
                                     
  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Zaključno poročilo o delu Društva za razvoj podeželja Zasavje za leto 2017 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU  
Društva za razvoj podeželja Zasavje 

za leto 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marec 2017



                                     
  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Zaključno poročilo o delu Društva za razvoj podeželja Zasavje za leto 2017 2

 
 
1. IZVEDENE AKTIVNOSTI 
V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 so bile za Društvo za razvoj podeželja Zasavje izvedene 
naslednje aktivnosti: 
 
a) 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) 
• dodajanje novih vsebin, redno ažuriranje vsebine ter priprava in objava aktualnih 

prispevkov in objav 
 
b) priprava gradiva, koordinacija in izvedba sej upravnega odbora, nadzornega odbora in zbora 
članov društva (sprejem letnih poročil za leto 2016, priprava programa dela za 2017) 
• priprava dokumentov in gradiv, kontaktiranje članov in pisanje zapisnikov za vse seje 

organov LAS in zbora članov,  

• priprava Zaključnega poročila LAS za leto 2016, 

• priprava osnutka finančnega plana in programa dela LAS za leto 2017, 
 
c) delovanje organov DRPZ, samo za dokončno izvajanje projektov, odobrenih v programskem 
obdobju 2007 – 2013 
• organizacija in izvedba rednih sej upravnega odbora:  

o 46. redna seja UO LAS (13.3.2017, sejna soba občine Hrastnik) 

• organizacija in izvedba redne seje nadzornega odbora:  
o 13. redna seja NO (27.3.2017, sedež finančnega vodje, Dol pri Hrastniku) 

• organizacija in izvedba 10. zbora članov (28.3.2017, sejna soba občine Trbovlje) 

• stalna komunikacija s finančnim vodjem in predsednikom LAS (telefonsko, preko 
elektronske pošte, osebno). 

 
d) kontrola izvedenih in zaključenih projektov na terenu in v pisarni (kontrole in poročanje na 
zahtevo ARSKTRP) 
• kontrol s strani ARSKTRP v letu 2017 ni bilo 
 
e) arhiviranje dokumentacije 
• na lokaciji sedeža društva do 30.5.2017 
• po 30.5.2017 je arhiv na lokaciji Žvarulje 12, Izlake 
 
f) promocija društva 
• udeležba na prireditvi Božično mesto 2017, Zagorje ob Savi  
 
 
2. FINANČNO POROČILO DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZASAVJE ZA LETO 2017 
V Prilogi 1 k Zaključnem poročilu za leto 2017.  
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3. PREVERJANJE ZAGOTAVLJANJA TRAJNOSTI IZVEDENIH LEADER PROJEKTOV V 
OBDOBJU 2007-2013 
V letu 2017 na terenu niso bilo preverb na terenu za projekte, katerim še ni pretekla petletna 
obveznost od zadnjega izplačila sredstev.  
Po 31.12.2017 ostane še 13 projektov od skupno 36 izvedenih projektov, ki jim še ni pretekla 
petletna obveznost.  
 
 
 
 

Pripravila: 

  

Predsednik LAS: 
Karmen Skalič Holešek Jože Ocepek l.r. 

 


