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1. UVOD
KGZS – Zavod Ljubljana je bil s Pogodbo o izvajanju strokovnih in administrativnih del za LAS
Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2016 zadolžen za strokovno in administrativno delo
za organe LAS, v smislu izvajanja nalog vezanih na obveznosti iz programskega obdobja 20072013.

2. IZVEDENE AKTIVNOSTI
V obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 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 2015, priprava programa dela za 2016)
• priprava dokumentov in gradiv, kontaktiranje članov in pisanje zapisnikov za vse seje
organov LAS in zbora članov,
• priprava Zaključnega poročila LAS za leto 2015,
• priprava osnutka finančnega plana in programa dela LAS za leto 2016,
• pripravljeno poročilo upravljavca,
• priprava vseh potrebnih pogodb oz. aneksov potrebnih za nemoteno delovanje LAS,
c) delovanje organov DRPZ, samo za dokončno izvajanje projektov, odobrenih v programskem
obdobju 2007 – 2013
• organizacija in izvedba rednih sej upravnega odbora:
o sestanek s predstavniki občin (3.3.2016, sejna soba občine Zagorje ob Savi)
o 43. redna seja UO LAS (15.3.2016, sejna soba občine Hrastnik)
o 44. redna seja UO LAS (12.4.2016, dvorana Kulturnega društva Mlinše)
o 45. redna seja UO LAS (7.12.2016, sejna soba občine Hrastnik)
• organizacija in izvedba redne seje nadzornega odbora:
o 12. redna seja NO (11.3.2016, sedež finančnega vodje, Dol pri Hrastniku)
• organizacija in izvedba 9. zbora članov ter volitev (12.4.2016, dvorana Kulturnega društva
Mlinše)
• stalna komunikacija s finančnim vodjem in predsednikom LAS (telefonsko, preko
elektronske pošte, osebno).
č) izvajanje kontrole na terenu in v pisarni za projekte, ki so zaključeni
• opravljena kontrola zaključenih projektov (19 projektov)
d) kontrola izvedenih in zaključenih projektov na terenu in v pisarni (kontrole in poročanje na
zahtevo ARSKTRP)
• kontrol s strani ARSKTRP v letu 2016 ni bilo
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e) redno letno poročanje ARSKTRP
f) arhiviranje dokumentacije (na sedežu DRPZ)

3. FINANČNO POROČILO DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZASAVJE ZA LETO 2016
V Prilogi 1 k Zaključnem poročilu za leto 2016.

4. PREVERJANJE ZAGOTAVLJANJA TRAJNOSTI IZVEDENIH LEADER PROJEKTOV V
OBDOBJU 2007-2013
Skladno s Pogodbo o izvajanju strokovnih in administrativnih del za LAS Društvo za razvoj
podeželja Zasavje za leto 2016 je bilo opravljeno preverjanje zagotavljanja trajnosti izvedenih
LEADER projektov v obdobju 2007-2013.
Preverjeni so bili izvedbeni LEADER projekti (19), katerim še ni pretekla petletna obveznost od
zadnjega izplačila sredstev. Za omenjene projekte je bil opravljen pregled dokumentacije, ki je v
arhivu Društva za razvoj podeželja Zasavje. Na podlagi le-tega so bili pripravljeni obrazci za
poročanje o zagotavljanju trajnosti izvedenega projekta. S temi obrazci so bili nosilci projektov
(ponovno) seznanjeni s cilji in rezultati projekta ter s kazalniki za spremljanje uspešnosti
projekta. Seznanjeni so bili tudi z ugotovitvami po pregledu dokumentacije izvedenega projekta
npr. ali je že bila opravljena kontrola projekta bodisi s strani ARSKTRP bodisi s strani Komisije
za sprotno preverjanje projektov, kdaj je bilo izvedeno zadnje izplačilo in posledično kdaj jim
poteče petletna obveznost. Nosilci projektov so morali dopolniti obrazec s podatki o ustrezni
označenosti projekta, ali skrbijo za hrambo predmetov, opreme in dokumentacije ter kako
zagotavljajo trajnost projekta.

Pripravila:
Karmen Skalič Holešek
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