila v Vojniku izvedena 

delavnica s predstavitvijo predlogov za spremembe SLR. Predlog spremembe SLR za oddajo na 

Koordinacijski odbor CLLD bo pripravljen v letu 2018, ko bo LAS prejel odobritve operacij, oddanih na 

ARSKTRP in MGRT. 

 

3. Priprava in izvajanje postopkov objave javnih pozivov LAS 

Javni poziv za sredstva sklada EKSRP je bil odprt do 10. 2. 2017. Izvedeni sta bili dve delavnici za 

pripravo vlog (10. 1. – Laško; 17. 1. – Celje) in sodelovanje s prijavitelji pri pripravi vlog. Vloge (20) je 

ocenila ocenjevalna komisija LAS. 1 vloga je bila zavržena zaradi neizpolnjevanja pogojev javnega 

poziva. Upravni odbor je potrdil izbrane vloge (8), ki so bile oddane v potrditev na ARSKTRP. LAS je za 

dve vlogi prejel poziva na dopolnitev in več pozivov na vsebinsko razjasnitev, za 2 izmed vlog je 

ARSKTRP izdala odločbi o potrditvi. 

Potekalo je usklajevanje besedila javnega poziva za sklad ESRR in priprava razpisne dokumentacije. 

Poziv je bil objavljen 14. 4. 2017 in zaključen 9. 6. 2017. Izvedena je bila predstavitev poziva (19. 4. - 

Svetina) in delavnica za pripravo vlog (11.5. - Laško). Ocenjevalna komisija je vloge (12) pregledala in 

vlagatelje pozvala na dopolnitve. 1 vloga je bila zavržena zaradi neizpolnjevanja pogojev javnega 

poziva. Na podlagi poročila ocenjevalne komisije je UO LAS potrdil operacije za izvajanje. 5 vlog je bilo 

potrjenih v celoti, 6 vlagateljem pa je bila ponujena možnost izvedbe operacije z znižanjem sredstev. 

Ob zaključku postopkov se je za izvajanje operacij odločilo 9 vlagateljev, 2 pa sta od izvedbe odstopila. 

7 vlog je bilo oddanih v potrditev, 2 vlogi sta pripravljeni za oddajo. 

 

 



 
 

 

4. Izvajanje projektov na območju LAS 

Izvajanje operacij sklada EKSRP se bo pričelo po potrditvi s strani ARSKTRP predvidoma v začetku leta 

2018. Zaključen je bil tudi poziv za sredstva sklada ESRR, kjer se nekatere izbrane operacije že izvajajo, 

preostale pa se bodo pričele izvajati spomladi 2018. 

LAS je skupaj s še 5 partnerskimi LAS pripravil in  31. 3. 2017 oddal vlogo (Integralni turistični produkt 

zeliščarske dediščine) na 1. Javni razpis MKGP za operacije sodelovanja LAS. ARSKTRP je LAS izdala 

pozitivno odločbo in LAS je pričel z izvajanjem operacije. Odobrenih je bilo 28.440,15 EUR nepovratnih 

sredstev. 

Potekale so priprave in koordinacija aktivnosti  za oddajo vlog za operacije sodelovanja LAS na drugi 

javni razpis MKGP (Biosferna območja Slovenije in Jezera prihodnosti). Vlogi sta bili oddani 31. 7. 2017 

in v roku dopolnjeni ter razjasnjeni v skladu z zahtevami ARSKTRP. LAS je 4. 12. 2017 prejel odločbi za 

obe operaciji. Operacijo Biosferna območja Slovenije (6.972,15 EUR nepovratnih sredstev) je ARSKTRP 

zavrnila v celoti, saj eden izmed partnerjev ni izpolnjeval pogojev za zagotavljanje finančne konstrukcije 

operacije. Operacijo Jezera prihodnosti (58.190,58 EUR nepovratnih sredstev) je ARSKTRP odobrila v 

vrednosti 40.595,58 EUR, zavrnila pa sredstva v višini 17.595,00 EUR (k vlogi niso bile priložene 

ponudbe med seboj neodvisnih ponudnikov; vsi sodelujoči LAS so odstopili od izvajanja operacije). 

Potekala je koordinacija in sestanki za pripravo operacij sodelovanja na temo počivališč za avtodome. 

Potekala je tudi pomoč in svetovanje vlagateljem pri pričetku izvajanja izbranih operacij na območju 

LAS. 

 

5. Druge naloge 

Udeležba na 1. srečanju LAS in predstavitvi Javnega razpisa za ukrep 19.3 (Zgornji Brnik, 20. 1. 2017). 

Udeležba na delavnici za pripravo zahtevkov za podukrep vodenje in animacija LAS (Razdrto, 29. 3. 

2017). Organizacija 2 sestankov sodelujočih LAS za operacijo sodelovanja ITP Zeliščarske dediščine; 

priprava kart naselij (upravičena območja aktivnosti za sklada EKSRP in ESRR), sodelovanje z DRSP in 

ostalimi organizacijami. Objava javnega poziva za podajanje predlogov za člane organov LAS za 

mandatno obdobje 2017 – 2019 (28. 8. 2017). Udeležba 4 predstavnikov LAS na 4. slovenskem 

podeželskem parlamentu v Novem Mestu (22. 9. 2017) in 2 predstavnikov na Izrednem občnem zboru 

DRSP v Domžalah (29. 11. 2017). 

 

6. Finančno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2017 
 

Odhodki v letu 2017 Plan odhodkov v 

letu 2017 

Realizacija  

2017 

2.1.1. Operativni stroški 2.500,00 € 5.258,80 € 

2.1.2. Stroški osebja 16.450,00 € 20.244,28 € 

2.1.3. Stroški usposabljanja za potrebe upravljanja in 

delovanja LAS 

1.500,00 € 300,00 € 

2.1.4. Stroški mreženja, promocije, odnosov z javnostmi 5.100,00 € 928,70 € 

2.1.5. Finančni stroški 250,00 € 0,00 € 

2.1.6. Stroški spremljanja in vrednotenja 2.850,00 € 0,00 € 



 
 

 

2.2.1. Izmenjava med zainteresiranimi stranmi 

(zagotavljanje informacij in spodbujanje SLR) 

15.150,00 €  13.867,81 

€ 

2.2.2. Stroški za podporo potencialnim upravičencem z 

namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog 

13.950,00 € 8.313,47 € 

2.3. Izvajanje projektov sodelovanja LAS – EKSRP* 10.000,00 € 0,00 € 

 SKUPAJ 67.750,00 € 48.913,06 

€ 

 

Prihodki v letu 2017 Plan prihodkov  

v letu 2017 

Realizacija  

2017 

1.1. Sredstva  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (EKSRP) - vodenje LAS** 

35.000,00 € 49.718,21 € 

1.2. Sofinanciranje delovanja LAS – občine 22.000,00 € 22.000,00 € 

1.3. Članarina – člani LAS 750,00 € 959,01 € 

1.4. Projekti sodelovanja LAS – EKSRP* 10.000,00 € 0,00 € 

 SKUPAJ 67.750,00 € 72.677,22 

€ 

Obrazložitve: 

*Izvajanje operacij sodelovanja LAS: avgusta 2017 je bila odobrena vloga za operacijo sodelovanja LAS 

ITP zeliščarske dediščine. Izvajanje operacije se je pričelo januarja 2018, tako da v letu 2017 ni bilo 

stroškov, prva faza operacije traja do oktobra 2018, ko bo na ARSKTRP oddan zahtevek v vrednosti 

16.779,85 EUR (85 % upravičenih stroškov). 

**zahtevka za vodenje LAS in animacijo območja sta bila oddana aprila 2017 in decembra 2017. V 

aprilskem zahtevku so vključeni tudi stroški za obdobje september – december 2016 (11.488,99 EUR). 

Obrazložitev porabe presežka sredstev v letu 2017: v letu 2017 je nastal presežek sredstev v višini 

23.764,16 EUR (72.677,22 EUR – 48.913,06 EUR). Koriščenja presežka sredstev LAS iz leta 2017 

(23.764,16 EUR): znesek v višini 7.328,57 EUR se doda med kratkoročne časovne razmejitve, saj bo 

porabljen v letu 2018 kot lastna sredstva na operaciji sodelovanja LAS ITP zeliščarske dediščine (za 

pokrivanje 15 % upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov). 

Preostanek (16.453,59 EUR) se doda med dolgoročne časovne razmejitve za koriščenje v letih 2019, 

2020 in 2021 kot lastna sredstva za operacije sodelovanja LAS, ki jih bo LAS v letih 2018 in 2019 prijavil 

na razpise MKGP za načrtovane operacije sodelovanja LAS.  

 

Stroški in prihodki LAS 2017 

Stroški LAS 2017 48.913,06 EUR 

Prihodki LAS 2017 72.677,22 EUR 

Presežek prihodkov nad odhodki 2017 23.764,16 EUR 

 

 



 
 

 

Poraba presežka prihodkov na odhodki za letu 2017 

Presežek prihodkov nad odhodki 2017 23.764,16 EUR 

Kratkoročne časovne razmejitve – poraba v letu 2018 7.328,57 EUR 

Dolgoročne časovne razmejitve – poraba 2019 – 2021 16.435,59 EUR 

 

Stanje sredstev na časovnih razmejitvah 31. 12. 2017 

Kratkoročne časovne razmejitve – poraba v letu 2018 7.328,57 EUR 

Dolgoročne časovne razmejitve* – poraba 2019 – 2021 28.301,15 EUR 

*11.865,56 EUR je na dolgoročnih časovnih razmejitvah iz leta 2016. 

 

 

 

Pripravil: 

Primož Kroflič, 

Strokovni sodelavec za LAS 

Simbio d.o.o. 

 


