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POJASNILO K POSLOVNEMU POROČILU: 
 
 
 
Letno poročilo je sestavljeno iz treh (3) delov in sicer: 
 
I. UVOD 
II. POSLOVNO POROČILO 
III. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
 
V uvodu so predstavljeni osnovni podatki o zadrugi, poslanstvo zadruge, shema organiziranosti in 
delovanja, ter izvajanja LRS LAS MDD, glavne dejavnosti, vizija in cilji, izjemni dogodki v preteklem letu 
in pričakovanja za naprej. 
 
Poslovno poročilo o poslovanju pravne osebe LAS MDD, zadruge za razvoj podeželja z.b.o., 
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, sta pripravila Marko Kogelnik, predsednik zadruge od 
16.1.2014 dalje, kot odgovorna oseba LAS MDD in mag. Lidija Požgan, Mestna občina Slovenj Gradec, 
kot odgovorna oseba upraviteljice LAS MDD.  
 
Računovodsko poročilo z bilanco stanja in izkazom prihodkov, ter odhodkov in razkritja k računovodskim 
izkazom je pripravil Jure Žvikart, Loris d.o.o., ki vodi računovodstvo za LAS MDD. 
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I. UVOD 
 
 

1.1. Osnovni podatki o zadrugi 
 
 

Polni naziv: LAS MDD, zadruga za razvoj podeželja, z.b.o. 

Skrajšan naziv: LAS MDD z.b.o. 

Sedež: Mariborska cesta 7, 26360 Radlje ob Dravi 

Poslovni naslov: Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec 

Matična številka: 2323095 

Davčna številka SI 42851718 

TRR: 19100-0010176615, Deželna banka Slovenije d.d. 

Pravno organizacijska oblika: Zadruga z.b.o. 

Tel: +386 2 88 12 110 

Fax: +386 2 88 12 118 

E-mail: info@lasmdd.si 

Spletna stran: www.lasmdd.si 

Odgovorna oseba: Marko Kogelnik – predsednik 

Kontaktna oseba 
Mestna občina Slovenj Gradec, mag. Lidija Požgan – 
upraviteljica 

 
LAS MDD, zadruga za razvoj podeželja z.b.o. ima status delujoče LAS (odločba Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št.: 33151-10/2008/4 z dne 31.7.2008) in je upravičena do koriščenja 
sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), namenjenih za izvajanje 
pristopa LEADER v programskem obdobju 2007 – 2013 (obvestilo št.: 33151-10/2008/5). 

  

mailto:info@lasmdd.si
http://www.lasmdd.si/
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1.2. Dejavnost po SKD 
 
Glavna dejavnost po SKD: 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 
 
 
Ostale registrirane dejavnosti po SKD: 
 

10.110  Proizvodnja mesa, razen perutninskega 
10.130  Proizvodnja mesnih izdelkov 
10.320  Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov 
10.390  Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 
10.410  Proizvodnja olja in maščob 
10.510  Mlekarstvo in sirarstvo 
10.710  Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 
10.720  Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic 
10.730  Proizvodnja testenin 
10.820  Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov 
10.840  Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov 
10.850  Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 
10.890  Proizvodnja drugih prehrambnih izdelkov, drugje nerazvrščenih  
11.030  Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač 
11.070  Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod 
16.290  Proizvodnja drugih izdelkov lesa, plute, slame in protja 
17.210  Proizvodnja valovitega papirja in kartona, ter papirne in kartonske embalaže 
21.100  Proizvodnja farmacevtskih surovin 
31.010  Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore 
31.020  Proizvodnja kuhinjskega pohištva 
31.030  Proizvodnja žimnic 
31.090  Proizvodnja drugega pohištva 
32.400  Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 
32.990  Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti 
41.100  Organizacija izvedbe stavbnih projektov 
46.150  Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine 
46.170  Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov 
47.110  Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 
47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 
47.810  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki 
47.910  Trgovina na drobno po pošti ali internetu 
47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
55.100  Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
55.201  Počitniški domovi in letovišča 
55.203  Oddajanje zasebnih sob gostom 
56.101  Restavracije in gostilne 
56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati 
56.104  Začasni gostinski obrati 
56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi 
58.190  Drugo založništvo 
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
68.310  Posredništvo v prometu z nepremičninami 
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
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70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
71.112  Krajinsko arhitekturo, urbanistično in drugo projektiranje 
72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 
74.300  Prevajanje in tolmačenje 
78.100  Dejavnost pri iskanju zaposlitve 
78.300  Druga oskrba s človeškimi viri 
79.110  Dejavnost potovalnih agencij 
79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj 
79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 
82.300  Organizacija razstav, sejmov, srečanj 
84.130  Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 
85.320  Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 
85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
94.110  Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 
 
 
 
 

1.3. Ostali podatki 
 

Davčni urad Dravograd 

Pravno organizacijska oblika 113 – zadruga z.b.o. 

AJPES –datum vpisa v poslovni register 18.10.2007 

Firme / Ime LAS MDD-zadruga za razvoj podeželja z.b.o. 

Skrajšano ime LAS MDD z.b.o. 

Odgovorna oseba zadruge Marko Kogelnik 

Odgovorna oseba upravljavca Mag. Lidija Požgan 

Število zaposlenih v letu 2014 0 
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2.   Lokalna razvojna strategija območja LAS MDD 2007 – 2013 

Lokalna razvojna strategija območja LAS MDD 2007 – 2013 (v nadaljevanju LRS) je programski 
dokument območja LAS MDD, ki povezuje potrebe, priložnosti in cilje območja občin:                            
Mestne občine Slovenj Gradec, Občine Mislinja, Občine Dravograd, Občine Vuzenica, Občine Muta, 
Občine Radlje ob Dravi, Občine Ribnica na Pohorju in Občine Podvelka (skupaj 8 občin). 
 

2.1. Shema organiziranosti delovanja in izvajanja LRS LAS MDD 
 
Pri izvajanju LRS se sledi principu izvajanja od spodaj navzgor in po partnerskem pristopu, kjer se v 
ospredje postavlja odgovornost za izvedbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Organigram delovanja in izvajanja LRS LAS MDD. 

 
Razvoj podeželja je v občinah s pretežno ruralnim območjem pomemben del občinskih razvojnih 
programov. Zato je razvoj podeželja z izvajanjem pristopa Leader vključen v razvojne programe občin 
na območju LAS MDD. 
 
 

2.2. Vizija  LRS LAS MDD 
 
V okviru LRS LAS MDD se postavlja vizija območja: »Urejen podeželski prostor, ki nudi kvalitetno 
življenjsko in delovno okolje z ohranjenimi vrednotami tega prostora, na katerem poteka pestra 
in uspešna gospodarska dejavnost, ki zagotavlja poseljenost in večjo ekonomsko samostojnost 
območja«.  

Predsednik LAS MDD z.b.o. 
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LAS MDD 
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Člani LAS MDD 

Izvajanje projektov 
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2.3  Cilji LRS LAS MDD 
 
S cilji opredeljenimi v LRS LAS MDD sledimo postavljeni viziji.  
 

Tabela 1: Cilji in prioritetne naloge LRS LAS MDD. 
 

CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE LRS LAS MDD 

Cilj LRS Prioritetna naloga 

1 
USTVARJATI NOVE 

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI 
NA PODEŽELJU 

1.1 Vzpodbujanje in razvoj skupnih predelovalnih obratov 

1.2 
Povezovanje pridelovalcev in predelovalcev, ter organizirano trženje pridelkov in 
izdelkov s podeželja 

1.3 
Vzpodbujanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah; stacionarne in izletniške 
kmetije; inovativne vsebine 

1.4 Vzpodbujanje in razvoj mikropodjetij na podeželju 

1.5 Vzpodbujanje in razvoj storitvene dejavnosti na podeželju 

1.6 Vzpodbujanje in razvoj  socialnega podjetništva na podeželju 

1.7 Mladinsko podjetništvo 

1.8 Žensko podjetništvo 

2 

POVEČANJE TURISTIČNE 
PONUDBE IN TURISTIČNE 

PREPOZNAVNOSTI  
OBMOČJA 

2.1 Povezovanje ponudnikov v skupno turistično ponudbo območja 

2.2 Vzpodbujanje naložb v nočitvene in izletniške zmogljivosti območja 

2.3 Vzpodbujanje naložb v zdraviliško turistično ponudbo  

2.4 Vzpodbujanje naložb v športno turistično ponudbo 

2.5 Vzpodbujanje naložb v drugo doživljajsko turistično ponudbo 

2.6 Razvoj izvirnih, kvalitetnih turističnih spominkov območja 

2.7 Promocija in upravljanje s turistično ponudbo območja  

2.8 Skupna celostna podoba in turistična infrastruktura območja 

2.9 Identifikacija in povezovanje obstoječih tematskih poti 

3 

OHRANJANJE ŽIVEGA 
PODEŽELJA TER RAZVOJ 

KMETIJSKIH in 
GOZDARSKIH  DEJAVNOSTI 

3.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

3.2 Mladi prevzemniki kmetij 

3.3 Zgodnje upokojevanje kmetov 

3.4 Preusmeritve v ekološko in integrirano pridelavo in prirejo 

3.5 Komasacije in melioracije  

3.6 
Naložbe v ureditev prostorov in nakup opreme za promocijo in trženje produktov 
podeželja 

3.7 Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 

4 

DVIG PREPOZNAVNOSTI 
OBMOČJA IN PRODUKTOV  

S PODEŽELJA TER 
POVEČANJE INVESTICIJSKE 
PRIVLAČNOSTI OBMOČJA 

4.1 Razvoj blagovnih znamk  

4.2 Promocijske aktivnosti 

4.3 Ureditev promocijsko-prodajnih prostorov 

4.4 Razvoj tradicionalnih produktov s podeželja za trg 

4.5 Katalog investicij (investicijska borza) 

4.6 Sklad za male projekte posebnega pomena za ponudbo območja 

5 

DVIG ZNANJ, STOPNJE 
INFORMIRANOSTI IN  
USPOSOBLJENOSTI 
PREBIVALCEV NA 

PODEŽELJU 

5.1 Podeželski inkubator 

5.2 Usposabljanje mladih kadrov za razvoj podeželja 

5.3 Obiski primerov dobrih praks 

5.4 Izvedba delavnic z animacijsko in informacijsko vsebino 

5.5 
Specializirana usposabljanja in izobraževanja (za uporabo podjetniških znanj, za 
delo v turizmu, za nove proizvodne tehnologije, za dopolnilne dejavnosti..) 

5.6 Priprava in izdaja tiskovin in drugih oblik z izobraževalnimi vsebinami 

5.7 Vaški svetovalno informacijski centri 

6 
IZBOLJŠATI KAKOVOST 

ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU 
 

6.1 Urejanje vaških središč.  

6.2 Urejanje infrastrukture (tudi IKT tehnologija) in povezav znotraj naselij 

6.3 Urejanje površin, ki služijo skupnim namenom in potrebam v naseljih.  

6.4 Priprava načrtov za ureditev in razvoj območij visoke naravne vrednosti.  

6.5 Tipski projekti značilne podeželske arhitekture območja.  

6.6 Alternativni viri energije.  

6.7 Spodbujanje društvenih dejavnosti (skupine proizvajalcev!) 

6.8 
Programi za izboljšanje kvalitete življenja starejših in drugih specifičnih skupin 
prebivalcev na podeželju 

7 
OHRANJANJE TRADICIJE    
IN KULTURNE DEDIŠČINE 

7.1 Oživitev etno-kulturnega utripa podeželja 

7.2 Ohranjanje ljudskega izročila in spodbujanje etnološkega raziskovanja 

7.3 
Revitalizacija arhitekturne dediščine območja (domačij, kmečkih dvorcev, kmetijskih 
gospodarskih objektov) 
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7.4 
Identifikacija in ureditev objektov etnološke dediščine (mlini, kovačnice, gozdarske 
koče, glažute..) 

7.5 Ureditev zbirk in tematskih muzejev na prostem ali v objektih 

7.6 Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti  

7.7 Obnavljanje stavb za večnamensko uporabo  

8 

VZPOSTAVLJENA IN 
UREJENA 

INFRASTRUKTURA NA 
PODEŽELJU 

8.1 Naložbe v izgradnjo majhnih, ekoloških čistilnih naprav 

8.2 Naložbe v zagotavljanje primerne količine in kvalitete pitne vode na podeželju  

8.3 Naložbe v kanalizacijske sisteme po vaseh  

8.4 Naložbe v urejanje in rekonstrukcijo lokalnih in gozdnih cest 

 
 
 

2.4. Shematičen prikaz umeščanja in izvajanja projektov v okviru LRS LAS MDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Razvojna umestitev izvajanje naložb. 

 
  

Lokalni viri 

LRS LAS MDD  

R a z v o j n i 

Naložba / 
projekt 

PROJEKTNI PREDLOG 

ZUNANJI VPLIVI 
 

 Razvojne politike, 
usmeritve… 

 Zunanji svetovalci, 
strokovnjaki… 

 Sodelovanje 
občinsko, 
regionalno, 
transnacionalno… 

VIRI FINANCIRANJA 
 

 Subvencije, skladi 
=EKSRP, (Evropske 
in državne 
inštitucije). 

 Občinski proračun. 

 Investitorji. 

 Prispevki, 
donacije… 

Razvojni 

potenciali 

N
A

Č
E

L
A

 T
R

A
J
N

O
S

T
N

E
G

A
 R

A
Z

V
O

J
A

 

Aktivnosti 

Učinki 
(outputi) 

Rezultati 

Cilji 

Dajo 

Prispevajo 

Dosegamo 

U
R

E
S

N
IČ

E
V

A
N

J
E

 I
N

 

S
P

R
E

M
L

J
A

N
J

E
 



 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

 

 
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 

 
 

10 
Poslovno poročilo LAS MDD za leto 2014 

3. Temeljno poslanstvo LAS MDD 
 
Temeljno poslanstvo, zaradi katerega je bila LAS MDD ustanovljena, je realizacija 
projektov iz potrjenih Načrtov izvedbenih programov (v nadaljevanju NIP)                          
za posamezno leto, ob upoštevanju pristopa LEADER. 
 
 
Ustanovitelji so temu poslanstvu dodali še POVEZOVANJE obstoječega stanja, 
ponudbe izdelkov in storitev za učinkovitejše poslovanje predvsem malih ponudnikov 
na podeželju. 
 
Ker motiv za ustanovitev ni bila le možnost črpanja sredstev iz 4. osi, ampak realizacija 
projektov za trajnostni razvoj, je LAS MDD ustanovljena za nedoločen čas in ne le za 
programsko obdobje 2007-2013. Ta odločitev je povezana tudi z naslednjo,                        
ki se nanaša na vire financiranja. Že na samem začetku je bilo stališče članov, da mora 
LAS MDD ustvariti tudi lastne vire financiranja, torej izvenproračunske vire. Zato je bila 
zadruga tudi nosilka nekaterih projektov, ki so bili usmerjeni prav v realizacijo teh 
pričakovanj. V letu 2013 sta bila dva projekta že realizirana.  
 
 
 
 
4. Upravljanje LAS MDD 
 
Upravljanje zadruge je urejeno v Skladu z Zakonom o zadrugah in ob upoštevanju 
zahtev in priporočil Ministrstva za kmetijstvo in okolje za izvajanje pristopa LEADER. 
Najvišji organ zadruge je občni zbor, ki šteje 31 članov. Zadrugo na podlagi sklepa 
upravnega odbora od 18.6.2012 upravlja Mestna občina Slovenj Gradec, odgovorna 
oseba mag. Lidija Požgan. 
 
Na podlagi zahteve MKGP upravljavec ne sme imeti pooblastil za odločanje, ampak 
nastopa le v vlogi izvršitelja sklepov organa in vodstva LAS. Računovodske storitve na 
podlagi pogodbe opravlja Loris d.o.o., Trg 4. julija 67, Dravograd.  
 
 
 
5. Poročilo o delu zadruge v letu 2014  
 
LAS MDD je v letu 2014 poslovala skladno s sprejetim sanacijskim načrtom v letu 
2012, ki se je uspešno realiziral v letu 2013 in tudi nadaljeval v letu 2014. 
 
Plačilo projekta »Načrt varstva naravnih vrednot in turizem« je bilo izvršeno 17.1.2014 
in konec januarja 2014 je bila občinam ustanoviteljicam vrnjena tudi prva polovica 
posojila, za katero je bil v mesecu decembru 2013 z občinam sklenjen aneks k posojilni 
pogodbi z rokom vračila 28.2.2013. 
 
Z realizacijo večine projektov (dva sta še v izvajanju), odobrenih z 2 NIP 2012 so bili 
tudi ustvarjeni pogoji za podajo zahtevkov na ministrstvo za sofinanciranje delovanja 
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zadruge, poleg dejstva, da morajo biti tudi računi za upravljanje zadruge v celoti 
poravnani. 
 
Dne 17.1.2014 je bil potrjen in izplačan projekt Načrt varstva naravnih vrednot in 
turizem v zahtevani višini; 
 
Dne 17.1.2014 je bil potrjen in izplačan projekt Obnova infrastrukture za zagotavljanje 
primerne in kvalitetne pitne vode v naselju Ribnica na Pohorju v zahtevani višini; 
 
Dne 28.2.2014 je bil potrjen in izplačan projekt Obnova starega gradu v Vuzenici v 
zahtevani višini; 
 
Dne 28.2.2014 je bil potrjen in izplačan projekt Ureditev ceste Šentilj – Dovže v 
zahtevani višini; 
 
Dne 26.3.2014 je bil potrjen in izplačan projekt Ureditev cestne in komunalne 
infrastrukture v vaškem jedru Sele v zahtevani višini; 
 
Dne 28.3.2014 je bil potrjen in izplačan projekt Geološka tematska pot – odsek 
Remšnik v zahtevani višini; 
 
Dne 12.2.2014 je LAS MDD podala dopolnitev zahtevka za izplačilo sredstev za 
sofinanciranje projekta Ureditev objektov in komunalnih vodov ceste na Gortini od 
hišne številke 44 do 51. Dne 28.3.2014 je bil projekt potrjen in izplačan zahtevek za 
sofinanciranje projekta v zahtevani višini; 
 
Dne 15.5.2014 je bila s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja izvršena 
kontrola na kraju samem za projekt Cesta Gmajna v Mestni občini Slovenj Gradec. 
Projekt je bil potrjen in plačan v zahtevani višini dne 31.7.2014; 
 
Dne 9.4.2014 je bila s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja izvršena 
kontrola na kraju samem za projekt Ureditev fekalne kanalizacije v naselju Šentjedrt     
v Občini Dravograd. Projekt je bil potrjen in plačan v zmanjšanem znesku za           
151,57 eur dne 31.7.2014; 
 
Dne 6.5.2014 je s strani ministrstva bil plačan zahtevek za izplačilo sredstev za 
sofinanciranje LAS za obdobje od 1.1.2012 do 30.12.2012, ki je bil podan na 
ministrstvo 30.12.2013 v višini 21.774,34 eur; 
 
Dne 19.8.2014 je ministrstvo plačalo zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje 
LAS za obdobje od 1.8.2011 do 30.6.2012, ki je bil podan na ministrstvo 4.10.2013       
v višini 24.922,48 eur; 
 
V mesecu juliju 2014 se je na zahtevo ministrstva začela priprava dokumentacije v 
zvezi z kontrolo Ministrstva za kmetijstvo in okolje v zvezi z izborom projektov od 
1.1.2010 do 30.6.2014, kasneje razširjena do leta 2008, v obsegu: 
 



 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

 

 
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 

 
 

12 
Poslovno poročilo LAS MDD za leto 2014 

- dokumentacija, ki opredeljuje postopke prijave, ocenjevanja in izbora projektov                
(metodologije, poslovniki, pravilniki,…), 
- javne pozive za prijavo projektov, sofinanciranih iz sredstev LAS, skupaj z vsemi 
prilogami, 
- dokumentacijo, iz katere je razviden celoten postopek ocenjevanja in potrditve 
projektov (zapisniki, poročila,…), 
- dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako so bili prijavitelji obveščeni o izboru 
projektov in 
- dokazila o datumih izvršenih plačil na LAS s strani Agencije za kmetijske trge za 
razvoj podeželja in datumih prenakazil sredstev na račun končnih prejemnikov 
sredstev. 
 
Ministrstvo oziroma Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je v letu 2014 
program LEADER prevzela od ministrstva, je za svoje potrebe potrebovala izpis vseh 
LIN-ov oziroma NIP-ov in vseh projektov od leta 2007 dalje za potrebe analiz obdobja 
2007-2013. Dostava podatkov še vedno poteka. 
 
Upravno sodišče RS je dne 29.1.2014 odpravilo odločbo Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje št. 33151-10/2008/169 z dne 15.1.2013 s katero je ministrstvo od LAS MDD 
zahtevalo vračilo sredstev projekta »Trženje izdelkov iz podeželja » v višini                
43.998,68 eur in zoper katero je LAS MDD sprožila upravni spor. 
 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 8.10.2014 ponovno izdalo 
odločbo št. 33151-10/2008/241 s katero je odločilo, da mora LAS MDD vrniti vsa 
izplačana sredstva in da je LAS MDD to obveznost v celoti izpolnila dne 17.10.2013. 
Odločbo je LAS MDD prejela 4.11.2014. 
 
Ponovno izdana odločba je zopet omogočila LAS MDD, da sproži nov upravni spor, 
kar je dne 1.12.2014 LAS MDD tudi storila. 
 
LAS MDD je tožbo utemeljila s sledečim: 
 
Izpodbijana odločba ni izdana skladno s. 57. členom Zakona o kmetijstvu (Ur. l .RS 
štev. 45/08) in 3. odstavkom Uredbe o ukrepih 1.,3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 ( Ur.l. RS št. 28/2011), ki sta veljala 
v času naknadne kontrole na kraju samem, ki je za ministrstvo pravna podlaga za 
izdajo izpodbijane odločbe. 
 
1. odst. 57. člen Zakona o kmetijstvu taksativno določa, da pristojni organ zahteva 
vračilo dodeljenih sredstev pri: 
-  namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka,  
-  namerni nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in  
- kadar stranka sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so ji bila 
dodeljena ali  
-  je sredstva pridobila nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav. 
 



 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

 

 
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 

 
 

13 
Poslovno poročilo LAS MDD za leto 2014 

2. odst. istega člena določa da, če pride do neupravičenega plačila iz prejšnjega 
odstavka, se stranki izda odločba, s katero se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in 
določi rok vračila dodeljenih sredstev. 
3. odstavek istega člena določa, da se v primerih iz prvega odstavka tega člena  
stranko izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto 
ugotovitve in naslednje koledarsko leto. 
5. odst. 57. člena Zakona o kmetijstvu še določa, da se neizpolnjevanje drugih 
obveznosti,  ki izhajajo iz pravice do sredstev, sankcionira v skladu s podzakonskim 
predpisom iz 10. člena zakona. 
 
LAS MDD je vztrajal pri dejstvu, da projekt ne izpolnjuje niti enega od taksativno 
navedenih pogojev, ki jih določa 1. odst. 57. člen zakona za vračilo dodeljenih sredstev 
ter da se ministrstvo neutemeljeno sklicuje na 3. odstavek 57. člena zakona, ki govori 
o izključitvi iz prejemanja podpore, kar pa ne navaja v izreku izpodbijane odločbe in 
tudi ne more biti pravna osnova za vzpostavitev terjatve. V primeru začasnega zaprtja 
trgovine ne more priti do primera, na katerega se sklicuje ministrstvo, da se sredstva 
uporabljajo v nasprotju z namenom, za katerega so bila dodeljena in tudi ne gre za 
trajnost, temveč začasnost določenega dejanja. 
 
122. člen Uredbe o ukrepih 1.,3. in 4. osi Programa razvoja podeželja za obdobje 2007-
2013 v letih 2011-2013 (Ur.l. RS štev. 28/2011,37/2011, 103/2011) namreč določa v 
svojem prvem odstavku, da se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skladu 
z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1 in v svojem drugem odstavku, da v primeru, da so 
ugotovljene neizpolnitve ali kršitve v skladu o Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1, 
AKTRP oziroma minister v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda 
odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun RS skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, kar tožena stranka prav tako ni upoštevala. 
 
Tudi uredba EU 1975/2006 v svojem 2. odst. 31. člena, ki je nadomeščen z 30. členom 
Uredbe EU 65/2011 določa da, če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil 
napačno prijavo, se zadevna dejavnost izključi iz podpore EKSRP in zahteva povračilo 
že plačanih zneskov za navedeno dejavnost. Poleg tega se upravičenec izključi iz 
prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za zadevno in naslednje leto EKSRP. 
 
Glede na navedeno, LAS MDD trdi, da pristojni organ ni izdal odločbe o ugotovitvi 
nepravilnosti in vračilu sredstev v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti, saj je 
bila očitana nepravilnost ugotovljena dne 6.7.2012 v naknadni kontroli na kraju samem, 
na kar se ministrstvo v izpodbijani odločbi večkrat sklicuje. Že prva odločba pa je 
datirana z dne 15.1.2013, odposlana dne 5.2.2013 in prejeta s strani LAS MDD dne 
9.2.2013 ter odpravljena s sodbo Upravnega sodišča. Ministrstvo je v ponovljenem 
postopku izdalo odločbo šele z dne 8.10.2014, kar ni v roku 90 dni od ugotovljene 
morebitne  kršitve, temveč več kot dve leti prepozno. 
LAS MDD ponovno, kot že v prvotni tožbi na Upravnem sodišču in še dodatno navaja:  
 
1. odst.106. člena Uredbe o izvajanju programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 
-2013  določa: »Končni prejemnik sredstev, ki prejme sredstva za določen projekt,         
še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev ne sme uvajati nobenih 
bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe, naložbe pa ne sme uporabljati v 
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nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora v proračun RS vrniti že izplačana 
sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi«. 
2. odst. istega člena določa, kaj se šteje kot bistvene spremembe. To so tiste, ki: 

1.  bistveno vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali ki dajejo 
gospodarski družbi ali javni instituciji neupravičeno prednost; 
2. so posledica spremembe v naravi lastništva objekta ali prenehanja oziroma 
spremembe kraja sofinanciranja proizvodne dejavnosti. 

 
Tožeča stranka vztraja, da niso bile kršene določbe 1. in 2. odstavka 106. člena       
Uredbe o izvajanja PRP 2007-2013. 
 
LAS MDD navaja dejansko stanje projekta: Iz zapisnika o naknadni kontroli izhaja,       
da  trgovina ostaja na isti lokaciji, v njej ne manjka nobena oprema, saj so bili preverjeni 
vsi računi, niso uvedene nobene spremembe, nobena oprema ni odtujena, opravlja se 
dejavnost trgovine. 
 
LAS MDD je dokazala opravljanje dejavnosti trgovine z izkazi poslovanja trgovine za 
leto 2011 in 2012, v nadaljevanju pa z podnajemno pogodbo za najem trgovine, 
najemno pogodbo za najem avtomobila, kar je ministrstvu tudi poslala. Dejstvo je, da 
trgovina še vedno obratuje, kar LAS MDD dokazuje s Poročilom najemojemalca o delu 
trgovine in fotokopijami komisijskih pogodb za dobavo blaga. V avtomobilu se v      
Občini Vuzenica opravlja dejavnost kmečke tržnice, za kar je ministrstvu tudi v 
prvotnem upravnem sporu poslala ustrezna dokazila. Ministrstvo v obrazložitvi 
izpodbijane odločbe tudi samo ugotavlja, da je na spletni strani zasledila podatke o 
ponovnem uradnem odprtju trgovine, vendar LAS MDD pripominja, da je šlo le za 
uradno odprtje trgovine, ki je sovpadalo z lokalnimi dogodki, trgovina pa je obratovala 
že od 3.10.2012 dalje, ko jo je vzel v podnajem javni zavod Spotur in v ta namen tudi 
zaposlil prodajalca, sprva za določen čas, od 1.12.2014 pa za nedoločen čas, kar je 
nedvoumno zadosten dokaz, da trgovina opravlja svojo dejavnost. Ministrstvo v 
postopku izdaje odločbe ni pozvalo LAS MDD, da bi dostavila še dodatne dokaze, 
ampak je svojo odločitev oprlo samo na naknadno kontrolo na kraju samem. Kontrolor 
LAS MDD tudi ni pojasnil, da bo ministrstvo na podlagi zapisnika o naknadni kontroli 
uvedlo postopek za vračilo sredstev iz projekta »Trženje izdelkov iz podeželja«, tako 
da LAS MDD do prejema odločbe o vračilu sredstev sploh ni vedela, da je v postopku 
za izdajo odločbe o vračilu sredstev. 
 
V času opravljene naknadne kontrole z dne 6.7.2012 je trgovina bila začasno zaprta 
zaradi dopustov. Iz priloženih listin k zapisniku o naknadni kontroli, ki so v spisu,              
je jasno razvidno, da je trgovina v času svojega poslovanja ustvarjala izgubo, ki je bila, 
zlasti visoka v poletnih mesecih. Trgovina je zopet pričela poslovati oktobra, za kar je 
LAS MDD ministrstvu posredovala tudi dokumentacijo, ministrstvo pa v ponovljenem 
postopku od LAS MDD tudi ni zahtevalo nobene dokumentacije več, sicer pa tudi samo 
ugotavlja v izpodbijani odločbi, da se dejavnost ni izvajala »najmanj v času od 
31.5.2012 do 3.10.2012«, čemur LAS MDD ne nasprotuje, vendar pa to ni trajno 
prenehanje izvajanje dejavnosti in razlog za zahtevano vračilo sredstev.             
Trgovina obratuje še danes in se ne more šteti kot ugotovljena kršitev pet 
letnega izvajanja obveznosti. 
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Trajnost dejavnosti, vezane na naložbe, opredeljuje UREDBA SVETA (ES)               
št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP ( Ur. l. EU št. 277/2005), na katerega 
se izpodbijana odločba ne sklicuje in ki v svojem 72. členu, ki opredeljuje trajnost 
dejavnosti, vezanih na naložbe določa: »Brez poseganja v pravila, ki se nanašajo na 
svobodo opravljanja storitev in svobodo ustanavljanja v smislu členov 43 in 49 
Pogodbe, mora država članica zagotoviti, da ohrani prispevek EKSRP za naložbeno 
dejavnost, če pri tej dejavnosti v roku petih let od odločbe o financiranju, ki jo sprejme 
organ upravljanja ne pride do bistvene spremembe, ki:  

(a) vpliva na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa daje neupravičeno prednost 
kakemu podjetju ali javni organizaciji; 

(b) izvira iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali iz prenehanja ali 
premestitve proizvodne dejavnosti. 

 
Iz navedenega jasno izhaja, da so s terminom »bistvene spremembe« zajete take vrste 
sprememb, ki dejansko spremenijo naravo ali nosilca projekta, ali da se projekt trajno 
preneha izvajati, kar pa se v konkretnem primeru ni zgodilo. 
 
LAS Mislinjske in Dravske doline je ob kontroli na kraju samem, ki je bila opravljena 
23.10.2010, imel označitev v skladu s Prilogo IV Uredbe 1974/2006/ES. Ob naknadni 
kontroli na kraju samem pa je bilo ugotovljeno, da LAS Mislinjske in Dravske doline 
projekta nima označenega v skladu s Prilogo IV Uredbe 1974/2006/ES in Priročnikom 
za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2007-2013, ki ga je ministrstvo objavilo 19.5.2008 kot pripomoček za 
prejemnike sredstev iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007-2013. To potrjuje, da je LAS Mislinjske in Dravske doline 
bil seznanjen s tem, da mora biti sofinancirana naložba označena, da pa so bile 
označbe v času med 23.10.2010 in 6.7.2012 odstranjene. 
 
LAS MDD je takoj po opozorilu v naknadni kontroli na kraju samem dne 6.7.2012 
ponovno postavila obrazložitveno tablo, ki je bila začasno pospravljena zaradi 
začasnega zaprtja trgovine in tudi poslala ustrezna dokazila, vendar pa vseeno vztraja 
na stališču, da je bila tudi sicer trgovina pravilno in dovolj opremljena z nalepkami, kar 
je tudi v skladu z Priročnikom za obveščanje javnosti in Uredbo Komisije 1974/2006, 
saj je bil tudi avtomobil, ki se je v trenutku naknadne kontrole nahajal na dvorišču 
prodajalne, bil ustrezno opremljen z nalepko, torej ustrezno označen.                
Priporočilo kontrolorja, kar se nahaja tudi v zapisniku o naknadni kontroli je bilo, da se 
v bližnji prihodnosti nalepka obnovi. Tudi to je LAS MDD storila, za kar prilaga tudi 
ustrezen dokaz. 
 
Novembra 2014 je LAS MDD na MKOGP vložilo zahtevek za spremembo  odločbe o 
potrditvi 2 NIP 2012 v delu nastalih sprememb pri še ne izvedenih projektih. 
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6. Poročilo o projektih v obdobju 2007-2013 
 
V finančni perspektivi 2007 do 2013 je na podlagi potrjenih Letnih izvedbenih načrtov 
- LIN oziroma kasneje Načrtov izvedbenih projektov – NIP, to je odločb ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bilo odobrenih 33 projektov, od tega sta še dva v 
izvajanju. Rok dokončanja je 30.6.2015.  
 
Preglednica projektov: 
 

Leto 
odd
aje 
LIN/
NIP 

CELOTNI NAZIV PROJEKTA, kot je 
navedeno v odločbi o potrditvi LIN/NIP 

NAZIV KONČNEGA 
PREJEMNIKA 

2008 
Podeželska avantura 2009 (PA 09) 
 LAS MDD, z.b.o. 

2008 
Identiteta Koroške hiše (IKH) 
 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta 
za arhitekturo 

2008 

Organizacija prodaje produktov in podeželja 
(OPP) 
 LAS MDD, z.b.o. 

2008 

Izobraževanje in usposabljanje na področju 
sadjarstva, turizma, učnih kmetij in pridobivanja 
energije iz obnovljenih virov (ZNANJE) 
 

Kmetijsko gozdarski zavod 
Celje 

2009 
Trženje izdelkov podeželja (TIP) 
 LAS MDD, z.b.o. 

2009 
Katalog okolju prijaznih koroških hiš (KOPKH) 
 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta 
za arhitekturo 

2009 

Razvoj, promocija in trženje programov skupne 
turistične ponudbe "Koroška avantura 2010" 
(KA 2010) LAS MDD, z.b.o. 

2009 

Organizacija proizvodnje izdelkov sadja 
(OPIIS) 
 

Univerza v Mariboru, Fakulteta 
za kmetijstvo in biosistemske 
vede 

2010 

Znanje podjetnosti in ustvarjalnosti za uspeh 
(ZPU) 
 

Podjetniški center  
Slovenj Gradec 

2010 
Domača in umetnostna obrt (DUO) 
 

 SPOTUR Slovenj Gradec 
 

2010 
Z znanjem k razvoju dopolnilnih dejavnosti 
(ZRDD) 

Kmetijsko gozdarski zavod 
Celje 

2010 
Podjetniško izobraževanje za mlade (PIM) 
 

Podjetniški center  
Slovenj Gradec 
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2012 

Ureditev okolice cerkve na Sv. Treh Kraljih, ki 
služijo skupnim namenom in potrebam 
 Občina Radlje ob Dravi 

2012 
Ureditev vaškega jedra Šentilj pod Turjakom 
 Občina Mislinja 

2012 

Ureditev površin za skupne namene na 
Kulturnem domu Podgorje 
 Mestna občina Slovenj Gradec 

2012 

Ureditev infrastrukture za zagotavljanje 
primerne količine in kvalitete pitne vode na       
Sv. Primožu nad Muto 
 Občina Muta 

2012 

Obnova nepremične kulturne dediščine ob poti 
križevega pota v Ribnici na Pohorju 
 Občina Ribnica na Pohorju 

2012 

Povečanje turistične ponudbe in turistične 
prepoznavnosti v Občini Vuzenica 
 Občina Vuzenica 

2012 

Ureditev informacijske turistične infrastrukture v 
Občini Dravograd 
 Občina Dravograd 

2012 
Geološka tematska pot-odsek Remšnik 
 Občina Radlje ob Dravi 

2012 
Cesta Gmajna 
 Mestna občina Slovenj Gradec 

2012 
Ureditev fekalne kanalizacije v naselju Šentjedrt 
 Občina Dravograd 

2012 
Načrt varstva naravnih vrednot in turizem 
 

Kovivis, Javni zavod Koroško 
višje in visokošolsko središče 

2012 
Mreženje tematskih poti v Mislinjski in  
Dravski dolini 

Javno podjetje Komunala 
Slovenj Gradec d.o.o. 

2012 

Ureditev objektov in komunalnih vodov ceste na 
Gortini od hišne št. 44 do hišne št. 51 
 Občina Muta 

2012 

Obnova infrastrukture za zagotavljanje 
primerne in kvalitetne pitne vode v naselju 
Ribnica na Pohorju 
 Občina Ribnica na Pohorju 

2012 
Obnova starega gradu v Vuzenici 
 Občina Vuzenica 

2012 

Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v 
vaškem jedru Sele 
 Mestna občina Slovenj Gradec 

2012 
Pomožni športni objekt Kapla ob igrišču 
 Občina Podvelka 

2012 
Ureditev ceste Šentilj-Dovže 
 Občina Mislinja 
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2010 
TPKP 
  Odstop od projekta 

2010 
AKTP 
  Odstop od projekta 

2012 

Ureditev parkirišč in pločnika v vaški  
skupnosti Pameče 
  Odstop od projekta 

2012 

Poslovilni objekt Sv. Anton na Pohorju -  tipski 
projekt značilne podeželske arhitekture 
območja 
  v izvajanju 

2012 

Priprava organizacijskih vidikov samooskrbe na 
področju LAS MDD 
  v izvajanju 

 

V okviru LIN 2010 je LAS MDD odstopila od izvajanja dveh projektov, Tradicionalni 
produkti koroškega podeželja – TPKP in Atraktivnost koroške turistične ponudbe – 
AKTP, za katera je sredstva uspešno prerazporedila v 2 NIP 2012 ter v okviru 1 NIP 
2012, kjer je od projekta odstopila Mestna občina Slovenj Gradec, za katerega je        
LAS MDD sredstva uspešno prerazporedila v 2 NIP 2012. 
 
 

Finančni pregled projektov v obdobju 2007-2013  
 

CELOTNI NAZIV PROJEKTA, kot je 
navedeno v odločbi o potrditvi LIN/NIP 

POLNI NAZIV 
KONČNEGA 

PREJEMNIKA iz 
AJPES-a 

VREDNOST 
PROJEKTA OB 
ZAKLJUČKU, € 

 ZNESEK 
IZPLAČILA 

ZAKLJUČENEGA  
PROJEKTA,  € 

Datum nakazila 
sredstev  

Podeželska avantura 2009  
(PA 09) 

LAS MDD, 
z.b.o. 40478,36 38586,92 30.7.2010 

Identiteta Koroške hiše 
(IKH) 

Univerza v 
Ljubljani, 
Fakulteta za 
arhitekturo 46326,14 46326,14 28.5.2010 

Organizacija prodaje 
produktov in podeželja 
(OPP) 

LAS MDD, 
z.b.o. 12794,92 10715,28 1.10.2010 

Izobraževanje in 
usposabljanje n področju 
sadjarstva, turizma, učnih 
kmetij in pridobivanja 
energije iz obnovljenih virov 
(ZNANJE) 

Kmetijsko 
gozdarski 
zavod Celje 17659,00 17647,62 30.3.2011 
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Trženje izdelkov podeželja 
(TIP) 

LAS MDD, 
z.b.o. 43998,21 43998,21 20.12.2010 

Katalog okolju prijaznih 
koroških hiš (KOPKH) 

Univerza v 
Ljubljani, 
Fakulteta za 
arhitekturo 45763,22 45174,96 8.6.2012 

Razvoj, promocija in trženje 
programov skupne 
turistične ponudbe 
"Koroška avantura 2010" 
(KA 2010) 

LAS MDD, 
z.b.o. 15962,12 15962,12 8.6.2012 

Organizacija proizvodnje 
izdelkov sadja (OPIIS) 

Univerza v 
Mariboru, 
Fakulteta za 
kmetijstvo in 
biosistemske 
vede 24739,60 24739,60 8.11.2011 

Znanje podjetnosti in 
ustvarjalnosti za uspeh 
(ZPU) 

Podjetniški 
center Slovenj 
Gradec 12751,50 12751,50 29.9.2011 

Domača in umetnostna obrt 
(DUO) 

SPOTUR 
Slovenj Gradec 26894,63 26301,59 23.12.2011 

Z znanjem k razvoju 
dopolnilnih dejavnosti 
(ZRDD) 

Kmetijsko 
gozdarski 
zavod Celje 21444,38 21444,38 7.10.2011 

Podjetniško izobraževanje 
za mlade (PIM) 

Podjetniški 
center Slovenj 
Gradec 8248,50 8248,50 27.5.2011 

Ureditev okolice cerkve na 
Sv. Treh Kraljih, ki služijo 
skupnim namenom in 
potrebam 

Občina Radlje 
ob Dravi 24841,98 24841,98 17.1.2013 

Ureditev vaškega jedra 
Šentilj pod Turjakom Občina Mislinja 19055,75 19055,75 17.1.2013 

Ureditev površin za skupne 
namene na Kulturnem 
domu Podgorje 

Mestna občina 
Slovenj Gradec 41770,95 41770,95 17.1.2013 

Ureditev infrastrukture za 
zagotavljanje primerne 
količine in kvalitete pitne 
vode na Sv. Primožu nad 
Muto Občina Muta 14739,71 14739,71 17.1.2013 
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Obnova nepremične 
kulturne dediščine ob poti 
križevega pota v Ribnici na 
Pohorju 

Občina Ribnica 
na Pohorju 5116,29 5116,29 18.1.2013 

Povečanje turistične 
ponudbe in turistične 
prepoznavnosti v Občini 
Vuzenica 

Občina 
Vuzenica 9208,33 9208,33 17.1.2013 

Ureditev informacijske 
turistične infrastrukture v 
Občini Dravograd 

Občina 
Dravograd 33270,85 33270,85 17.1.2013 

Geološka tematska pot-
odsek Remšnik 

Občina Radlje 
ob Dravi 20270,43 20.270,43 28.3.2014 

Cesta gmajna 
 

Mestna občina 
Slovenj Gradec 100508,58 100.508,58 31.7.2014 

Ureditev fekalne 
kanalizacije v naselju 
Šentjedrt 

Občina 
Dravograd 80711,15 80.559,58 31.7.2014 

Načrt varstva naravnih 
vrednot in turizem 

Kovivis, Javni 
zavod Koroško 
višje in 
visokošolsko 
središče 29646,3 29.646,30 17.1.2014 

Mreženje tematskih poti v 
Mislinjski in Dravski dolini 

Javno podjetje 
Komunala 
Slovenj Gradec 
d.o.o. 57375 57375,00 15.11.2013 

Ureditev objektov in 
komunalnih vodov ceste na 
Gortini od hišne št. 44 do 
hišne št. 51 Občina Muta 29156,05 29.156,05 28.3.2014 

Obnova infrastrukture za 
zagotavljanje primerne in 
kvalitetne pitne vode v 
naselju Ribnica na Pohorju 

Občina Ribnica 
na Pohorju 11280,00 11.280,00 17.1.2014 

Obnova starega gradu v 
Vuzenici 
 

Občina 
Vuzenica 25429,07 25.429,07 28.2.2014 

Ureditev cestne in 
komunalne infrastrukture v 
vaškem jedru Sele 
 

Mestna občina 
Slovenj Gradec 66508,7 66.508,70 26.3.2014 
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Pomožni športni objekt 
Kapla ob igrišču 
 

Občina 
Podvelka 29881,30 29881,30 30.12.2013 

Ureditev ceste Šentilj-
Dovže 
 Občina Mislinja 37742,59 37.742,59 28.2.2014 

Poslovilni objekt Sv. Anton 
na Pohorju -  tipski projekt 
značilne podeželske 
arhitekture območja 

 Občina Radlje 
ob Dravi 35015,34 0   

Priprava organizacijskih 
vidikov samooskrbe na 
področju LAS MDD  MPIK d.o.o 42133,43 0   

  1.030.722,38 948.258,28  
 
 

Finančni pregled sofinanciranja LAS MDD s strani MKO 
 
 

Vsebina 
Zaprošen 

znesek Datum izplačila Znesek 

Vodenje LAS (1.10.-28.11.2008) 31.257,97 26.3.2009 31.257,96 

Vodenje LAS (1.1.-30.7.2009) 14.847,08 20.11.2009 14.847,08 

Vodenje LAS (31.7.2009-
30.12.2009) 

12.578,69 30.4.2010 8.582,27 

Vodenje LAS, pridobitev 
strokovnih znanj in animacija 

območja 
18.589,78 12.1.2011 18.547,15 

Vodenje LAS avgust - december 
2010 

11.620,60 13.5.2011 11.620,60 

Vodenje LAS (1.1.2011 - 
30.4.2011) 

10.447,60 20.3.2013 10.409,63 

Vodenje LAS (1.5.2011 - 
30.12.2011) 

26.547,80 24.10.2013 26.547,80 

Vodenje LAS - poslan 4.10.2012 
(1.08.2011 - 30.06.2012) 

24.922,48 19.8.2014 24.922,48 

Vodenje LAS (1.1.2012 - 
31.12.2012) 

21.774,34 6.5.2014 21.774,34 

SKUPAJ 172.586,34 / 168.509,31 
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7. Poročilo predsednika s komentarjem poslovanja v letu 2014 
 
Dne 16.1.2014 sem Marko Kogelnik nastopil funkcijo predsednika zadruge in se 
seznanil z dotedanjim poslovanjem LAS MDD. Zadruga je uspešno sanirala svoje 
delovanje na podlagi sprejetega sanacijskega programa, ob pomoči občin 
soustanoviteljic, ter Mestne občine slovenj Gradec in računovodskega servisa Loris 
d.o.o., ki sta pristala, da bosta plačana za svoje delo po poplačilu vseh dolgov in 
pridobitvi sredstev s strani MKGP in vsakoletnih plačil občin za delovanje zadruge. 
 
Finančno poslovanje zadruge je bilo v letu 2014 uspešno, nelikvidnost ni bila prisotna. 
 
Kredit na Deželni banki Slovenije se je v letu 2013 poplačal v višini 21.000,00 EUR. 
Dne 31.12.2013 je dolg do DBS znašal še 2.000,00 EUR. Dolg je bil dokončno 
poplačan januarja 2014. 
 
Posojilo, ki so ga občine nakazale LAS MDD v letu 2013, je bil z aneksi k pogodbam 
podaljšan do 28.2.2014. Plačilo projekta »Načrt varstva naravnih vrednot in turizem« 
je bilo izvršeno 17.1.2014 in konec januarja 2014 je bilo občinam ustanoviteljicam 
vrnjena tudi prva polovica posojila. Dokončno so bila sredstva vrnjena občinam do 
konca februarja 2014. 
 
Odnosi z javnostjo: dne 6.1.2014 je bila oddaja o delovanju LAS MDD na KTV 
Dravograd in v marcu 2014 enourna oddaja na temo delovanja zadruge ter o njenih 
projektih na televiziji BKTV Selnica. 
 
V letu 2014 se je končala pravdna zadeva – tožba zoper Darjo Koc Krajnc. Sodišče 
je izdalo sodbo, v kateri je zahtevek LAS MDD zavrnilo v celoti. 
 
Izdelana in sprejeta so bila nova pravila zadruge in pripravljen osnutek pravilnika o 
upravljanju LAS MDD, ki pa zaradi spremenjenih novih pravil o ukrepu LEADER v 
Programu razvoja podeželja 2014-2020 in posledično postopka sprejemanja nove 
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 
2014-2020 ni smiselno sprejemati na organih zadruge. 
 
 
6. Poročilo o delu organov zadruge 
 
Občni zbor članov zadruge se je v letu 2014 sestal enkrat in sicer: 24.9.2014. 
 
Upravni odbor zadruge se je v letu 2014 sestal enkrat in sicer: 23.4.2014. 
 
Nadzorni odbor se je sestal enkrat in sicer: 14.5.2014. 
 
Zapisniki sej vseh organov so v arhivu zadruge.  
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II. POSLOVNO POROČILO 
 
Računovodski izkazi: izkaz poslovnega izida in bilanca stanja 
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi 
(SRS) po predpisanem kontnem načrtu za zadruge. 
 
Razkritja k računovodskim izkazom za leto 2014 

1. Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01 .- 31.12.2014 

Čisti prihodki od prodaje so znašali 96.694 €, vsi na domačem trgu. 
V primerjavi s preteklim letom so se zmanjšali za 49 %. 
Poročilo o dejavnostih, s katerimi je LAS MDD v letu realizirala prihodke v višini 96.694 
€: 

- s strani občin ustanoviteljic za delovanje LAS MDD 26.449 € 

- s strani MKO za vodenje LAS MDD 46.263 € 

- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev 23.784 € ( izvajanje projektov) 

- prihodkov od prodaje trgovskega blaga 78 € 

- prihodkov od najemnin/mobilna trgovina 120 € 

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 94.176 €. 
Poročilo o stroških zadruge: 

- stroški delovanja in upravljanja 49.207 € 

- projekti 21.811 € (izvajanje projektov) 

- stroški amortizacije 18.026 

- nabavna vrednost prodanega blaga 70 € 

- finančni odhodki 66 € 

- prevrednotovalni poslovni odhodki 1.186 €  

- drugi stroški in odhodki 3.810 € 

Stroški upravljanja znašajo 37.653 €, računovodstva 11.554 €, intelektualnih storitev 
21.811 € (izvajanje projektov) € in druge storitve 3.810 € (telekomunikacije, plačilni 
promet, odvetniške storitve itd.). 
Strošek amortizacije je 18.026 €. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki znašajo 1.186 € (zmanjšanje vrednost nekurantne 
zaloge blaga). 
Finančni prihodki znašajo 2 € za obresti avista sredstev na transakcijskem računu. 
Finančni odhodki znašajo za obresti dobaviteljem 66 €. 
Celotni dobiček znaša 2.602 €. Davčne olajšave ni, povečana je za 50 % 
reprezentance, zato znaša davčna osnova 2.647. Davek od dohodka pravnih oseb je 
obračunan po stopnji 17 % in znaša 450 €. 
 

2. Bilanca stanja na dan 31.12.2014 

Dolgoročna sredstva (neopredmetena sredstva in oprema) znašajo po neodpisani 
vrednosti 46.072 €. V letu 2014 so zmanjšane za obračunano amortizacijo. Novih 
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nabav ni bilo. Zaloge trgovskega blaga znašajo 1.037 € in terjatve do kupcev 24.116 € 
( izvajanje projektov); Ostale kratkoročne terjatve znašajo 1.863. 
 
Denarna sredstva so na transakcijskem računu in znašajo 9.929 €. 
 
Vrednost kapitala je 29.674 €, od tega osnovni kapital 23.900 €, zakonske rezerve 503 
€, nerazporejeni dobički preteklih let 3.334 € in tekočega leta 1.937 €. Predlagamo, da 
ostanejo dobički nerazporejeni in služijo kot vir za financiranje tekočega poslovanja. 
Kratkoročne obveznosti znašajo 93.094 €. Zadruga nima zapadlih neplačanih 
obveznosti do dobaviteljev, razen za upravljanje in računovodstvo je bil dosežen 
dogovor, da sta izvajalca prestavila valuto plačila v leto 2015. 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve: 

- Za projekt Samooskrbe in postavitev vrtov, ki ga je izvajalo Društvo za biološko-

dinamično gospodarjenje ''AJDA'' KOROŠKA so oblikovani kratkoročno 

odloženi stroški v višini 10.017 €, prihodek bo v letu 2015. 

- Za vodenje LAS MDD so oblikovani kratkoročno nezaračunani prihodki v višini 

29.734 €, ki se nanašajo na MKO, zahtevek bo izdan v letu 2015. 

 
3. Podatki o povezanih družbah: 

Zadruga nima naložb v deleže v kapitalu drugih družb. 
4. Lastništvo družbe v drugi družbi: 

Zadruga ni družbenik v drugi družbi. 
5. Odobreni ali pogojno povečani osnovni kapital: 

Zadruga nima odobrenega kapitala niti ni povečala osnovnega kapitala. 
6. Lastni ali lastniški deleži: 

Zadruga nima lastnih deležev niti jih ni imela med letom. 
7. Izdaje več razredov delnic: 

LADS MDD je družba z.b.o. in ne izdaja delnic.  
 

8. Razporeditev dobička 

V letu 2014 je doseženi čisti dobiček  2.152 €. Na zakonske rezerve je razporejenih 
503 €, ostanek 1.649 ostane nerazporejen. 
 
 
Za računovodstvo:       Upraviteljica: 
 
Jure Žvikart        mag. Lidija Požgan 
 
 
 


