DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŢELJA MED SNEŢNIKOM IN NANOSOM

1. REDNI ZBOR ČLANSTVA
Novakov mlin, 18.7.2008

ZAPISNIK
1. rednega zbora članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki je
bil 18.julija 2008 ob 17,00 uri v Novakovem mlinu, Smrje, Il.Bistrica.

Ad1) Izvolitev delovnega predsedstva in predsednika delovnega predsedstva zbora
društva, zapisnikarja in dveh overiteljev
Na predlog predsednice Cvetke Kernel je bil soglasno sprejet
1. sklep:
da se v delovno predsedstvo zbora društva izvoli:
za predsednika: Cvetka Kernel
za člana: Aleš Zidar
za člana: Alenka Volk
za zapisnikarja: Zdenka Ţakelj
za overovitelja zapisnika: Rafaela Ţejn
za overovitelja zapisnika: Boštjan Glaţar
Ad2) Ugotovitev prisotnosti oz. števila prisotnih
Vseh evidentiranih članov društva je 73. Na zboru društva se je z plačano članarino in
poverilnicami izkazalo 28 članov. Na zboru je bil prisoten tudi podžupan Občine Il.Bistrica
Vladimir Čeligoj.
Ker je na zboru prisotno manj kot polovica vseh članov društva (37), ugotavljamo da je zbor
nesklepčen. V skladu s statutom društva se zbor prekine za 30 min in ponovno prične z
zasedanjem ob 17,30 uri.
V skladu z 8. členom statutom društva ugotavljamo, da so bila vabila na zbor članstva poslana
pravilno in pravočasno 7 dni pred sklicem zbora ter da so bili člani društva obveščeni tudi
preko elektronske pošte. Ker je na seji prisotno 28 članov društva ugotavljamo, da je zbor
članstva ob ponovnem zasedanju sklepčen in da lahko pravno veljavno sklepa.
Ad3) Sprejem dnevnega reda
Aleš Zidar je predlagal spremembo 5. in 7. točke dnevnega reda. 5. točka se glasi: Poročilo o
delu društva za leto 2007 in do zbora članstva Društva. 7. točka se glasi: Razrešitev in volitve
člana upravnega in nadzornega odbora Društva.
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 članstva
3. Sprejem dnevnega reda zbora
4. Pregled zapisnika ustanovnega zbora članstva in realizacije sklepov
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5. Poročilo o delu društva za leto 2007 in do zbora članstva Društva
6. Obravnava in sprejem finančnega poročila in zaključnega računa društva za
leto 2007
7. Razrešitev in volitve člana upravnega in nadzornega odbora Društva
8. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto
2008
9. Informacija o razpisu MKGP za določitev statusa delujoče LAS
10. Razno
Ad4) Pregled zapisnika ustanovnega zbora članstva in realizacija sklepov
Predsednica je podala pregled zapisnika ustanovnega zbora članstva in realizacije sklepov.
3. sklep:
Sprejme se zapisnik ustanovitvenega zbora članstva z dne 26.10.2007. Potrdi se realizacija
sklepov ustanovnega zbora.
Ad5) Poročilo o delu društva za leto 2007 in do zbora članstva Društva
Aleš Zidar je poročal o delu društva za leto 2007 in do zbora članstva društva. Izpostavil je:
registracijo društva, obiske pri članih društva, iskanje partnerjev za nadaljnje sodelovanje,
pripravo dokumentacije za razpis MKGP-ja ter samo prijavo za razpis, študijo "Kmečka
tržnica", sodelovanje z ICRO, delavnico na temo kmečke tržnice, prijavo na razpis Grundtvig,
udeležbo strokovnega vodje na delavnicah in sestankih, seje upravnega odbora, sodelovanje
na različnih prireditvah (predstavitev društva) ter vzpostavitev medregijskega in mednarodnega
sodelovanja (ICRA, ORA)
Podžupan Vladimir Čeligoj je pohvalil dosedanje delo društva ter menil, da si je društvo
zastavilo resne in konkretne programe. Predlaga, da so cilji čim bolj konkretni, saj bodo tako
lažje uresničljivi.
4. sklep:
Sprejme se poročilo o delu za leto 2007 in do zbora članstva Društva za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom (priloga zapisnika).
Ad6) Obravnava in sprejem finančnega poročila in zaključnega računa društva za leto
2007
Predstavljeno je bilo finančne poročilo in zaključni račun društva.
5. sklep:
Sprejme se finančno poročilo društva za leto 2007 in potrdi zaključni račun društva za leto
2007.
Ad7) Razrešitev in volitve člana upravnega in nadzornega odbora društva
Predsednica je utemeljila razloge za razrešitev in volitve člana upravnega in nadzornega
odbora.
6. sklep:
Prisotni člani ustanovnega zbora Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
razrešijo Katjo Buda kot člana Upravnega odbora društva in Patricijo Pergar kot članico
Nadzornega odbora društva.
Za novega člana Upravnega odbora se imenuje Boštjan Požar. Za novega člana Nadzornega
odbora se imenuje Tatjana Rolih.
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Ad8) Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto 2008
Aleš Zidar je predstavil program dela društva za leto 2008. Program se je pripravljal dolgo
časa, kar je povezano z usklajevanjem z MKGP-jem in občinami. V program so vključeni tisti
projekti, za katere je realna moţnost (zagotovljeno financiranje, pripravljena
dokumentacija), da se izvedejo v letu 2008. Program je razdeljen na stalne naloge društva in
izvedbene projekte. Stalne naloge društva so: informiranje, spletna stran društva, animacija,
izobraţevanje, usposabljanje, svetovanje in pomoč pri pripravi projektov, sodelovanje
društva z drugimi akterji na območju, mednarodno in medregijsko sodelovanje, iskanje
finančnih sredstev, ostale naloge, vezane na delovanje društva. Projekti: organiziran nastop
na trgu in zagotavljanje ustrezne infrastrukture za trţenje kmetijskih pridelkov - I. faza,
pospeševanje kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti, poveţimo turistične kmetije med
Sneţnikom in Nanosom (kolesarske poti v Občini Postojna, izdelava spletne strani za
turistične kmetije, turistična povezovalna pot Domačija Bubec - Novakov mlin, Izgradnja
mostička na turistično povezovalni cesti Bubec - Novakov mlin).
Predlogi / pripombe o programu dela društva za leto 2008:
- pri informiranju se vključi točko, da se delavnice KSS-ja izkoristi za informiranje o
delovanju društva
- delovanje društva mora biti "gibanje" med ljudmi, delo med ljudmi, delati moramo tisto,
kar si ljudje ţelijo, s poudarkom na skupnih stvareh
- pobude morajo prihajati od ljudi, institucij, organizacij
- razpis Slovenija - Hrvaška je odprt do oktobra 2008, uvrsti se ga (priprava prijave na razpis)
v program dela, ker je zanimiv za področje dela društva
- kmečki turizem je zastarel izraz, sedaj se uporablja izraz turistične kmetije ali turizem na
kmetiji
- izvedbeni projekti morajo biti usmerjeni v skupne in ne individualne koristi / cilje, projekti
morajo biti povezovalni
- projekt / aktivnost 3.2.3 se preimenuje v "Poveţimo storitve na podeţelju"
- pri pripravi projektov je potrebno preveriti, kaj je bilo do sedaj narejenega na določenem
področju ter obstoječe stvari nadgraditi
- člani društva bi se morali bolje spoznati, povezati med seboj, to naj bo tudi ena od nalog
društva.
Finančni načrt: vezan je na financiranje MKGP-ja. Deleţ financiranja je višji, kot se je
prvotno predvidevalo.
7. sklep:
Sprejme se Program dela in finančni načrt društva za leto 2008 s predlaganimi predlogi /
pripombami, z možnostjo korekcije, v kolikor prijava na razpis ne bi bila mogoča.
Ad9) Informacija o razpisu MKGP za določitev statusa delujoče LAS
Odločbe MKGP-ja trenutno še ni, po informacijah MKGP-ja pa smo dosegli 91 točk od 100
moţnih, kar je trenutno najboljši rezultat med prijavljenimi LAS-i.
Ad10) Razno
Zavod KGZ Nova Gorica pripravlja projekt VALO-PT 2: Celovit razvoj tipičnih kmetijskih
pridelkov, izdelkov in jedi na čezmejno območje. Gre za sodelovanje celotne primorske
regije in zamejstva. Vrednost projekta je 3 MIO EUR, sestavlja ga 10 podprojektov. Vključene
so Občine Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica. Vseh občin, ki so vključene in so podpisale pismo
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o nameri, je 23. Za podrobnejše informacije je na razpolago Rafaela Ţejn oziroma KSS Ilirska
Bistrica.
Aleš Zidar je povabil k sodelovanju na prireditvah akterje iz vseh treh občin, predvsem pa iz
Občine Postojna, ki je trenutno slabše zastopana v sklopu predstavitev društva.
Dragica Kaluţa je povabila udeleţence na prireditev v Narinu, ki bo 20.7.2008.
Gostitelj Ivan Novak pa je predstavil Novakov mlin.

Predsednik delovnega predsedstva: Cvetka Kernel
Član delovnega predsedstva: Aleš Zidar
Član delovnega predsedstva: Alenka Volk
Zapisničarka: Zdenka Ţakelj
Overovitelj zapisnika: Rafaela Ţejn
Overovitelj zapisnika: Boštjan Glaţar

