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ZAPISNIK 
 

2. rednega zbora članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, 
ki je bil 25.3.2009 ob 17,00 uri na Turistični kmetiji Malnarjevi, Slavina 36, Prestranek 

 
 
Ad.1. Izvolitev delovnega predsedstva in predsednika delovnega predsedstva zbora 

društva, zapisnikarja in dveh overiteljev.  
Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet: 

1. sklep: V delovno predsedstvo zbora društva se izvoli:  
za predsednika: Cvetka Kernel 
za člana: Aleš Zidar 
za člana: Rafaela Ţejn 
za zapisnikarja: Julija Vorotnjak 
za overovitelja zapisnika: Marjan Čeligoj 
za overovitelja zapisnika: Boštjan Glaţar 

 
Ad.2. Ugotovitev prisotnosti članstva 
Po evidentiranju poverilnic in prijavljenih članov je ugotovljeno, da je na zboru prisotno 25 
članov. Iz tega razloga je predsednica predlagala naslednji sklep, ki so ga vsi prisotni soglasno 
sprejeli: 

2. sklep: Vseh evidentiranih članov društva je 81. Na zboru društva se je z plačano 
članarino in poverilnicami izkazalo 25 članov.  
Ker je na zboru prisotno manj kot polovica vseh članov društva (41), 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. 

 
Po preteku 30 minut – ob 17,30 uri so prisotni člani zbora sprejeli naslednji sklep: 

3. sklep: 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 25 članov 
društva ugotavljamo, da je zbor članstva ob ponovnem zasedanju sklepčen in da lahko 
pravno veljavno sklepa. 

 
Ad.3.  Sprejem dnevnega reda zbora 
Predsednica je predlagala dnevni red Zbora članstva. Ker na dnevni red ni bilo nobene 
razprave, so člani zbora soglasno sprejeli naslednji sklep: 

4. sklep: Sprejme se predlog dnevnega reda Zbora članstva: 
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 1. rednega zbora članstva in realizacije sklepov 
5. Poročilo o delu društva za leto 2008 
6. Obravnava in sprejem finančnega poročila in zaključnega računa društva za leto 

2008 
7. Razrešitev in volitve člana upravnega odbora Društva ter razrešitev in volitev 

člana  Nadzornega odbora Društva 
8. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za  leto 2009 
9. Razno 
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Ad.4. Pregled zapisnika 1. rednega zbora članstva in realizacije sklepov 
Predsednica je predstavila Zapisnik 1. rednega zbora in ga dala v razpravo. Ker ni bilo 
razprave so člani zbora soglasno prejeli naslednji sklep: 

5. sklep: Sprejme se zapisnik 1. rednega zbora društva. 
 
Ad.5. Poročilo o delu društva za leto 2008 
Predsednica je uvodoma predstavila Poročilo o delu društva, ki ga je dodatno – skupaj z 
realizacijo sklepov predstavil še strokovni vodja društva Aleš Zidar. Poročilo je v prilogi 
zapisnika. Poročilo je obravnaval tudi Nadzorni odbor društva dne 11.2.2009, ki ga je potrdil, 
s tem da je potrebno poročilo v prihodnosti bolj razčleniti. Po besedah predsednika NO 
Marjan Morelja je delo društva in upravnega odbora potekalo korektno. po razpravi so člani 
zbora soglasno sprejeli naslednji sklep: 

6. sklep: Sprejme se poročilo o delu za leto 2008 Društva za razvoj podeţelja med 
Sneţnikom in Nanosom (priloga zapisnika). 

 
Ad.6. Obravnava in sprejem finančnega poročila in zaključnega računa društva za leto 

2008 
Strokovni vodja Aleš Zidar je v odsotnosti računovodje predstavil finančno poročilo društva in 
Zaključni račun za leto 2009. Oba dokumenta sta v prilogi zapisnika. V razpravi ni bilo 
nobenih pripomb, razen predsednika Nadzornega odbora, da je potrebno finančno poročilo 
bolj razčleniti in v prihodnjih poročilih predstaviti tudi razmerje v % med planom in 
realizacijo, zato so člani zbora z glasovanjem soglasno potrdili naslednji sklep: 

7. sklep: Sprejme se finančno poročilo društva za leto 2008 in potrdi zaključni račun 
društva za leto 2008. 

 
Ad.7. Razrešitev in volitve člana upravnega odbora Društva ter razrešitev in volitev člana  

Nadzornega odbora Društva 
Strokovni vodja je predstavil predlog Občine Postojna za razrešitev članice upravnega odbora 
iz sektorja občinske uprave Postojna Brigite Kidrič zaradi preobremenjenosti z delom. Prav 
tako je Občina Postojna predlagala razrešitev Tatjane Rolih kot članice Nadzornega odbora 
zaradi kandidature za članico UO. Za novo članico Nadzornega odbora pa predlagajo Vanjo 
Uljan – Vičič. Člani zbora so soglasno sprejeli naslednje sklepe: 

8. sklep: Kot članico Upravnega odbora društva se razreši Brigita Kidrič. 
9. sklep: Kot članico Nadzornega odbora društva se razreši Tatjana Rolih. 
10. sklep: Za novo članico Upravnega odbora se izvoli Tatjana Rolih. 
11. sklep: Za novo članico Nadzornega odbora se izvoli Vanja Uljan – Vičič. 

 
Ad.8. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za  leto 2009 
Strokovni vodja je predstavil program dela, ki je v celoti objavljen na spletni strani društva. V 
gradivu je bila samo skrajšana verzija. Program je bil usklajen z občinami, ki te programe tudi 
financirajo. Program dela je sestavljen iz aktivnosti iz leta 2008 in 2009, saj se zaradi pozne 
Odločbe ministrstva o LAS ni izpeljalo precej predvidenih nalog. Nato so bile predstavljene 
aktivnosti in naloge v Programu. V razpravi, ki je sledila, je Joţe Ţelko predstavil udeleţbo na 
sejmu v Milanu, ki je po ocenah zelo dobro uspela, zato je predlagal, da bi še nadaljevali s 
tako – sejemsko promocijo turističnih kmetij. 
Dragica Kaluţa je predlagala, da se za trţnice nabavi zaprte prodajne hišice, zaradi boljše 
zaščite prodajalcev. Člani zbora so v razpravi menili, da je potrebno nadaljevati zastavljen 
projekt trţnic, vendar naj se vseeno preveri moţnost nabave takšnih hišk. 
Nevenka Tomšič je v razpravi dejala, da je izvedba programa kar uspešna, vendar pa jo moti 
način zbiranja idej o razvoju podeţelja, ker se premalo dela na razvoju podeţelja. Na našem 
področju je premalo znanja, potrebujemo strokovno sluţbo, ki nam bo pomagala uresničiti te 
projekte. Cilj društva je vzpodbujanje idej, čeprav jih je sedaj zelo malo oz. jih skoraj ni.  
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Marica Gombač je v razpravi menila, da je precej prostora za sodelovanje z Turistično zvezo 
Brkini Kras Notranjska, da so prireditve, kot je Furmanski praznik zelo velik povezovalni 
element, na katerem se lahko promovirajo le tisti, ki ima nekaj za ponuditi.  
Fidel Štefanja je menila, da so tudi sadjarji tisti, ki si ţelijo sodelovanja. Potrebno je 
pripraviti konkreten program sodelovanja, da se med ponudniki uskladijo ideje. Prav tako je 
potrebno pozvati predsednike krajevnih skupnosti, da se predstavijo njihovi idejni projekti, s 
katerimi bi lahko pridobili sredstva sofinanciranja. 
Vojko Mihelj je dodal, da je potrebno dati pozornost izvajanju projektov, da se dejansko 
izpeljejo in nekaj doprinesejo razvoju podeţelja. 
Po razpravi so člani zbora soglasno sprejeli naslednji sklep: 

12. sklep: Sprejme se Program dela in finančni načrt društva za leto 2009. 
 
Ad.9. Razno 
Pod točko razno je Aleš Zidar povabil člane društva na ogled dobre prakse v Idrijo, seznanil z 
naslednjimi aktivnostmi v projektu trţnice, opozoril na slabo udeleţbo turističnih kmetij pri 
izvedbi sejma v Ljubljani. Promocija se bo izvajala le za zainteresirane člane. Pojasnil je še, 
da bo strokovni vodja predvidoma redno zaposlen z majem mesecem 2009. 
 
Ker ni bilo več nobene razprave, je predsednica društva zaključila 2. redni zbor članstva ob 
19,00 uri. 
 
 
 
Predsednik delovnega predsedstva: Cvetka Kernel 
 
Član delovnega predsedstva: Aleš Zidar 
 
Član delovnega predsedstva: Rafaela Ţejn 
 
Zapisničarka:  Julija Vorotnjak                                                  
 
Overovitelj zapisnika: Marjan Čeligoj 
 
Overovitelj zapisnika: Boštjan Glaţar 
 


