Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom

POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2021
od 1.1.2021 do 31.12.2021
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 20142020. Leto 2021 je bilo skoraj v celoti namenjeno izvajanju in zaključevanju operacij SLR, kar
pomeni tudi pripravo zahtevkov za izplačilo sofinanciranja za zaključene operacije. LAS oziroma
društvo je bilo tudi vodilni partner kar nekaj projektov, kar je prineslo dodatno delo
ustaljenemu obsegu obveznosti LAS. Zaradi dodatnih sredstev se je pripravila druga sprememba
SLR, ki je bila v jeseni potrjena, tako da smo v decembru objavili zadnji 6. javni poziv iz sredstev
ESRR, v novembru pa smo dobili še dodatna sredstva iz tranzicijskega obdobja 2021-2023, zato
smo pripravili še tretjo spremembo SLR LAS, ki je v potrjevanju.
Tudi leto 2022 je bilo v znamenju epidemije Covid-19 in s tem povezanimi omejevalnimi ukrepi,
kar je vplivalo na izvajanje določenih aktivnosti, smo pa kljub temu izpeljali v živo nekaj
posvetov in ogledov dobrih praks. Pri tem je bil strokovni vodja zaradi Covida odsoten ves
mesec november, kar je precej vplivalo na ažurnost izvajanja nekaterih aktivnosti delovanja LAS.
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.
Poročilo o delu društva vsebuje oba sklopa delovanja, saj društvo kot vodilni partner v veliki
meri izvaja aktivnosti vodenja LAS, v manjšem delu pa društvo kot partner sodeluje pri projektih
LAS. Društvo ima od leta 2016 status društva v javnem interesu, kar je pomembno pri njegovem
delovanju.
I.
1.1.

VODENJE LAS
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 28 novic, ki so dostopne na spletni strani LAS http://www.lassnezniknanos.si/novice, posredovano je bilo 19 elektronskih novic članom, partnerjem in
prijavljenim na mailing listo.
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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 – objavljeno je bilo
46 prispevkov. Na FB strani LAS imamo trenutno 616 sledilcev (lani 525), ta profil kombiniramo
tudi z profilom DRPSN, ki pa ima 1016 sledilcev (lani 964), skupno torej 1632 sledilcev, tako da
na ta način pokrivamo določen profil članov in interesentov LAS in DRPSN.
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.
V letu 2021 smo imeli zaposleno eno strokovno sodelavko – s 1.1.2021 je bila z Andrejo Premrl
sklenjena nova pogodba za določen čas do 31.12.2021 za polni delovni čas. Na LAS opravlja
strokovna in organizacijska dela za vodenje LAS in izvaja projekte.
Poleg kontrole in koordinacije vseh potrjenih operacij LAS, je vodilni partner v imenu LAS vodil
in izvajal štiri skupne projekte (Spodbujanje kulturnega utripa v regiji 3, ICST generator
kompetentnega kadra, Socialno podjetje in Turistični utrip), ter dva projekta sodelovanja (Z roko
v roki do kakovostne prehrane, Kolesarska mreža na podeželju). Obenem kot partner sodeluje
pri projektu Ribniki, pri vseh teh projektih pa so aktivnosti izvajane skozi celotno leto.
Upravni odbor LAS se je v tem času sestal na treh (3) rednih sejah in eni dopisni seji, izpeljana je
bila ena dopisna in ena redna Skupščina LAS, člani NO so poleg možnosti sodelovanja na sejah
UO LAS izpeljali tudi eno redno sejo NO.
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 25.01.2021 se je strokovni vodja udeležil kontrole IN SITU operacije Ribolovni
turizem na jezeru Mola pri Sozah.
➢ Dne 14.4.2021 se je strokovni vodja skupaj z sodelavko Andrejo Premrl udeležil kontrole
IN SITU operacije Interaktivni turizem v Slovenski vasi.
➢ Dne 16.7.2021 se je strokovni vodja udeležil predstavitve nove SKP za obdobje 20232027 v Postojni, po udeležbi na posvetu je opravil še sestanek s predsednico LAS glede
aktivnosti LAS.
➢ Dne 3.9.2021 je potekala kontrola INSITU za operacijo Kmetija zaživi.
➢ Dne 17.9.2021 smo izpeljali sestanek na RRA Zeleni kras z izvajalci operacij za pregled
aktivnosti in pomoč pri pripravi zahtevkov.
➢ Dne 22.9.2921 je strokovni vodja sodeloval na posvetu LAS v okviru DRSP in sestanku za
pripravo posveta LAS v Krškem.
➢ Dne 28.9.2021 se je strokovni vodja v imenu slovenskih LAS sestal z evropskim
poslancem Francem Bogovičem in predstavnico MKGP Alino Curk Perklič glede
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1.4.

organizacije slovesnosti 30 let programa Leader na posvetu v Krškem.
Dne 20.10.2021 se je strokovni vodja sestal z Jano Nadoh Bergoč z namenom priprave
rokovnika za pripravo SLR za novo programsko obdobje in analize o delovanju LAS v tem
programskem obdobju.
Dne 21.10.2021 se je strokovni vodja in predstavniki DRSP sestal na MKGP v Ljubljani z
državnim sekretarjem Antonom Harejem. Tema je bila priprava LAS na novo programsko
obdobje in preverjanje predlogov za višino sredstev namenjenih LAS.
Dne 23.11. 2021 se je strokovni vodja udeležil sestanka za pripravo novega ribiškega LAS
z MKGP Bety Breznik in pobudniki ustanovitve.
Dne 3.12.2021 se je strokovni vodja sestal z izvajalcem analize delovanja LAS, sestanek v
PIP Veliki otok pri Postojni z Jano Nadoh Bergoč.
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 22.1.2021 se je strokovni vodja udeležil snemanja pogovorne oddaje na TV KOLUT v
Postojni, kjer je predstavil delovanje LAS in izvajal animacijo za sodelovanje pri delu LAS.
➢ Dne 28.1.2021 se je strokovni vodja udeležil predstavitve primera dobre prakse Istrski
zajtrk zaradi prenosa primera na območje LAS med Snežnikom in Nanosom in svetovanja
za pripravo podobnega projekta.
➢ Dne 23.3.2021 se je strokovni vodja Aleš Zidar udeležil sestanka z partnerji idejnega
projekta Brkinski zajtrk v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva na Velikem Otoku pri
Postojni, kjer je predstavil možnosti sofinanciranja operacije skozi LAS operacije.
➢ Dne 23.4.2021 se je strokovni vodja udeležil sestanka z morebitnim nadomestnim
partnerjem v operaciji Mišek Bami in mu predstavil vsebino in vlogo operacije.
➢ Dne 24.5.2021 se je strokovni vodja opravil več sestankov v zvezi z pripravo in
sodelovanjem pri operaciji Brkinski zajtrk, na občini Pivka Park presihajočih jezer in
Zgonarjevi domačiji v Stari Sušici.
➢ Dne 16.6.2021 se je strokovni vodja Aleš Zidar udeležil sestanka z LAS Notranjske in Pivko
Perutnino glede sodelovanja pri operacijah sodelovanja med obema LAS.
➢ Dne 21.7.2021 je potekala novinarska konferenca ob otvoritvi operacije DUO v Postojni,
kjer smo predstavili delovanje LAS in podrobnosti operacije. Ob tem dogodku smo
izpeljali tudi predstavitev LAS za člane LAS Yablanitza iz Bolgarije, ki so bili takrat na
obisku v našem LAS, prisotna sta bila strokovni vodja in predsednica LAS.
➢ Med 25.7.2021 in 2.8.2021 se je delegacija LAS udeležila mednarodnega posveta LAS na
otoku Madeira, ki je bilo tudi zaključno srečanje projekta sodelovanja, na katerem smo
slovenski LAS sodelovali s ciljem priprave novega projekta sodelovanja. Delegacijo so
sestavljali strokovni vodja Aleš Zidar in Maja Piškur.
➢ Dne 1.9.2021 sodelovanje na sestanku projektnih partnerjev za operacijo Camino
Slovenija na lokaciji Vojnik pri Celju. Udeležba skupaj s predstavnikom LAS Raznolikost
podeželja in predstavitev možnosti za sofinanciranje projekta sodelovanja LAS.
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➢ Dne 13.9.2021 se je strokovni vodja sestal s predstavnikom LAS Mesto za vas na LUR
Ljubljana zaradi dogovora o sodelovanju pri projektih sodelovanja.
➢ Dne 20.9.2021 se strokovni vodja sodeloval na diskusijskem krožku projekta Newbie v
Goriških brdih, kjer je prestavil delo LAS na področju samooskrbe in dostave lokalnih
produktov, predstavitev projektov LAS in primerov dobre prakse na tem področju.
➢ Od 30.9. do 2.10.2021 je strokovni vodja sodeloval na mednarodnem posvetu LAS
»Pametne vasi« v Krškem.
➢ Dne 20.10.2021 se je strokovni vodja sestal na občini Matulji (Hrvaška) s predstavniki
LAG Terra Liburna in predstavniki občine. Pogovor o sodelovanju pri projektih
sodelovanja in pripravi skupne - integrirane strategije lokalnega razvoja.
➢ V novembru in decembru 2021 je potekalo precej sestankov za pripravo projektov
sodelovanja, za katere je bil javni razpis odprt 6. decembra. Z partnerskimi LAS smo se
pogovarjali in usklajevali za pripravo treh projektov sodelovanja na področjih kulinarika,
samooskrba in ekoregija.
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 projektna svetovalka. V letu 2021 je bilo skupno izvedeno 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 15,86 € 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 2021 za 6.483,94 € višji (10.835,26 €)
od izračunanega sofinanciranja AKTRP po zahtevkih (4.351,32 €), kar je posledica višjih stroškov
poslovanja LAS (nova pisarna), izplačila sejnin članom organov LAS in DRPSN v 2021 in zaradi
samo dveh oddanih zahtevkov za delovanje. Za decembrskega ni bilo več sredstev za delovanje
LAS, ki jih bomo iz tranzicijskih sredstev dobili v letu 2022. Po prejeti odločbi bo narejen
zahtevek za preostalo obdobje, do takrat pa se razlika za posredne stroške 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. LAS in vodilni partner poslujeta v poslovnih prostorih na
Jurčičevi 1 v Il.Bistrici, 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 opremo, ki se
uporablja za LAS. Pisarniški material za LAS nabavljamo od dobavitelja podjetja Birocenter
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
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kot vodilni partner izvaja predvsem aktivnosti LAS. Poštne stroške plačujemo po pogodbi s
Pošto. 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 drugi polovici 2020 v
januarju 2021, sejnine za leto 2021 pa so se izplačale v decembru 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.lassnezniknanos.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 aktivni član slovenske mreže LAS, ki deluje v okviru Društva za razvoj slovenskega
podeželja. V začetku leta se plača letna članarina v višini 560,00 €, v kateri je tudi članarina za
evropsko mrežo LAS ELARD. V okviru tega članstva koristimo ugodnosti povezane z udeležbo na
posvetih in strokovnih ekskurzijah, mreža zastopa LAS pred organi upravljanja programa CLLD.
Za namene evalvacije izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom
smo v februarju 2021 izvedli spletno raziskavo, z vprašalnikom, s katerim smo želeli preveriti
pripravo in izvajanje operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja (SLR LAS). Namen raziskave
je pridobiti informacije, na osnovi katerih smo pripravili drugo spremembo SLR. Raziskavo je
izvedla Jana Nadoh Bergoč s.p. iz Pivke, dostopna pa je na spletni strani LAS. Konec leta je bilo
izpeljano tudi povpraševanje in izbor izvajalca za pripravo analize delovanja LAS za celotno
programsko obdobje, kjer je bila izbrana Jana Nadoh Bergoč. Aktivnosti se bodo izvedle v letu
2022 z namenom priprave nove SLR LAS za naslednje programsko obdobje.
Zaradi večje okvare starega prenosnega računalnika je bil na osnovi povpraševanja in pridobitve
ponudbe nabavljen nov prenosni računalnik za delovanje LAS. Kasneje se je novi računalnik
pokvaril in smo v reklamaciji zahtevali in dobili nov prenosni računalnik. V okviru projekta
sodelovanja Kolesarska veriga je bil nabavljen še en prenosni računalnik in prenosno platno za
izvajanje delavnic na terenu. V tem času se je pokvaril tudi stacionarni računalnik, ki smo ga
sedaj nadomestili z tem prenosnim računalnikom.
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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 2021 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 zelo aktivni pri ažuriranju 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/arhivoddaj/97-Podezelje-med-Sneznikom-in-Nanosom ali pa na youtube kanalu TV Galeja in TV
Kolut.
Dne 27.5.2021 je bil izpeljana strokovna ekskurzija v okviru operacije sodelovanja Biosferna
območja Slovenije (MAB) na območje BOS Triglavski narodni park. Stroški ekskurzije so bili delno
kriti iz LAS Brkini in Krasa, partnerjev te operacije, vendar pa so nastali dodatni stroški za
udeležence iz našega LAS, predvsem vezani na organizacijo, spremljanje in prevoz udeležencev
do Postojne, ki niso bili predvideni v finančni konstrukciji operacije. Iz tega razloga smo del te
aktivnosti umestili v animacijo članov LAS, saj je šlo v tem primeru tudi za predstavitev
delovanja LAS in mreženje ter pripravo nove operacije sodelovanja LAS. Pri tem smo pazili, da se
stroški operacije in animacije niso prekrivali, isto velja za opravljeno delo zaposlenih na LAS.
Dne 3. in 4.6.2021 je bil izpeljana strokovna ekskurzija v okviru operacije sodelovanja Biosferna
območja Slovenije (MAB) na območje BOS Mura. Tudi tu smo delno krili stroške iz LAS Brkini in
Krasa, partnerjev te operacije, dodatne stroške za udeležence iz našega LAS pa umestili v
animacijo članov LAS, saj je šlo v tudi tem primeru za predstavitev delovanja LAS in mreženje ter
pripravo nove operacije sodelovanja LAS. Za promocijska darila za gostitelje ODP smo pripravili
paket domačih proizvodov, ki smo jih nabavili pri čebelarju Branku Skrtu.
Dne 2. in 3.7.2021 je potekal v Posočju posvet LAS članov DRSP, ki se ga je udeležila delegacija 6
članov in sodelavcev LAS SN. Stroške zaposlenih smo pokrili iz stroškov animacije LAS, stroške 3
dodatnih članov pa so si pokrili sami, za kar so bili izstavljeni računi.
Med 25.7. in 2.8.2021 se je delegacija LAS udeležila mednarodnega posveta LAS na otoku
Madeira, ki je bilo tudi zaključno srečanje projekta sodelovanja, na katerem smo slovenski LAS
sodelovali s ciljem priprave novega projekta sodelovanja. Delegacijo so sestavljali strokovni
vodja Aleš Zidar in Maja Piškur, dodatno pa je bila članica delegacije tudi Anita Urbančič, ki je
pokrila svoje stroške udeležbe. Za to je bil izstavljen račun, celotno poročilo o dogodku pa je v
arhivu. Ker je bil ta dogodek načrtovan že v maju 2020 so bile letalske karte kupljene v februarju
2020, nato pa zaradi epidemije Covid prenesene v leto 2021. Ker so bile karte malenkost dražje
smo v letu 2021 doplačali karte.
Od 5.9. do 10.9.2021 se je delegacija LAS Aleš Zidar, Maja Piškur in Andreja Premrl udeležila
strokovne ekskurzije slovenskih LAS v Estoniji. Ekskurzijo je organiziralo Društvo za razvoj
slovenskega podeželja mreža slovenskih LAS in je bilo namenjeno ogledu in prenosu dobrih
praks izvajanja programa CLLD v Estoniji.
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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. V letu 2021 je bilo izvedenih 74 svetovanj za nove
operacije, med katerimi ni šteta pomoč pri pripravi zahtevkov za sofinanciranje operacij.

II.

VODENJE DRUŠTVA

V letu 2021 je društvo finančno poslovalo zelo dobro, saj so bili prilivi iz naslova sofinanciranja
delovanja LAS redni, prav tako smo redno pridobili sredstva iz članarine in sofinanciranja
delovanja društva s strani občin. Pri poslovanju so se tudi poznale omejitve zaradi epidemije
Covid-19, zato ni bilo drugih večjih stroškov zaradi delovanja društva. Je pa to bil razlog, da se
niso izvedle volitve v organe društva, saj se je predsednik in UO odločil, da se volitve izpeljejo
po epidemiji oziroma takrat, ko bodo omogočeni pogoji za izvedbo volitev v živo. V letu 2021 se
je odplačalo posojilo Ribniškega sklada, tako da je društvo finančno dobro stoječe.
Delo društvene pisarne je bilo seveda prilagojeno aktivnostim LAS, izvajale se naslednje
aktivnosti:
➢ Priprava gradiva in dokumentacije za seje Upravnega odbora LAS in DRPSN;
➢ Naknadne kontrole izvajanja projektov;
➢ Priprava gradiva in izvedba redne in dopisne skupščine partnerstva in zbora članstva;
➢ 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;
Zaradi omejitev v zvezi z epidemijo Covid-19 bil izpeljan dopisni Zbor članstva, na osnovi sklepa
dopisnega Zbor članstva iz septembra 2020, pa je bil mandat dosedanjim članom organov
društva podaljšan do zaključka epidemije in izvedbe novih volitev.
Upravni odbor LAS se je v tem času sestal na eni redni seji. Pri tem je potrebno omeniti, da
večjih potreb za sklic seje ni bilo, saj je bila večina zadev povezana z delovanjem LAS, o čemer je
odločal UO LAS.
Nadzorni odbor društva se je sestal na eni redni seji, člani NO so imeli možnost sodelovati na
seji UO, kar pa niso izkoristili.
V tem obdobju smo za delovanje organov društva izplačali sejnine v decembru 2021.

II.1.

Informiranje, promocija društva in LAS

Celotno osnovno informiranje in promocija društva je potekalo preko spletne strani, družbenega
omrežja Facebook in elektronske pošte. Informiranje članov društva poteka skupaj z
informiranjem o delovanju LAS, kar je navedeno v točki 1.2. Prireditve pa so žal tudi v tem letu
odpadle.
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II.2.

Spletna stran

Spletno stran društva www.razvoj-podezelja.si smo v letu 2020 osvežili z novimi vsebinami,
vsekakor pa jo kombiniramo z objavami na spletni strani LAS, ki nudi vse informacije o delovanju
LAS in društva. Na spletni strani LAS se je v letu 2021 dodalo veliko novih vsebin, ki omogočajo
kompletni pregled aktivnosti LAS in društva, predvsem pa smo objavili projekte, pri katerih
društvo sodeluje kot partner in izvajalec.
Zelo aktiven pa je profil društva na družbenem omrežju Facebook, ki se je izkazal kot zelo
uspešen kanal komuniciranja z člani društva in promocije aktivnosti oz. delovanja LAS. Na FB
profilu DRPSN, imamo 1016 sledilcev (lani 964), ta profil kombiniramo tudi z profilom LAS, kjer
imamo trenutno 616 sledilcev (lani 525), skupno torej 1632 sledilcev, tako da na ta način
obveščamo in pokrivamo določen profil članov in interesentov LAS in DRPSN.
II.3.

Sodelovanje društva z drugimi akterji na področju LAS

Društvo je tudi zaradi vodenja LAS zelo aktivno pri graditvi lokalnih partnerstev, 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 Zeleni kras – je najpomembnejši partner društva pri izvajanju določenih aktivnosti,
povezanih z izvajanjem SLR LAS in pripravah na novo programsko obdobje. 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 skupnih projektov SLR,
izvajanje Programa dela 2021, 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;
➢ Smo člani Regijskega stičišča NVO Primorsko-notranjske regije BOREO, 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;
➢ Dobro sodelovanje z Parkom Škocjanske jame pri različnih aktivnostih in pripravi novih
projektov. Strokovni vodja je tudi član odbora za trajnostni turizem PŠJ.
II.4.

Mednarodno in medregijsko sodelovanje

Podrobno so aktivnosti na tem področju opisane v točki I. delovanje LAS, 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. Ti projekti so opredeljeni pri poročilu LAS.
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II.5.

Tožbe, upravni spori

V tem obdobju ni bilo nobenih aktivnosti s tega področja.
III.

PROJEKTI DRUŠTVA

V novem programskem obdobju je društvo prevzelo tudi vlogo partnerjev v skupnih projektih
LAS in projektih sodelovanja, kar pomeni tudi določen finančni vložek v finančnem načrtu teh
projektov. Ta sredstva društvo zagotavlja iz svoje lastne dejavnosti oziroma iz sofinanciranja
občin za delovanje LAS in društva. V letu 2021 so se izvajali naslednji projekti
III.1.

Ribolovni turizem (konto LAS II/2)

Projekt je bil izpeljan v letu 2020 in oddan zahtevek, ki je bil v višini 13.483,54 € plačan v marcu
2021. Sredstva projekta so bila posredovana občinam, ki so sofinancirale ta projekt.
III.2.

Spodbujanje kulturnega utripa v regiji 3 (konto LAS II/3)

Operacija se je zaključila v prvi polovici leta, pripravljen je bil zahtevek, ki je bil v višini 47.336,64
€ izplačan v decembru 2021. Naš del je bilo vodenje in koordinacija operacije v višini 1.996,70
€, ostalo je bilo izplačano partnerjem operacije.
III.3.

Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (MAB – konto LAS III/2)

Projekt sodelovanja, v katerem je sodelovalo 6 slovenskih LAS, se je zaključil v juniju 2021. V
projektu so LAS zasledovali osnovni cilj:
➢ Povezovanje vseh biosfernih območij in povečevanje njihove prepoznavnosti
➢ Ustvarjanje priložnosti za odprto, odgovorno in trajnostno sodelovanje ter lokalno
partnerstvo.
Na območju našega LAS smo izpeljali naslednje aktivnosti:
➢ Izmenjava dobrih praks v drugih BO, skupna srečanja deležnikov in konference – izvedba
ogledov dobrih praks, dan biosfernih območij Slovenije;
➢ Enodnevni ogled dobre prakse BO Triglavski narodni park in dvodnevni ogled dobre prakse
BO Mura;
V letu 2021 je bil vložen drugi zahtevek za izplačilo sofinanciranja v višini 9.209,91 €, ki smo jih
delno pokrili iz sofinanciranja občin v višini 10.171,38 €, delno pa je operacijo sofinanciral
DRPSN v višini 4.945,13 €.
III.4.

Z roko v roki do kakovostne prehrane - samooskrba (konto LAS III.6.)

Projekt sodelovanja, v katerem so sodelovali 4 LAS z več partnerji na svojem področju (pri nas
Pivka Perutninarstvo), je bil zaključen marca 2021 z zaključnimi aktivnostmi projekta.
Zahtevek v višini 18.928,99 € je bil izplačan v decembru 2021. Ker so bila sredstva za operacijo
zagotovljena iz sofinanciranja občin za ta projekt, so bila tudi v celoti izplačana občinam.
III.5.

Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost (konto LAS III.7.)

V okviru projekta sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin – osnovna tema je revitalizacija
izbranih domačih in umetnostnih obrti, smo na našem območju revitalizirali brivsko-frizerski
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salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni in vzpostavili vzorčen primer za obnovo preostale
dediščine na območju DRPSN, celotne Slovenije in širše.
V okviru projekta smo v lanskem letu izvajali vodenje in koordinacijo projekta, izvedle so se
aktivnosti vezane na obnovo notranjosti brivsko-frizerskega salona, na pripravo didaktičnega
programa na temo domačih in umetnostnih obrti ter delavnice o domačih in umetnostnih
obrteh. Izvedena je bila promocijska aktivnost ter oblikovana inovativna storitev salona, po
zaključku obnove je bil prostor oddan prostor v najem brivcu, ki nadaljuje dejavnost v salonu.
Zahtevek za operacijo je bil oddan v septembru 2021 v višini 89.415,45 €, stroški so bili pokriti iz
sredstev občine za izvajanje tega projekta. Društvo je imelo strošek vodenja in koordinacije
projekta v višini 289,71 €.
III.6.

ICST – Generator kompetentnega kadra (konto LAS II.4.)

Skupno operacijo LAS vodi društvo in je namenjena povezovanju sodobne tehnologije in
tehnike. Kombinacija obojega je združena v ICST (inovativnem centru sodobnih tehnologij), ki je
prvenstveno namenjen izobraževanju mladine (dijakov in študentov), zaposlenih in
brezposelnih. Trenutno veljavni izobraževalni programi na področju strojništva (strojni tehnik in
oblikovalec kovin – orodjar) znotraj obstoječih kurikulov omogočajo mladim spoznavanje
tehnoloških naprav, ne omogočajo pa razvijanje kompetenc, ker je vsebina okrnjena in obseg ur
premajhen. Zaradi navedenega dijaki nimajo možnosti razvijati veščin in spretnosti, ki so pogoj
za razvoj kompetence. V okviru operacije se bosta zato razvila in pripravila dva kurikula, enega za
program strojni tehnik in drugega za program oblikovalec kovin – orodjar. Oba bosta integrirana
v formalni program izobraževanja.
Kurikula bosta razvita v drugi fazi operacije, kjer bo partner operacije ŠC Postojna za potrebe
razvoja in priprave kurikula izvedel pilotno sodelovanje med partnerji: ICST – podjetja – dijaki.
Namen je, da bosta pripravljena kurikula odslikavala potrebe gospodarstva po kompetencah na
področju sodobnih tehnologij.
Z operacijo se bo tehniko in uporabo sodobnih tehnologij ICST promoviralo tudi med
osnovnošolci zadnje triade. Namen zgodnje promocije je, da se jih spodbudi k vpisu v programe
strojništva in s tem prispeva k potrebam trga dela v vseh treh občinah. S ciljem spodbude k
vpisu v tehnične programe bodo znotraj operacije pilotno izvedeni tehnični dnevi za
osnovnošolce. Na osnovi pilotnih izvedb se bodo razvila dva programa tehničnih dni za
osnovnošolce, ki bodo po zaključku projekta namenjeni vsem šolam v vseh treh občinah.
Programa bosta pripravljena tako, da bosta zasledovala cilje osnovnošolskega kurikula tehnike
na področju dela s kovinami.
Z rezultati in aktivnostmi se bo posredno prispevalo k razvoju regije, saj bodo mladi zaradi boljše
kompetentnosti ob zaposlitvi dosegali višje dohodke prej kot bi jih sicer. Istočasno se inovativno
pristopa k zagotavljanju ustreznega dotoka kadrov na trg in ustvarja povezovanje partnerjev iz
različnih nivojev in sektorjev (osnovne šole – ICST – podjetja).
Nosilec operacije je Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, partnerji pa Šolski
center Postojna, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ PIVKA in OŠ Miroslava Vilharja
Postojna. V letu 2021 je bil vložen prvi zahtevek za sofinanciranje operacije v višini 14.192,38 €
(celotna vrednost prve faze je 16.698,38 €), od tega je na društvo odpadlo 2.790,28 € (skupno
3.027,86 €).
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III.7.

Socialno podjetje (konto LAS II.5.)

Vzpostavitev socialnega podjetja je eden izmed pomembnih kazalnikov LAS, ki ga v dosedanjem
izvajanju SLR še nismo dosegli. Doseganje tega cilja je pomembno zato, ker so na podeželju in v
kmetijstvu velike možnosti za razvoj socialnega podjetništva. Okolje je ustrezno, saj je ravno to
okolje uspelo ohraniti povezanost med ljudmi, medsebojno sodelovanje, povezovanje, kar je
eden ključnih elementov socialnega podjetništva. Po drugi strani pa se v okviru socialnega
podjetja vzpostavljajo vezi med ranljivimi skupinami prebivalstva, njihovo vključevanje v
družbeno življenje na podeželju in iskanje možnosti za njihovo sodelovanje ter zaposlovanje.
Operacija je logično nadaljevanje prizadevanj lokalnih skupnosti in LAS med Snežnikom in
Nanosom pri zagotavljanju pridelave kmetijskih pridelkov in zagotavljanju samooskrbe z
lokalnimi pridelki in proizvodi, ki so bili izvajani z različnimi projekti v okviru razvoja podeželja.
Operacija je v javnem interesu, saj gre za nadgradnjo dosedanjih rezultatov in ugotovljenih
potreb na območju LAS med Snežnikom in Nanosom in za zagotavljanje cilja vzpostavitve
socialnega podjetništva v okviru Strategije lokalnega razvoja.
Z naložbo v stavbo za distribucijo kmetijskih pridelkov bo partner Kmetija Gregor Slavec
pridobila prostor za skladiščenje in prodajo lastnih pridelkov in izdelkov ekološke kmetije Slavec
in partnerskih kmetij, čez čas pa tudi kmetij in ponudnikov ekološko pridelane lokalne hrane z
območja LAS in širše. V okviru prodaje bo distribucijski center namenjen pripravi pridelkov in
izdelkov prodajnega asortimana pred dostavo javnim ustanovam in prebivalcem območja LAS,
ter neposrednemu nakupu na kmetiji. Poseben segment dostave bo namenjen ponudnikom
namestitev za ponudbo produkta Zajtrk Zeleni kras. Gre za primer dobre prakse nič ogljičnega
odtisa pri pridelavi in prodaji hrane, saj stremi k temu, da hrana potuje čim manj do končnega
odjemalca. Za delovanje distribucijskega centra in prodajalne lokalnih pridelkov se bo
vzpostavila prodajna spletna stran, s katero se bo poenostavila naročanje, prodaja in distribucija
prodajnega programa prebivalcem in javnim ustanovam. Za potrebe dela se bo na kmetiji
ustanovilo socialno podjetje, najmanj za obdobje trajanja projekta pa na novo zaposlila ena
oseba z predvidenim nadaljevanje zaposlitve tudi po zaključku projekta. Cilj partnerjev v
operaciji je namreč vzpostavitev delovanja socialnega podjetja za daljše obdobje.
Nosilec operacije Društvo za razvoj podeželja bo poleg vodenja in koordinacije poskrbel za
usklajeno promocijo aktivnosti operacije, pripravo spletnih vsebin in ustrezne promocijske
prireditve za podporo delovanja socialnega podjetja, ki bo ponudnike zastopal pod skupno
blagovno znamko v okviru Zelenega krasa. Operacija se še vedno izvaja, vrednost projekta je
predvidena na 62.029,88 EUR, strošek LAS oziroma društva je bil v letu 2021 v višini 2.226,75 €.
III.8.

Ribniki (konto LAS II.6.)

DRPSN in LAS se je v projekt vključilo po odpovedi partnerja Turistično društvo Pivka, po
katerem smo prevzeli njihove aktivnosti projekta.
Kmetija Kozlek in RD Postojna želita z operacijo urediti ribnika, ki ju imata v lasti in upravljanju
na območju Ilirske Bistrice in Postojne. Ribnik v Ilirski Bistrici nastal na temeljih prvega javnega
kopališča v mestu Il.Bistrica iz začetka 19. stoletja, zato je njegova obnova pomembna tudi iz
zgodovinskega stališča. Isto velja za ribnik v Postojni, ki je nastal pred stoletjem, ko je lokalna
opekarna izkopavala material za izdelavo opek.
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Oba ribnika spadata med biotsko raznovrstna in zato pomembna območja, saj poleg ribjega
življa zagotavljata tudi obstoj rastlinskih vrst, ki rastejo ob ribnikih. S tem se ohranja značilna in
prostorsko zaključena enota ekosistema obeh ribnikov. Pri obnovi obeh ribnikov gre za očiščenje
dna ribnika, odvoz odvečnega materiala, napolnitev ribnika in obnovo ribjega življa ter ureditev
okolice, ki omogoča tudi ohranitev rastlinja.
DRPSN se vključuje v projekt pri aktivnosti vodenja in koordinacije operacije ter pri delu na
razvoju turistične ponudbe in ozaveščevalnih aktivnosti. Izvedlo bo popis biotske raznovrstnosti
oziroma biodiverzitete obeh ribnikov in na osnovi tega pripravilo načrt obnove rastlinja okolice
ribnika. Ob tem bodo na osnovi opravljenega dela izvedene ozaveščevalne delavnice za šolsko
mladino in izobraževalna pot, s katerimi se bo opozorilo na pomembnost ohranjanja
biodiverzitete našega prostora.
Ob ureditvi ribnika bo vodilni partner uredil degustacijski prostor, v katerem bo za obiskovalce
ponudil pridelke njegove kmetije in ostalih lokalnih ponudnikov, zato se v operacijo vključuje
tudi TIC Ilirska Bistrica, ki bo skozi svojo dejavnost poskrbel za promocijo kmetije in
obnovljenega ribnika.
Ureditev ribnika v Postojni vključuje tudi poribavanje ribnika, kar bo omogočalo športni ribolov.
Namenjen bo predvsem ribolovu, druženju mladih ribičev, ribolovnemu turizmu in ribiškem
tekmovanju. Jezero bo z zdravo favno omogočilo tudi reprodukcijo tam živečih rib, žab in ostalih
živali. Okoli ribnika se bo uredila pot in mesta za počitek turistov in tudi obiskovalcev »Gostilne
Ob kaminu«, ki je locirana ob samem ribniku. V sodelovanju s to gostilno se bo pripravil menu
»RIBIČ«, ki bo namenjen turističnemu ribiču in skupinam tekmovalcev v športnem ribolovu.
Projekt je v izvajanju, vrednost projekta je predvidena na 65.610,00 EUR, delež na LAS je v letu
2021 znašal 714,72 €.
III.9.

Kolesarska mreža na podeželju (konto LAS III.8.)

Projekt sodelovanja, ki je bil potrjen na zadnjem pozivu MKGP in pri katerem sodeluje 12 slovenskih LAS.
Gre za izjemno odmeven projekt, ki bo z kolesarsko mrežo povezal občine in LAS-e po Sloveniji: po
izvedenih aktivnostih se bo povečala atraktivnost okolja in dostopnost do interesnih točk v občinah
znotraj posameznih LAS in med LAS-i. To bo imelo pozitivne učinke na: gospodarstvo (predvsem
turizem), prepoznavnost, povezanost vseh deležnikov in trajnostno upravljanje z naravnimi in kulturnimi
resursi na območju celotne operacije. Pomemben je tudi prenos dobrih praks z območij kjer se sistem že
implementiran na območja, ki sistem kolektivne mobilnosti šele uvajajo.
Prva faza projekta je bila že izvedena, sedaj poteka drugi del. V okviru projekta se bo dosegla:
- Večja prepoznavnost »kolesarskih poti« na območju LAS, tudi kot podjetniške priložnosti in
inovativna turistična ponudba;
- Pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in
aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija
operacije; promocija preko socialnih omrežij bo omogočila širšo prepoznavnost);
- Večja turistična prepoznavnost območja LAS;
- Postavitev postaj za oddajo koles v občini Postojna.
V novembru 2021 je bil oddan prvi zahtevek v višini 68.101,36 €, celotna vrednost projekta za LAS je
137.880,01 €, od tega smo na LAS oziroma vodilnega partnerja v letu 2021 porabili 6.728,06 €, ki jih
zagotavljamo iz svojih sredstev.
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IV.

FINANČNO POROČILO za obdobje 1.1.2021 do 31.12.2021

Finančno poročilo je pripravljeno skupno za celotno društvo, pri tem so vodeni posebej konti za
DRPSN in LAS:
1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA V LETU 2021
Prihodki
Stroški in odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki

DRPSN

LAS

SKUPNO

28.742,27
10.669,45
18.072,82

192.878,17
160.994,18
31.883,99

221.620,44
171.663,63
49.956,81

1.1 PRIHODKI DRUŠTVA V LETU 2021
DRPSN
A Prihodki od članarin članov
B Dotacije občin
C Dotacije iz proračuna, AKTRP
D Kotizacije
E Zahtevek društva za LAS
F Prihodki od prodaje
G Prihodki od obresti – izravnave
H Refundacije države
Skupaj:

766,40
26.562,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
1.412,89
28.742,27

LAS
2.868,00
5.450,70
184.559,47
0,00
0,00
0,00
0,00
192.878,17

SKUPAJ
3.634,40
32.013,60
184.559,47
0,00
0,00
0,00
0,00
1.412,89
221.620,44

1.2. STROŠKI IN ODHODKI DRUŠTVA V LETU 2021
DRPSN
A
Stroški materiala
B
Stroški storitev
C
Stroški dela
D
Amortizacija
E
Stroški obresti
Skupaj:

806,96
4.056,08
4.051,88
421,96
110,13
10.669,45

LAS
2.809,77
105.275,74
52.908,67
1.222,44
160.994,18

SKUPAJ
3.616,73
109.331,82
56.960,55
1.644,40
110,13
171.663,63

2. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2021
2.1. SREDSTVA

A
B
C
D
E
F

SKUPAJ SREDSTVA
Oprema
Transakcijski račun
Terjatve do kupcev
Terjatve do proračuna
Ostale terjatve
Terjatve do društva

DRPSN
18.353,90
0,00
18.353,90
0,00
0,00
0,00
0,00

LAS
96.204,49
0,00
26.300,18
1.260,00
68.644,31
0,00
0,00

SKUPAJ
114.558,39
0,00
44.654,08
1.260,00
68.644,31
0,00
0,00
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2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A
B
C
D
E
F.
G
H

DRPSN
18.353,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281,08
0,00
18.072,82

SKUPAJ
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Nerazporejena sredstva EU projekti
Obveznost iz naslova plač in dajatev
Obveznosti do občin
Druge obveznosti
Sklad društva
Posojila
Presežek prihodkov nad stroški

LAS
96.204,49
2.112,70
0,00
4.562,77
0,00
0,00
62.207,80
0,00
31.883,99

SKUPAJ
114.558,39
2.112,70
0,00
4.562,77
0,00
0,00
62.488,88
0,00
49.956,81

3. PRIMERJAVA podatkov iz Bilance stanja leta 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 in 2016
Sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

2021

2020

2019

2018

2017

2016

114.558,39

88.225,03

130.932,54

142.171,42

70.235,72

26.754,80

0,00

421,96

1.264,36

182,74

913,72

0,00

B) Denarna sredstva

44.654,08

54.439,14

57.310,09

54250,37

2.946,82

2.650,27

C) Terjatve do kupcev

1.260,00

0,00

910,00

2167,17

544,61

1.501,69

D) Zaloge

0,00

0,00

0,00

0,00

821,16

1.250,00

E) Terjatve do občin

0,00

0,00

0,00

25.574,35

0,00

0,00

68.644,31

33.363,93

58.312,90

57.624,70

49.443,63

13.026,05

E) Ostale terjatve

0,00

0,00

94,69

2372,09

15.565,78

8.326,79

F) Terjatve LAS - Društvo

0,00

0,00

13.040,50

0,00

0,00

0,00

/

/

/

/

/

/

A) Oprema

F) Terjatve do AKTRP

G) AČR

Obveznosti do virov
sredstev

2021

2020

2019

2018

2017

2016

114.558,39

88.225,03

130.932,54

142.171,42

70.235,72

26.754,80

2.112,70

40,43

4.749,18

10.429,91

3.863,91

1.631,47

B. Obveznost za izplačilo
sejnin

0,00

/

/

10.018,10

146,46

/

C. Nerazporejena sredstva
EU projekti

0,00

/

/

9.812,52

9.812,52

4.421,23

D. Obveznosti do delavcev

4.562,77

5.236,52

2.705,14

1.979,54

1.138,89

1.238,41

E. Obveznost za dajatve iz in
na plačo

0,00

/

2.525,35

2.211,58

899,33

906,95

F. Obveznost za povračila
stroškov članom

0,00

/

168,43

663,81

/

/

G. Odloženi prihodki za
nakup opreme

0,00

/

0,00

/

/

/

G. Sredstva kmetijskega
krožka

0,00

/

0,00

/

/

370,05

SKUPAJ
A. Kratkoročne obveznosti
do dobaviteljev
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H. Ostale obveznosti

0,00

/

1.065,90

/

189,27

6.801,89

I. Obveznost LAS-Društvo

0,00

/

13.040,50

/

/

/

I. Posojila

0,00

25.000,00

65.000,00

90.000,00

13.385,90

/

F. Presežek prihodkov
nad stroški

49.956,81

16.248,74

41.678,04

15.309,74

32.705,96

11.384,80

G. Sklad društva

62.488,88

41.699,34

0,00

1.746,22

8.093,48

/

4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA LETA ZA LETA 2016 – 2021
2021

2020

2019

2018

221.620,44

193.212,78

196.249,03

161.192,31

94.869,02

73.507,80

3.634,40

2.021,10

1.340,00

1.630,00

330,00

890,00

Prihodki članov, kotizacije

0,00

/

2.749,71

/

/

/

Prihodki Gruntvig

0,00

/

/

/

/

/

32.013,60

30.992,33

26.465,60

76.419,89

24.202,45

20147,17

184.559,47

160.199,15

86.144,28

15.403,50

347,70

20.347,70

Prihodki EU

0,00

/

64.558,64

64.016,28

58.525,17

22.110,82

Prihodki od prodaje

0,00

/

14.985,58

3.722,27

11.463,00

10.011,12

Prihodki od obresti

0,00

0,20

5,22

0,37

0,70

0,99

Refundacije države

1.412,89

/

/

/

/

/

STROŠKI SKUPAJ

171.663,63

176.964,04

169.880,74

153.785,25

98.190,34

69.939,70

Stroški materiala

3.616,73

2.510,72

8.336,47

2.983,62

11.896,62

3.236,16

109.331,82

113.175,90

93.762,98

111.025,79

58.772,91

41.141,30

Stroški dela

56.960,55

59.668,83

64.722,53

39.749,16

25.974,50

25.023,49

Amortizacija

1.644,40

842,40

604,20

730,98

548,23

103,37

110,13

766,19

1.615,56

1.686,44

375,19

0,72

Takse in članarine

0,00

/

839,00

592,88

622,89

434,66

Parske izravnave, drugo

0,00

/

/

/

/

/

PRESEŽEK PRIHODKOV

49.956,81

16.248,74

26.368,29

7.407,06

-3.321,32

3.568,10

PRIHODKI SKUPAJ
Članarine

Prihodki občin
Dotacije proračuna in
drugih

Stroški storitev

Stroški obresti

2017

2016
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5. PREGLED STROŠKOV IN PRIHODKOV PO PROJEKTIH
5.1. Društvo:
SKUPNA TABELA

Stroški

SKUPAJ
1 društvo za razvoj podeželja druge storitve
111 tožbe, takse, upravni stroški
112 Spletna stran
114 Medregijsko in mednarodno sode.
115 Stroški dela
116 Potni stroški
117 Pisarniški stroški
118 Bančni stroški
119 Materialni stroški ostali
Obresti

10.669,45
1.609,37
25,34
436,74
0,00
4.148,84
0,00
3.853,82
311,96
173,25
110,13

Prihodki od prodaje,
namenske dotacija
28.742,27
26.562,90

1.412,89

766,40

5.2. LAS
SKUPNA TABELA

Stroški

SKUPAJ
2 LAS
2113 Delo Vrednotenje SLR
2114 Delo Animacija
2115 Delo Operacije in vloge, svetovanje
2123 PN Vrednotenje SLR
2124 PN SLR animacija
2125 PN priprava vlog
213 Posredni stroški LAS
2141 ZI usposabljanje osebja
2142 ZI odnosi z javnostjo
2143 ZI vrednotenje SLR
2144 ZI SLR animacija
2145 ZI priprava vlog
215 Bančni stroški
217 Tožbe, takse, spori
Projekti – operacije sodelovanja
SKUPAJ
222 Ribolovni turizem
223 Kulturni utrip
224 Socialno podjetništvo
225 ICST
226 Ribniki
232 Unescova biosferna območja
236 Samooskrba
237 DUO dediščina in sodobnost
238 Kolesarska veriga na podeželju
Ostali projekti – transfer

57.257,48
27,60
27.535,30
5.522,59
1.154,84
551,82
1.463,57
0,00
10.835,26
1.154,53
21,98
3.705,02
5.236,88
0,00
48,09
0,00
Stroški
103.736,70
13.483,54
47.281,25
2.226,75
3.027,86
714,72
4.945,13
25.039,68
289,71
6.728,06
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Prihodki od prodaje,
namenske dotacija
62.317,88
60.147,48

2.170,40

Prihodki od prodaje,
namenske dotacija
130.560,29
13.483,54
47.336,64

18.928,99

50.811,12
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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:
Aleš ZIDAR

Predsednik DRPSN:
Boštjan Glažar

Ilirska Bistrica, 14.03.2021
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