




 
 

 

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

  Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2019 

 

1. Upravljanje in delovanje LAS 

LAS je v letu 2019 izvedel štiri seje Upravnega odbora (22. 1. 2019, 15. 5. 2019, 12. 6. 2019 in 19. 11. 

2019), eno sejo Nadzornega odbora (11. 6. 2019) in dve seji Skupščine LAS (12. 6. 2019 in 16. 12. 2019). 

Pripravljena in oddana sta bili poročili za leto 2018 za sklada ESRR in EKSRP ter Poročilo o delovanju 

LAS. Pripravljeni in oddani so bili še: trije zahtevki za podukrep 19.4 – vodenje in animacija LAS; letni 

načrt aktivnosti LAS za podukrep 19.4 za leto 2020; dopolnitve in razjasnitev zahtevkov za izplačilo ter 

posredovanje dokazil ARSKTRP ter MGRT.  

V letu 2019 smo pripravili, organizirali in izvedli oglede dobrih praks – študijskih tur: za ponudnike na 

območje Vulkanland (Avstrija), za ekološke kmetije in kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi (11. 4. 2019 

in 10. 7. 2019), za vinogradnike (23. 5. 2019) in za ponudnike z območja na temo trženja lokalnih 

izdelkov ter storitev na območje LAS Istre (4. 11. 2019). 

Decembra so bile izvedene volitve v organe LAS za mandatno obdobje 2019 – 2023. 

 

2. Strategija lokalnega razvoja (SLR) 

V letu 2019 smo pripravili in oddali 2 predloga sprememb Strategije lokalnega razvoja, ki sta se 

nanašala na spremembo meril za izbor operacij, uskladitev osnutkov javnih pozivov LAS, spremembe 

delov SLR, ki jih je v postopku nadzora delovanja LAS predlagalo MKGP in na umestitev sredstev EKSRP 

iz rezerve za uspešnost. Prva sprememba ja bila potrjena oktobra 2019, na potrditev druge še čakamo. 

 

3. Priprava in izvajanje postopkov objave javnih pozivov LAS 

Objavljen in zaključen je bil javni poziv za izbor članov ocenjevalne komisije LAS. UO LAS je potrdil 5 
članov in 2 nadomestna člana komisije. LAS je prvo iz sklopa treh animacijskih delavnic izvedel 18. 9. 
2019 v Štorah. Potekala je priprava osnutkov javnih pozivov in razpisne dokumentacije. 
 

4. Izvajanje projektov na območju LAS 

Sklad EKSRP: 

Sodelovanje z upravičenci pri izvajanju operacij Ureditev skakalnic in objektov Šmartinsko jezero, 

Kmetujem – naravo varujem, Opraševalci in Zelena raziskovalnica ob jezeru ter priprava vlog za 

spremembe operacij. 

Dopolnitve zahtevkov za operacije Fitnes na prostem Laško (izplačilo februar 2019), Ureditev otroških 

igrišč v občini Štore (izplačilo maj 2019) in Doživljajski zeliščni vrtovi (izplačilo junij 2019). Oddaja 

zahtevkov za operacije Kmetujem – naravo varujem, Zelena raziskovalnica ob jezeru, Ureditev 

skakalnic in objektov Šmartinsko jezero in Opraševalci. 

Sklad ESRR:  

Potekalo je svetovanje upravičencem pri izvajanju operacij Trajnostna mobilnost, Hortikulturna 

ureditev naselja Laško, TIC Rimske Toplice, Okusiti raznolikost podeželja, Na plac,  Mreženje lokalnih 



 
 

 

akterjev in Ureditev fitnesa ter učilnice na prostem pri OŠ Frankolovo, za katere so bili oddani zahtevki. 

LAS je oddal zaključna poročila za operacije, izplačane v letu 2019. 

Operacije sodelovanja LAS: 

Potekalo je izvajanje druge faze operacije sodelovanja LAS Integralni turistični produkt zeliščarske 

dediščine (zeliščarska prireditev, snemanje promocijskega filma, strokovna ekskurzija, priprava in tisk 

gradiv, zaključni dogodek v Šempetru pri Gorici 27.9.2019). LAS je prejel odločbo ARSKTRP, s katero je 

bila zavrnjena vloga na 4. javni razpis MKGP za operacijo sodelovanja z naslovom Veronikina pot – 

navdih in priložnost. Potekali so dogovori za pripravo vsebin operacij sodelovanja za prijavo na 5. javni 

razpis MKGP za podukrep 19.3 – sodelovanje LAS(Knjižnice na podeželju, Veronikina pot, Lokalne 

tržnice). 

 

5. Druge naloge 

Udeležba na delavnici LAS v Slovenski Bistrici (5. 3. 2019), Zboru članov DRSP v Škofji Loki (21. 3. 2019), 

Posvetu LAS v Lenartu (24. 5. 2019), srečanju LAS na Koroškem (13. 7. 2019) in strokovni ekskurziji 

DRSP na Avstrijsko Koroško (28. in 29. 11. 2019). Predstavitev delovanja LAS na strokovnem srečanju 

Lokalna hrana na jedilniku v šoli in vrtcu (12. 2. 2019). Izvedba dveh sestankov na temo predstavitve 

lokalne ponudbe v sodelovanju z občinami LAS. Sodelovanje z DRSP in ostalimi organizacijami. 

 

6. Finančno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2019 

Načrtovani odhodki v letu 2019 Plan odhodkov v 

letu 2019 

Realizacija  

1-12/2019 

2.1.1. Operativni stroški 5.500,00 € 2.143,23 € 

2.1.2. Stroški osebja 16.750,00 € 15.261,54 

2.1.3. Stroški usposabljanja za potrebe upravljanja in 

delovanja LAS 

1.500,00 € 
357,00 € 

2.1.4. Stroški mreženja, promocije, odnosov z javnostmi 3.500,00 € 4.250,00 € 

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

2.1.6. Stroški spremljanja in vrednotenja 1.500,00 € 0,00 € 

2.2.1. Izmenjava med zainteresiranimi stranmi 

(zagotavljanje informacij in spodbujanje SLR) 

16.750,00 € 
23.521,66 

2.2.2. Stroški za podporo potencialnim upravičencem z 

namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog 

12.250,00 € 
10.820,96 

2.3.1 Izvajanje operacije sodelovanja LAS ITP zeliščarske 

dediščine 

16.670,28 € 13.755,15 € 

2.3.2 Izvajanje operacije sodelovanja LAS - Veronikina pot  4.860,90 € 0,00 € 

 SKUPAJ 79.191,18 € 70.109,54 € 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sofinanciranje LAS po virih v letu 2019 Plan prihodkov  

v letu 2019 

Realizacija  

1-12/2019 

1.1. Sredstva  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (EKSRP) - vodenje LAS 

35.000,00 € 33.615,75 € 

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

1.3. Članarina – člani LAS* 750,00 € 1.475,49 € 

1.4.1. Operacija sodelovanja LAS ITP zeliščarske dediščine 

– sredstva EKSRP 

11.660,30 € 11.592,30 € 

1.4.2. Operacija sodelovanja LAS ITP zeliščarske dediščine 

– lastna sredstva** 

5.099,98 € 2.162,85 € 

1.4.3. Operacija sodelovanja LAS Veronikina pot – 

sredstva EKSRP*** 

3.978,77 € 0,00 € 

1.4.4. Operacija sodelovanja LAS Veronikina pot – lastna 

sredstva*** 

702,13 € 0,00 € 

 SKUPAJ 79.191,18 € 70.846,39 € 

*Članarina LAS zajema tudi prispevke udeležencev strokovnih ekskurzij. 

**Lastna sredstva LAS so brez DDV in tako nižja od načrtovanih, saj je bil v planu prihodkov zajet znesek 

z DDV. Gre za sredstva iz kratkoročnih časovnih razmejitev. 

***Operacija na javnem razpisu MKGP ni bila odobrena in se zato ni izvajala. 

 

Obrazložitev porabe presežka sredstev v letu 2019: v letu 2019 je nastal presežek sredstev v višini 

736,85 EUR (70.846,39 EUR – 70.109,54 EUR). Koriščenje presežka sredstev LAS iz leta 2019 (736,85 

EUR): sredstva se dodajo na kratkoročne časovne razmejitve, saj bodo porabljena v letu 2020 kot 

sredstva za izvajanje dodatnih aktivnosti LAS na področju animacije območja in spodbujanja lokalne 

oskrbe na območju LAS ter kot lastna sredstva za izvajanje operacij sodelovanja LAS. 

 

Stanje na kratkoročno odloženih prihodkih LAS: 7.677,15 EUR. 

Načrtovano koriščenje v letu 2020: 7.677,15 EUR za izvajanje dodatnih aktivnosti LAS na področju 

animacije območja in spodbujanja lokalne oskrbe na območju LAS ter kot lastna sredstva za izvajanje 

operacij sodelovanja LAS.. 

 

Stanje na dolgoročnih časovnih razmejitvah za koriščenje v letih 2021-2023: 25.639,12 EUR. 

 

 

Pripravil: 

Primož Kroflič, 

Strokovni sodelavec za LAS 

Simbio d.o.o. 


