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1. UVOD
KGZS – Zavod LJ je bil z Izvajalsko pogodbo – Pogodbi o upravljanju LAS za leto 2015 opredeljen
kot upravljavec LAS Društva za razvoj podeželja Zasavje in je zadolžen za strokovno in
administrativno delo za organe LAS, v smislu izvajanja nalog spodbujanja lokalnega in
regionalnega razvoja na območju LAS. Ena od njegovih nalog je poročanje o delovanju LAS.

2. IZVEDENE AKTIVNOSTI
V obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 so bile za Društvo za razvoj podeželja Zasavje izvedene
naslednje aktivnosti:
a) sodelovanje z regionalnimi in lokalnimi organi zasavskih občin ter razvojnih agencij
(poročanje, predstavitev delovanja LAS na odborih ali občinskih svetih lokalnih skupnosti, Svetu
zasavske regije, Regionalnemu razvojnemu svetu ipd.)
b) sodelovanje z Društvom za razvoj slovenskega podeželja (DRSP)
c) 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 (posodobljena spletna stran -dodan FB gumb), redno ažuriranje
vsebine ter priprava in objava aktualnih prispevkov in objav
č) priprava gradiva, koordinacija in izvedba zbora članov društva (sprejem letnih poročil za leto
2014)
• priprava dokumentov in gradiv, kontaktiranje članov in pisanje zapisnikov za vse seje
organov LAS in zbora članov,
• priprava Zaključnega poročila LAS za leto 2014,
• priprava osnutka finančnega plana in programa dela LAS za leto 2015,
• pripravljeno poročilo upravljavca,
• priprava vseh potrebnih pogodb oz. aneksov potrebnih za nemoteno delovanje LAS,
d) delovanje organov LAS Zasavje, samo za dokončno izvajanje projektov (2015), odobrenih v
programskem obdobju 2007 – 2013
• organizacija in izvedba rednih in korespondenčnih sej upravnega odbora:
o 40. redna seja UO LAS (29.1.2015, sejna soba občine Hrastnik)
o 41. redna seja UO LAS (19.3.2015, sejna soba občine Trbovlje)
o 42. redna seja UO LAS (10.6.2015, sejna soba občine Zagorje ob Savi)
o sestanek UO LAS (nesklepčna seja UO LAS; 24.9.2015, predavalnica Delavskega
doma Trbovlje)
o 12. korespondenčna seja UO (25.9. – 30.9.2015 do 12. ure)
o 13. korespondenčna seja UO (9.10. – 13.10.2015 do 12. ure)
• organizacija in izvedba rednih nadzornega odbora:
o 11. redna seja NO (12.3.2015, sedež finančnega vodje, Dol pri Hrastniku)
• organizacija in izvedba 8. zbora članov (31.3.2015, Trbovlje)
• stalna komunikacija s finančnim vodjem in predsednikom LAS (telefonsko, preko
elektronske pošte, osebno).
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e) administrativni in drugi stroški, za oddajanje zahtevkov in poročil ter izvajanje kontrole na
terenu in v pisarni za projekte
• razjasnitev zahtevka za vodenje LAS
• samodopolnitev zahtevka 'Zasavski gasilski muzej Kandrše (2/2)'
• oddaja zahtevka za projekt 'Vse drugačne – vse krasne (na kmete v Zasavje)'
• dopolnitve zahtevka za projekt 'Perspektiva zasavskega podeželja'
• dopolnitve zahtevka za projekt 'Zasavski gasilski muzej Kandrše (2/2)'
• dopolnitve zahtevka za projekt 'Vse drugačne – vse krasne (na kmete v Zasavje)'
• poročanje o državnih pomočeh ARSKTRP
• redno letno poročanje ARSKTRP
• sestanek s predstavniki ARSKTRP
• kontrola na kraju samem s strani ARSKTRP za projekta:
o 'Zasavski gasilski muzej Kandrše (2/2)'
o 'Vse drugačne – vse krasne (na kmete v Zasavje)'
f) promocijski stroški za predstavitev projektov odobrenih v programskem obdobju 2007 –
2013
• udeležba na Kramarskem sejmu na Dolu pri Hrastniku,
• udeležba na Božičnem mestu v občini Zagorje,
• sodelovanje z Zasavsko ljudsko univerzo v Tednu vseživljenjskega učenja,
• udeležba na Festivalu slovenskih LAS v Ljubljani
g) sodelovanje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja 2014-2020
• objava Pisma o nameri za ustanovitev partnerstva LAS Zasavje
• objava Javnega poziva za članstvo v partnerstvu LAS Zasavje
• priprava in izvedba srečanja novonastajajočega partnerstva LAS, izvedba in udeležba na
številnih srečanjih, sestankih za pripravo SLR, sodelovanje v Koordinacijskem odboru LAS

3. IZVAJANJE LEADER PROJEKTOV
Zaključeni projekti so bili izvedeni v celoti kot je bilo opredeljeno v Načrtu izvedbenih projektov
(NIP) odobrenem s strani MKO. Vsi zahtevki so bili oddani na ARSKTRP in so bili do 31.12.2015
vsi izplačan.

4. FINANČNO POROČILO DRUŠTVA LAS ZASAVJE ZA LETO 2015
V Prilogi 1 k Zaključnem poročilu za leto 2015.

5. USPEŠNOST ČRPANJA LEADER SREDSTEV V OBDOBJU 2007-2013 NA DAN 31.12.2015
Za obdobje 2007-2013, so bila Lokalni akcijski skupini Društva LAS Zasavje, dodeljena sredstva
v višini 693.871,39 EUR. Sredstva predstavljajo seštevek dodeljenih sredstev za izvedbene
projekte in sredstva za vodenje LAS.
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Preglednica 1: Višina dodeljenih LEADER sredstev, namenjenih Društvu LAS Zasavje, za obdobje
2007-2013
DODELJENA SREDSTVA 2007-2013 (eur)
za vodenje LAS:
138.774,28

za LEADER projekte:
Skupaj

555.097,11
693.871,39

Preglednica 2: Višina LEADER sredstev, namenjenih vodenju Društva LAS Zasavje, glede na
oddane Letne izvedbene načrte oz. Načrte izvedbenih projektov v obdobju 2007-2013, na dan
31.12.2015.

Vodenje

ZAPROŠENA
DODELJENA
SREDSTVA
SREDSTVA LEADER S LEADER Z
STRANI MKO (eur) ZAHTEVKI (eur)

LAS 20072013
2009
2010
2011
2012/I.
2012/II.
SKUPAJ:

20.829,00
23.358,72
29.620,29
17.241,18
23.911,67
114.960,86

20.829,00
23.358,72
29.620,29
17.241,18
23.911,67
114.960,86

IZPLAČANA
SREDSTVA
LEADER (eur)

IZGUBLJENA
SREDSTVA LEADER
(eur)

20.742,00
23.331,95
29.620,29
17.241,18
23.605,67
114.541,09

87,00
26,77
0,00
0,00
306,00
419,77

Sredstva za vodenje Društva LAS Zasavje se dodeljujejo glede na skupna zaprošena sredstva
projektov v Letnem izvedbenem načrtu oz. Načrtu izvedbenih projektov in predstavljajo do 20 %
vseh LEADER sredstev, ki so namenjena Društvu LAS Zasavje.
Preglednica 3: Višina LEADER sredstev, namenjenih projektom Društva LAS Zasavje, glede na
oddane Letne izvedbene načrte oz. Načrte izvedbenih projektov v obdobju 2007-2013, na dan
31.12.2015
ZAPROŠENA
ODOBRENA
ZAPROŠENA
CELOTNA SREDSTVA
SREDSTVA
SREDSTVA
IZPLAČANA IZGUBLJENA
VREDNOST LEADER Z
SREDSTVA SREDSTVA
LEADER S
LEADER Z
PROJEKTOV ODDAJO LIN/NIP STRANI MKO ZAHTEVKI
LEADER
LEADER
(eur)
NA MKO (eur)
(eur)
(eur)
(eur)
(eur)
LIN 2009
LIN 2010
NIP 2011
I.NIP 2012
II.NIP2012
Skupaj:

158.340,96
242.544,20
197.209,47
126.764,25
214.995,43
939.854,31

98.688,48
134.291,68
148.101,48
86.205,89
119.558,36
586.845,89

94.367,44
126.158,29
148.101,48
86.205,89
119.558,36
574.391,46

94.367,44
122.272,43
148.006,58
79.553,28
95.223,60
539.423,33

91.221,64
122.271,45
147.670,27
78.093,01
94.565,22
533.821,59

3.145,80
0,98
431,21
1.460,27
24.923,03
29.961,29

Glede na Letni izvedbeni načrt 2009 in zaprošena LEADER sredstva v višini 98.688,48 EUR, so se
zaradi znižanja odstotka sofinanciranja projektov, le ta znižala na odobrenih 94.367,44 EUR.
Dodatno izgubljena sredstva v višini 3.145,82 EUR so nastala zaradi uveljavljanja neupravičenih
stroškov v projektih.
Prav tako je bilo, glede na Letni izvedbeni načrt 2010 in zaprošena LEADER sredstva v višini
134.291,67 EUR, zaradi znižanja odstotka sofinanciranja projektov, odobrenih le 126.158,29
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EUR LEADER sredstev. Izguba v višini 0,98 EUR je nastala zaradi uveljavljanja neupravičenega
stroška v projektu. Razlika med odobrenimi sredstvi s strani MKO in zaprošenimi LEADER
sredstvi z zahtevki v višini 3.885,86 EUR, ki je nastala zaradi nižjega zahtevka glede na odobreno
višino sredstev projekta, je bila prenesena v NIP 2011.
Za leto 2011 je bil na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oddan Načrt izvedbenih projektov 2011
v višini 148.101,48 EUR, ki je bil v tej višini tudi odobren. Izgubljena sredstva v višini 431,21
EUR se nanašajo na uveljavljanje neupravičenih stroškov v projektu in na nižji zahtevek od
odobrenih sredstev LEADER.
Za leto 2012 sta se pripravila dva Načrta izvedbenih projektov. Zaprošena in odobrena sredstva
prvega Načrta izvedbenih projektov (I. NIP 2012) so bila v višini 86.205,89 EUR. Izgubljena
sredstva v višini 1.460,27 EUR se nanašajo na uveljavljanje neupravičenih stroškov v projektu.
Zaprošena in odobrena LEADER sredstva drugega Načrta izvedbenih projektov 2012 (II. NIP
2012), so bila višini 119.558,36 EUR. Na dan 31.12.2015 so bili vsi zahtevki izplačani. Izgubljena
sredstva v višini 24.923,03 EUR so nastala zaradi ne uveljavljanja določenih stroškov v zahtevku
in na nižji zahtevek od odobrenega ter odstopa od projekta.
Preglednica 4: Uspešnost črpanja LEADER sredstev v obdobju 2007-2013
izplačana sredstva za
projekte (eur)
LIN 2009
LIN 2010
NIP 2011
I. NIP 2012
II. NIP 2012
skupaj izplačila na dan 31.12.2015
dodeljena LEADER sredstva za
2007-2013
uspešnost črpanja sredstev (%)

izplačana sredstva za vodenje skupaj izplačila (eur)
(eur)

91.221,64
122.271,45
147.670,27
78.093,01
94.565,22

20.742,00
23.331,95
29.620,29
17.165,67
23.681,18

111.963,64
145.603,40
177.290,56
95.258,68
118.246,40

533.821,59

114.541,09

648.362,68

555.097,11
96,17%

138.774,28
82,54%

693.871,39
93,44%

Po izplačanih vseh zahtevkih za izvedbene projekte, je uspešnost črpanja LEADER sredstev na
dan 31.12.2015 za projekte 96,17 %. Po izplačanih vseh zahtevkih za vodenje LAS, je uspešnost
črpanja LEADER sredstev za vodenje 82,54 %. Ob upoštevanju celotne vsote dodeljenih sredstev
za obdobje 2007-2013 in izvedenimi vsemi izplačili, je tako uspešnost črpanja LEADER sredstev
realizirana s 93,44 %.

Pripravila:
Karmen Skalič Holešek
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