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1. PLANIRANE AKTIVNOSTI LAS v letu 2016
V obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 so za Društvo za razvoj podeželja Zasavje planirane
naslednje aktivnosti vezane na zaključevanje programskega obdobja 2007-2013 in na redno
delovanje društva:
-

-

-

urejanje spletne strani – objava informacij samo o izvedenih projektih v programskem
obdobju 2007 – 2013 ter zagotavljanje njihove trajnosti, ter ponudba zasavskih kmetij
(katalog zasavskega podeželja),
priprava gradiva, koordinacija in izvedba sej upravnega odbora, nadzornega odbora in
zbora članov društva (sprejem letnih poročil za leto 2015, priprava programa dela za
2016),
delovanje organov LAS Zasavje samo za dokončno izvajanje projektov, odobrenih v
programskem obdobju 2007 – 2013,
izvajanje kontrole na terenu in v pisarni za projekte, ki so zaključeni,
kontrola izvedenih in zaključenih projektov na terenu in v pisarni (kontrole in poročanje
na zahtevo ARSKTRP),
redno letno poročanje ARSKTRP,
arhiviranje dokumentacije.

Za izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti bo sklenjena pogodba med KGZS – Zavodom LJ in
Društvom za razvoj podeželja Zasavje. Plačila bodo na osnovi opravljenega dela in predloženih
časovnic o opravljenem delu.
Poleg zgoraj navedenega bo društvo opravljalo še sledeče aktivnosti:
- prijava društva na razpise drugih institucij z namenom pridobivanja finančnih sredstev
za delovanje društva,
- aktivno sodelovanje v Partnerstvu LAS Zasavje ter znotraj akcijskih skupin, kjer je
Društvo LAS Zasavje odgovorna oseba,
- sodelovanje z zainteresiranimi institucijami z namenom prijave operacij,
- animacija lokalnih akterjev razvoja ter vsebinska priprava izhodišč za prijavo projektov
na ukrepe PRP 2014-20: M16 - Sodelovanje, M19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine, INTERREG ter druge razpise.
Prioritetna projektna področja, ki jih v sodelovanju z lokalnimi akterji razvoja in
Partnerstvom LAS Zasavje želimo v letu 2016 in v prihodnjih letih pripraviti so:
1) 'Lokalna samooskrba – AKCIJA' (LoSA) s poudarkom na povečanju obsega lokalne
samooskrbe. Koordinator: Jože Ocepek
2) 'Geopark Posavske gube' - povezana turistično industrijska ponudba od Laškega do Litije.
Koordinator: Nataša Jerman Rajh
3) lokalna mobilnost - GoOpti Lokalo - priložnost za lokalne ponudnike prevozov za
povečanje obsega storitev s sodobno IT podporo. Koordinator: Jože Ocepek
4) ureditev pogojev za lokalni zakol manjših turnusov živali. Koordinator: iščemo
5) 'Pogled čez – Po poti iz gozda v dom' – več v priloženi zloženki. Koordinator: iščemo
6) sodelovanje v pobudah za trajnostno izrabo lokalnih virov (gozd, les, energetska
samooskrba, prehranska samooskrba, trajnostna mobilnost)
Za zgoraj naštete aktivnosti (1-5) se ne predvideva dodatnih finančnih sredstev v letu 2016.

Letni plan dela Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2016 – predlog za sejo UO LAS (marec 2016)

Društvo za razvoj podeželja Zasavje
Cesta 9. avgusta 78 a
1410 Zagorje ob Savi
Tel: 03 56 34 380

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

2. PROGRAM DELA LAS ZA LETO 2016
Program dela 2016 je razdeljen na dve glavni vsebini:
1. Izvajanje strokovnih in administrativnih del za Društvo LAS Zasavje
Izvajanje strokovnih in administrativnih del je opredeljeno v točki 1 in opredeljeno s pogodbo
med KGZS – Zavodom Ljubljana in Društvom LAS Zasavje.
2. Izvajanje ostalih nalog društva
V letu 2016 bodo aktualne aktivnosti:
- prijava društva na razpise drugih institucij z namenom pridobivanja finančnih sredstev
za delovanje društva,
- aktivno sodelovanje v Partnerstvu LAS Zasavje ter znotraj akcijskih skupin, kjer je
Društvo LAS Zasavje odgovorna oseba,
- sodelovanje z zainteresiranimi institucijami z namenom prijave operacij,
- animacija lokalnih akterjev razvoja ter vsebinska priprava izhodišč za prijavo projektov
na ukrepe PRP 2014-20: M16 - Sodelovanje, M19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine, INTERREG ter druge razpise.

3. PREDLOG LETNEGA FINANČNEGA NAČRTA DELA ZA LETO 2016
Preglednica 5: Predlog Letnega finančnega načrta dela Društvo LAS Zasavje za leto 2016

LETNI FINANČNI NAČRT DELA DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZASAVJE
ZA LETO 2016
PRIHODKI
Članarina za leto 2016
Predvidene dotacije občin za leto 2016

ODHODKI
Delo po pogodbi (Zavod LJ)
Materialni stroški (poštnina, pisarn.material, telefon)
Računovodski servis Verbena
Stroški kilometrine (člani UO,NO,DK)
Najem prostora na strežniku
Članarina za DRSP (Društvo za razvoj slovenskega podeželja)
SKUPAJ
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EUR
500,00
4.500,00
5.000,00
EUR
6.400,00
400,00
500,00
400,00
55,00
100,00
7.855,00
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V predlogu finančnega plana dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2016 je
predvidena višina prihodkov v višini 5.000,00 eur oz. odhodkov v višini 7.855,00 eur.
Na strani prihodkov so zajete naslednje postavke:
- članarina za leto 2016,
- predvidene dotacije občin za leto 2016.
Na strani odhodkov so predvideni naslednji stroški:
- delo po pogodbi s KGZS – Zavodom LJ,
- stroški materiala, poštnine, telefona,
- stroški računovodskega servisa,
- stroški kilometrine,
- strošek najema prostora na strežniku (spletna stran),
- članarina v Društvu za razvoj slovenskega podeželja.
Znotraj postavk določenih v letnem planu dela je možen prenos sredstev, v kolikor se izkaže, da
je na določeni postavki upravičeno višja poraba od planirane, na drugi postavki pa plan ne bo
dosežen. Prenos znotraj postavk je dovoljen, v kolikor ne presega planirane višine finančnega
plana.
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