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1. ODHODKI DRUŠTVA
Področje Termin Izvajalec članarina LAS ostala članarina projekti/ostalo vrednost

1. DELOVANJE DRUŠTVA – osnovni stroški 5.120,00 €       460,00 €           -  €                5.580,00 €           

-        vzdrževanje evidence članstva 960,00 €          50,00 €              1.010,00 €           

-        povezovanje s sorodnimi NVO in strokovnimi organizacijami doma in v tujini -  €                     

-        animacija in pridobivanje novih članov mreže 800,00 €          200,00 €           1.000,00 €           

-        redno sestajanje upravnega odbora in Komisij DRSP -  €                     

-        ostali stroški (računovodstvo, pisarniški material, materialni stroški, administracija) 3.360,00 €       140,00 €           3.500,00 €           

-        pravno zastopanje društva in mreže – članstvo v CNVOS 70,00 €              70,00 €                

2. INFORMIRANJE in PROMOCIJA 6.360,00 €       240,00 €           -  €                6.600,00 €           

-      redno posodabljanje in vzdrževanje spletnih strani in društvenih profilov društva sekretariat in izvajalec 960,00 €          40,00 €              1.000,00 €           

-      redna mesečna priprava DRSP e-novic (LASnovic) 

•        informiranje članov o aktivnostih društva, o ključnih aktivnostih MKGP in Mreže za podeželje 

na področju programa CLLD, o dogajanjih v mednarodnem prostoru na področju razvoja 

podeželja

•        priprava in distribucija informacij o izvajanju programa CLLD in o delovanju LAS

-        objava strokovnih člankov, gradiv, publikacij – na spletni strani -  €                     

-        promocijske aktivnosti DRSP – predstavitev članov na različnih večjih prireditvah, aktivno 

sodelovanje na različnih drugih aktivnostih
200,00 €           200,00 €              

-        promocija LAS na prireditvah namenjenih širši javnosti 1.000,00 €       1.000,00 €           

3. NACIONALNA INFO TOČKA ZA CLLD 1.000,00 €       -  €                  -  €                1.000,00 €           

-       Vzpostavitev baze institucij, organizacija in posameznikov

-       Spremljanje informacij povezanih z vzpostavitvijo CLLD v Sloveniji in objava v LAS novicah 

(pravne podlage, aktualne zadeve, dobre prakse…) ter na spletni strani društva

-       Organizacija dogodkov, delavnic in posvetov na temo CLLD

-       Posredovanje stališč, mnenj…  deležnikov nacionalnim institucijam zadolženim za izvajanje CLLD

-     Sodelovanje z nacionalnimi institucijami zadolženimi za izvajanje CLLD pri pripravi 

informativnega in promocijskega gradiva ter drugih aktivnostih povezanih z CLLD   

4. SODELOVANJE, USPOSABLJANJE IN MREŽENJE NA NACIONALNI RAVNI 6.000,00 €       -  €                  22.400,00 €    28.400,00 €        

-       vzdrževanje članstva NVO in sodelovanja z lokalnimi akcijskimi skupinami iz vseh delov 

Slovenije kot mreže slovenskih LAS, ki jo vodi in koordinira Komisija za CLLD 

•      oblikovanje stališč in predlogov LAS za učinkovitejše izvajanje programa CLLD

•      zagovorništvo, zastopanje in predstavljanje vseh LAS pri dogovorih in pogajanjih z ostalimi 

deležniki PRP in pri pripravi CLLD

•      posredovanje pri izmenjavi izkušenj v okviru programa CLLD med lokalnimi akcijskimi 

skupinami (delavnice, forum,…)

PROGRAM DELA DRSP ZA LETO 2018 – predlog

stalna celoletna naloga

Predsednik

Upravni odbor

Sekretariat 

Strokovni sodelavec

Izvajalci programa

izvajalec

4.400,00 €       -  €                  -  €                4.400,00 €           

stalna celoletna naloga

Komisija za prenos znanja

Komisija za podeželje

Komisija za CLLD

Izvajalci programa

1.000,00 €           

stalna celoletna naloga

Upravni odbor

Sekretariat

Vabljeni strokovnjaki

Partnerske vladne organizacije

Komisija za prenos znanja

Komisija za podeželje

Komisija za CLLD

1.000,00 €       1.000,00 €           

stalna celoletna naloga
UO DRSP

Komisija za CLLD

1.000,00 €       
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-       tematska srečanja pri LASih – posveti LAS

•      priprava in izvedba posveta LAS (Lenart 2018 in po dogovoru) 

•      organizacija in izvajanje usposabljanj za upravljavce LAS in za člane organov lokalnih akcijskih 

skupin (vrednotenje SLR, inovativnost Leader skupaj z ENRD, priprava zahtevkov za operacije 

SLR)

•      sodelovanje pri informiranju in usposabljanju lokalnih partnerjev LAS in izvajalcev CLLD 

programov in projektov 

-        organizacija ogledov dobrih praks doma in v tujini po dogovoru Komisija za CLLD 1.000,00 €      1.000,00 €           

-        povezava s strokovnimi podpornimi institucijami 

•      sodelovanje predstavnikov društva v odborih, komisijah in drugih organih, ki jih koordinira 

MKGP oziroma pristojna druga ministrstva v povezavi z razvojem podeželja

•      sodelovanje z MKGP pri spremljanju izvajanja strateških dokumentov za razvoj podeželja in 

vzpostavitvi CLLD v programskem obdobju 2014 – 2020

•      sodelovanje z Mrežo za podeželje in MKGP pri evalvaciji in izboljševanju programa CLLD

•      sodelovanje v Usmerjevalnem odboru Mreže za podeželje

•      sodelovanje s stanovskimi organizacijami

-     priprava Festivala slovenskih LAS za izvedbo v letu 2018  

•      sodelovanje z Mrežo za podeželje, MKGP pri izvedbi prvega dne – strokovne vsebine

•      organizacija drugega dne – promocija LAS na prireditvi (odvisno od soorganizatorja

-      konferenca o sodelovanju s tujimi LAS organizirana v Sloveniji maj 2018 Komisija za CLLD 1.000,00 €       1.000,00 €           

-      večdnevni posvet LAS v tujini (opcija Hrvaška) oktober 2018 Komisija za CLLD 1.000,00 €       18.000,00 €    19.000,00 €        

-       delovanje ostalih deležnikov razvoja podeželja kot skupne nevladne mreže za razvoj podeželja 

(DRSP), ki jo vodi in koordinira Komisija za podeželje

•      mreženje na regionalni ravni – priprava regijskih podeželskih parlamentov

•      okrepitev članstva na področju nevladnih organizacij na področju razvoja podeželja – postati 

vodilni partner NVO na področju razvoja podeželja (s poudarkom na uveljavljanju CLLD)

•      organizacija in izvajanje usposabljanj na področju razvoja podeželja z vključevanjem 

strokovnjakov – članov društva, 

-         sodelovanje z CNVOS pri projektu zagovorništva NVO (spremljanje izvajanja Lokalnega razvoja, 

ki ga vodi skupnost CLLD) januar - maj 2018

UO DRSP

Komisija za CLLD
1.400,00 €      1.400,00 €           

-        delovanje skupine strokovnjakov za pripravo strokovnih gradiv DRSP – Komisija za prenos 

znanja

•      objava strokovnih člankov, gradiv, publikacij v elektronski obliki

•      posredovanje informacij o strokovnjakih za razvoj podeželja - posredovanje pri prenosu in 

izmenjavi dobrih praks

•      organizacija tematskih strokovnih srečanj

•    pripravljalne aktivnosti za izvedbo podeželskega parlamenta

2.000,00 €           

stalna celoletna naloga Komisija za prenos znanja

2.000,00 €      

2.000,00 €           

stalna celoletna naloga Komisija za podeželje

-  €                     

junij 2018

UO DRSP

Komisija za CLLD

soorganizator LAS

2.000,00 €       

1.000,00 €       1.000,00 €           

stalna celoletna naloga

UO DRSP

Komisija za CLLD

Komisija za prenos znanja

člani

-  €                     

dvakrat letno Komisija za CLLD
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5. MEDNARODNO SODELOVANJE 3.420,00 €       -  €                  4.500,00 €      7.920,00 €           

-        aktivno sodelovanje predstavnika LAS v ELARD (European Leader Association for Rural 

Development) in ENRD

•        iskanje možnih virov financiranja za skupne aktivnosti in skupne med. projekte 

•        sodelovanje na mednarodnih in nacionalnih konferencah povezanih z izvajanjem LEADER 

programov v državah EU

•        pomoč in povezovanje LAS iz Slovenije z ustreznimi tujimi LAS in podobnimi tujimi 

nacionalnimi iniciativami, omogočanje udeležbe izobraževanj članov DRSP v tujini

•        vključevanje v aktivnosti ENRD (Evropske mreže za razvoj podeželja) in drugih asociacij na 

evropski ravni

•      članarina ELARD (32 LAS) in PREPARE 1.920,00 €       500,00 €          2.420,00 €           

-        aktivno sodelovanje in prisotnost članov DRSP na rednih delovnih sestankih mreže PREPARE 

AISBL PREPARE
stalna celoletna naloga Podpredsednik

1.000,00 €      1.000,00 €           

-      sodelovanje in aktivna izmenjava med SLO in EU LAS stalna celoletna naloga UO DRSP, Komisija za CLLD -  €                     

-        aktivno sodelovanje v združenju ARGE – usmeritev v smeri združenja Najlepše vasi stalna celoletna naloga
UO DRSP, Komisija za 

podeželje

1.000,00 €      1.000,00 €           

-        prijava in izvajanje mednarodnih projektov – EFC, Erasmus+ stalna celoletna naloga sekretariat 2.000,00 €      2.000,00 €           

21.900,00 €     700,00 €           26.900,00 €    49.500,00 €        

2. PRIHODKI DRUŠTVA
Viri prihodkov Finančni načrt

Članarina za društvo LAS 16.000,00 €        

Članarina za društvo ostali 700,00 €              

Članarina ELARD 1.920,00 €           

CNVOS - projektno sodelovanje 1.400,00 €           

Sredstva kotizacij 21.180,00 €        

Sredstva MKGP za delovanje društva 3.800,00 €           

Ostali prihodki na trgu 4.500,00 €           

SKUPAJ: 49.500,00 €        

Slavina, 15.11.2017

zaključek projekta do maja 2018

predvidoma - odvisno od udeležencev aktivnosti

različni EU projekti, storitve

SKUPAJ PO PODROČJIH:

komentar

 32*500

fizične osebe (10*20), pravne osebe (10*20)

32 LAS*60,00

stalna celoletna naloga
Predsednik, podpredsednik in 

Komisija za CLLD

1.500,00 €       1.500,00 €           
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