
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM                                                                      USTANOVNI ZBOR 

 
 

ZAPISNIK 
 

ustanovnega zbora članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki 
je bil 26. 10. 2007 ob 16.30 pri Andrejevih v Narinu. 

 
 
Prisotne je pozdravila gospa Nevenka Tomšič. Poudarila je pomembnost trenutka 
ustanavljanja društva, ki je rezultat dveletnega dela. Na kratko je predstavila aktivnosti, ki 
so se odvijale v tem času in potreba po formaliziranju oblike delovanja, ki bo danes 
rezultiralo v ustanovitvi društva. Zahvalila se je vsem sodelujočim na projektu, ki so 
pripomogli k izvedbi projekta. Opravičilia je izostanek predstavnikov Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in prebrala njihov pozdrav (priloga). Besedo je predala 
županu Antonu Šenkincu, ki je izpostavil nalogo LAS, da pripelje na območje razvojne 
projekte, financirane iz evropskih sredstev. Naslednji je prisotne pozdravil župan Robert 
Smrdelj in izrazil zadovoljstvo, da so se prisotni zbrali v takem številu. Kot primer dobre 
prakse je navedel Narin, kraj kjer se društvo ustanavlja, kar ima glede na pozitivno razvojno 
pot simboličen pomen. Župan Jernej Verbič je spomnil, da je to v bistvu uresničitev enega 
od predvolilnih ciljev. Društvu želi dobro delo, ki so bo pokazalo na daljši rok.  
 
 
Ad1) Izvolitev delovnega predsedstva in predsednika delovnega predsedstva zbora 

društva, zapisnikarja in dveh overiteljev 
 
 
Na predlog Nevenke Tomšič je bil soglasno sprejet 
 

1. sklep: 
da se v delovno predsedstvo zbora društva izvoli:  
za predsednika:  Aleš Zidar 
za člana: Zdenka Žakelj 
za člana: Neža Dekleva 
za zapisnikarja: Alenka Volk 
za overovitelja zapisnika: Martina Kosič Barone 
za overovitelja zapisnika: Erika Kovačič  
 
 
Ad2) Ugotovitev prisotnosti oz. števila prisotnih 
 
Zdenka Žakelj je podala poročilo o prisotnosti, na podlagi katerega je bila podana  

 
ugotovitev 

 
da je na ustanovnem zboru društva je prisotnih 62 udeležencev, od tega 47 z urejeno 
pristopno dokumentacijo. Od 47 z glasovalno pravico je 16 predstavnikov ekonomskega 
sektorja, 9 predstavnikov javnega sektorja in 22 predstavnikov zasebnega sektorja. Seznam 
članov je v prilogi zapisnika. 
 
 
Ad3) Sprejem dnevnega reda 
 
Predsednik delovnega predsedstva Aleš Zidar je prebral predlagani dnevni red, ki je bil 
poslan tudi z vabilom in ga dal na glasovanje. Soglasno je bil sprejet  
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2. sklep: 
Sprejme se predlog dnevnega reda ustanovnega zbora društva kot sledi: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in predsednika delovnega predsedstva zbora 
društva, zapisnikarja in dveh overiteljev  

2. Ugotovitev prisotnosti oz. števila prisotnih  
3. Sprejem dnevnega reda    
4. Sprejem sklepa o ustanovitvi  Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in 

Nanosom    
5. Sprejem temeljnega akta Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in 

Nanosom    
6. Volitve predsednika in podpredsednika društva ter članov upravnega odbora, 

nadzornega odbora ter disciplinske komisije Društva   
7. Predstavitev  in sprejem Lokalne razvojne strategije občin Ilirska Bistrica, Pivka 

in Postojna za programsko obdobje 2007-2013 
8. Obravnava  in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za  leto 

2007 
9. Določitev višine članarine  
10. Razno 

 
 
Ad4) Sprejem sklepa o ustanovitvi  Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in 
Nanosom  
 
Aleš Zidar je dal na glasovanje predlog o ustanovitvi Društva za razvoj podeželja med 
Snežnikom in Nanosom ustanovitev. Soglasno je bil sprejet  
 

3. sklep: 
Ustanovi se Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. 
 
 
Ad5) Sprejem temeljnega akta Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom  
  
Aleš Zidar je prisotnim predstavil temeljni akt, ki so ga že prejeli kot gradivo. Predlagana je bila 
sprememba v delu, ki navaja, da ima disciplinska komisija dva namestnika. Aleš Zidar je dal na 
glasovanje predlog akta in soglasno je bil sprejet  
 

4. sklep: 
Sprejme se predlagani temeljni akt Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom  
(priloga zapisnika) s popravkom v 18. členu, kjer se stavek "Sestavljajo jo trije člani in dva 
namestnika" nadomesti s "Sestavljajo jo trije člani" (priloga zapisnika). 
 
 
Ad6) Volitve predsednika in podpredsednika društva ter članov upravnega odbora, 
nadzornega odbora ter disciplinske komisije Društva   
 
Aleš Zidar je predstavil predloge za organe društva in jih dal v razpravo. Pripomb ni bilo in 
predlogi so bili dani na glasovanje. Prosotni so soglasno sprejeli 
 

5. sklep: 
Prisotni člani ustanovnega zbora Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 
izvolijo naslednje kandidate za organe društva: 
 

1. Upravni odbor: 
Za predsednika društva in upravnega odbora: Cvetka Kernel 
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Za podpredsednika društva in upravnega odbora: Boštjan Glažar 
Za člana upravnega odbora  Nataša Lenassi 
Za člana upravnega odbora  Brigita Kidrič 
Za člana upravnega odbora  Gregor Mihelčič 
Za člana upravnega odbora  Jože Želko 
Za člana upravnega odbora  Katja Buda 
Za člana upravnega odbora  Marica Kaluža 
Za člana upravnega odbora  Milenko Oblak 
Za člana upravnega odbora  Nevenka Tomšič 
Za člana upravnega odbora  Rafaela Žejn 
Za člana upravnega odbora  Vojko Mihelj 

 
2. Nadzorni odbor društva: 

Za člana nadzornega odbora Marijan Morelj 
Za člana nadzornega odbora Patricija Pergar 
Za člana nadzornega odbora Marjan Čeligoj 
 

3. Disciplinska komisija društva: 
Za člana disciplinske komisije Majda Knafelc 
Za člana disciplinske komisije Marica Gombač 
Za člana disciplinske komisije Stjepan Miše 

 
 

Ad7) Predstavitev  in sprejem Lokalne razvojne strategije občin Ilirska Bistrica, Pivka in 
Postojna za programsko obdobje 2007-2013 
 
Gospa Iris Suban je predstavila Lokalno razvojno strategijo. Predstavitev je v prilogi zapisnika. 
Predsednica, gospa Cvetka Kernel je dala predlog Lokalne razvojne strategije na glasovanje in 
soglasno je bil sprejet 
 

6. sklep: 
Sprejme se predlog Lokalne razvojne strategije občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna za 
programsko obdobje 2007-2013 (priloga zapisnika). 
 
 
Ad8) Obravnava  in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za  leto 2007 
 
Boštjan Glažar je predstavil program dela in finančni načrt društva za leto 2007. Predsednica 
je dala predlog programa dela in finančnega načrta društva za leto 2007 na glasovanje in 
soglasno je bil sprejet  
 

7. sklep: 
Sprejme se Program dela in finančni načrt društva za leto 2007 (priloga zapisnika). 
 
 
Ad9) Določitev višine članarine  
 
Predlagana je članarina v višini 10 EUR. Župan Jernej Verbič predlaga, da bi bila članarina ne 
samo na leto 2007 ampak tudi za naprej, da bi bila to letna članarina. Župan Anton Šenkinc je 
poudaril da je potrebno zmanjševati odvisnost društva od občinskih virov. Predsednica je dala 
predlog na glasovanje in soglasno je bil sprejet 
 

8. sklep: 
Sprejme se višina letne članarine  v višini 10,00 € na člana društva. 
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Ad10) Razno 
 
Srečko Šajn je čestital novoizvoljenim članom in povabil društvo k tvornemu sodelovanju. Iris 
Suban je poudarila pomembnost rednih uskaljevalnih srečevanj glavnih akterjev, na katerih 
se uskladi področja sodelovanja vsaj med ključnimi partnerji. Robert Smrdelj je izpostavil, 
da imajo naloge društva veliko težo. Organi upravljanja bodo izbrali skupne projekte, ki bodo 
veliki razvojni projekti. Pri tem gre za iskanje skupnega interesa skozi oči lokalne skupnosti 
in ki bo v širšem okolju predlagan in sprejet. Stjepan Miše je postavil vprašanje kdo bo 
prijavljal projekte, bo to upravni odbor ali zunanji izvajalec. Nevenka Tomšič je odgovorila, 
da je zaenkrat predvidena podjemna pogodba s strokovnim vodjem. Cvetka Kernel je 
prisotne obvestila, da bo v torek 6. 11. 2007 prva seja upravnega odbora. Iris Suban je 
podala informacijo, da je naloga prijave društva na razpis v rokah Open door. Jernej Verbič 
je poudaril, da je društvo v bistvu podjetje, ki bo delo moralo jasno in resno zastaviti. Iris 
Suban je povedala, da je v delo že uvedla nov kader tako da bo prehod mehkejši.  Lili Mahne 
je čestitala ob ustanovitvi društva. Izpostavila je problem likvidnosti društva in izrazila 
pripravljenost za sodelovanje. 
 
 
 
Predsednik delovnega predsedstva: Aleš Zidar 
 
Član delovnega predsedstva: Zdenka Žakelj 
 
Član delovnega predsedstva: Neža Dekleva 
 
Zapisnikarka: Alenka Volk                                                   
 
Overovitelj zapisnika: Erika Kovačič 
 
Overovitelj zapisnika: Martina Kosič Barone 
 
 


