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ZAPISNIK 
 

Volilnega zbora članstva Društva za razvoj podeţelja med Sneţnikom in Nanosom, 
ki je bil dne 14. decembra 2009 ob 17,00 uri v Gostilni pri Zotlarju, Buje 3/a, Vremski Britof 

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

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

1. sklep: Prisotni člani zbora z večino glasov izvolijo delovno predsedstvo zbora društva:  
za predsednika   Cvetka Kernel 
za člana   Aleš Zidar 
za člana   Erika Kovačič 
za zapisnikarja: Andreja Poţar 
za overovitelja zapisnika: Rafaela Ţejn 
za overovitelja zapisnika  Anton Biščak 

 
Ad.2. Ugotovitev prisotnosti članstva 
Volilna komisija je ob prihodu akreditirala prisotne člane društva in ugotovila, da je prisotnih 
29 članov, kar je več kot polovica članov z plačano članarino (56). Člani zbora so zato sprejeli 
naslednji ugotovitveni sklep: 

2. sklep: Vseh evidentiranih članov društva je 86, od tega s plačano članarino 56, kar je 
osnova za ugotavljanje sklepčnosti. Na volilnem zboru društva se je z plačano 
članarino in poverilnicami izkazalo 29 članov. Ker je na zboru prisotno več kot polovica 
vseh članov društva (28), ugotavljamo da je zbor sklepčen in lahko pravno veljavno 
zaseda. 

 
Ad.3. Sprejem dnevnega reda zbora 
Predsednica je predlagala dnevni red volilnega zbora. Ker na dnevni red ni bilo pripomb so 
člani zbora soglasno sprejeli naslednji sklep: 

3. sklep: Sprejme se predlog dnevnega reda volilnega zbora društva. 
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 2. rednega zbora članstva in realizacije sklepov 
5. Poročilo o delu društva za leto 2009 
6. Finančno poročilo za leto 2009 
7. Volitve predsednika in podpredsednika upravnega odbora, članov UO, 

Nadzornega odbora in Disciplinske komisije Društva 
8. Razno 

 
Ad.4. Pregled zapisnika 2. rednega zbora članstva in realizacije sklepov 
Strokovni vodja društva je predstavil zapisnik in realizacijo sklepov 2. rednega zbora članstva. 
Ker na zapisnik ni bilo razprave, so člani zbora soglasno sprejeli: 

4. sklep: Sprejme se zapisnik 2. rednega zbora članstva z dne 18.07.2009. Potrdi se 
realizacija sklepov 2. rednega zbora članstva. 

 
Ad.5. Poročilo o delu društva za leto 2009 
Strokovni vodja društva je predstavil Poročilo o delu društva od 1.1. do 30.11. 2009. Uvodoma 
je dejal, da gre za informativno poročilo, saj bodo člani društva Poročilo za leto 2009 
obravnavali na rednem zboru članstva v februarju 2010. Nato je predstavil pomembne 
aktivnosti društva v navedenem obdobju. V razpravi je Cvetka Kernel menila, da se moramo s 
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spletno stranjo povezati tudi z RRA NKR v okviru Zelenega krasa, pri problematiki članstva v 
društvu pa dejala, da so vsi ponudniki na trţnicah vabljeni k članstvu, tudi zato, ker morajo 
člani imeti prednosti pred nečlani na naših trţnicah. 
Alenka Volk je pohvalila spletno stran, ker je pregledna in aţurna, pripomnila pa pri 
aktivnosti Informiranje, da to ni promocija in da to v izvajanju manjka. Isto se ponavlja pri 
svetovanju, ker naš cilj ni samo dajati osnovne informacije, ampak svetovati pri pripravi 
projektov. Večji poudarek mora društvo dati tudi izobraţevanju.  
Vojko Mihelj je dejal, da ga skrbi prepoznavnost društva - premalo smo poskrbeli, da pride 
ime društva v javnost, ker ljudje ne vedo, kaj je smisel delovanja društva. Na prepoznavnosti 
društva je potrebno še delati. Sprašuje, kaj bo s projekti v 2009, ki še niso bili začeti? 
Aleš Zidar odgovori, da je bil problem, ker smo dobili odločbo o LIN 2009 šele 30. septembra, 
vendar se projekti sedaj več ali manj vsi izvajajo, razen dveh, se pa projekti reorganizirajo – 
primer Kalc in COVEVO (kjer je projekt prevzel LPC). 
Štefanijo Fidel moti, ker med člani društva ni udeleţencev trţnic, ki so res aktivni. Nikjer jih 
ni, na nobeni listi, kljub temu, da so prav oni dali društvu pečat. Kmečka trţnica je najbolj 
prepoznaven projekt društva in prav bi bilo da so tudi predstavniki le te v upravnem odboru.  
Aleš Zidar je ob tem dodal, da se je vse ponudnike pozvalo k članstvu v društvo in da se bo to 
na prvi seji upravnega odbora spremenilo, saj ima na mizi ţe novih 15 pristopnic v članstvo. 
Na zboru in kandidaturi na volitvah pa lahko sodelujejo le člani društva. Vsi člani društva pa 
so bili pozvani k oddaji kandidatur.  
Marica Kaluţa je dejala, da se morajo vsi ponudniki včlaniti v društvo. Nečlani društva na 
trţnicah ne smejo imeti istih ugodnosti kot člani. 
Nevenka Tomšič je ob koncu dejala, da se Poročila o delu ne more sprejeti, ker gre le za 
informativno poročilo. Pravo poročilo o delu se bo sprejemalo februarja 2010.  
Po razpravi so člani zbora soglasno sprejeli naslednji sklep: 

5. sklep: Sprejme se informativno poročilo o delu društva za obdobje od 1.1. do 
30.11.2009 

 
Ad.6. Finančno poročilo za leto 2009 
Strokovni vodja je tudi pri obravnavi finančnega poročila opozoril, da gre za informativno 
poročilo od 1.1. do 30.11.2009 in da bo poročilo za leto 2009 obravnavano na rednem zboru 
članstva. Pri naslednji obravnavi bo prisotna tudi računovodja društva, ki bo bolj natančno in 
strokovno predstavila finančno poslovanje društva. V razpravi je Alenka Volk vprašala, ali so v 
poslovanju zavedeni tudi izvedbeni projekti, na kar je Aleš Zidar odgovoril, da so zavedeni le 
tisti projekti, ki jih vodi društvo, za ostale projekte pa je društvo le finančni servis in se 
vodijo posebej. Za izvedbene projekte se ni dobilo še sredstev, oddali pa smo najmanj 5 
zahtevkov. Alenko skrbi zamik plačila sofinanciranja, kar je po besedah Aleša Zidarja velik 
problem tudi pri ostalih LAS. Vsi slovenski LAsi so podpisali peticijo, saj se za izplačila čaka 
najmanj po pol leta. Nevenka Tomšič je dejala, da se tudi na MKGP ukvarjajo s tem 
problemom, saj ne utegnejo točno izvajati določenih postopkov.  
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

6. sklep: Sprejme se informativno Finančno poročilo o poslovanju društva v obdobju od 
1.1. do 30.11.2009. 

 
Ad.7. Volitve predsednika in podpredsednika upravnega odbora, članov UO, Nadzornega 

odbora in Disciplinske komisije Društva 
Predsednik volilne komisije Aleš Zidar je predstavil postopek volitev za organe društva, ki ga 
je razpisala predsednica društva. Predstavljene so kandidatne liste, od katerih so se za eno 
listo izvedle tajne volitve. Sprejeti so naslednji sklepi: 

7. sklep: Člani društva so za javnim glasovanjem za predsednico društva in članico UO 
soglasno izvolili Cvetko Kernel, Slavina 75, Prestranek 
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8. sklep: Člani društva so z večino glasov (dva vzdrţana) za podpredsednika društva in 
člana UO izvolili Boštjana Glaţarja, Belsko 4, Postojna 
 

9. sklep: Člani društva so z večino glasov (2 proti, 1 vzdrţan) za člane UO iz občinskih 
uprav izvolili Nevenko Tomšič, Rozmanova 24/e, Il.Bistrica in Tatjano Rolih, Levstikova 
2, Pivka 
 

10. sklep: Člani društva so z večino glasov (1 proti) za člane UO iz drugih javnih institucij 
izvolili Rafaelo Ţejn, Javorniška 6, Pivka in Boštjana Poţar, Petelinje 23, Pivka 
 

11. sklep: Člani društva so z večino glasov (1 vzdrţan) za člane UO iz ekonomskega 
sektorja izvolili Milenka Oblaka, Rozmanova 19, Ilirska Bistrica, Joţeta Ţelko, Narin 
107, Pivka in Natašo Lenassi, Slavina 36, Prestranek. 
 

12. sklep: Člani društva so z tajnim glasovanjem za člane UO iz civilnega sektorja izvolili 
Zorkota Šabec, Prešernova 46, Il.Bistrica (18 glasov), Marico Kaluţa, Narin 114, Pivka 
(16 glasov) in Andrejo Penko, Studeno 1a, Postojna (23 glasov). 
 

13. sklep: Člani društva so z večino glasov (1 vzdrţan) za člane Nadzornega odbora izvolili 
Tanjo Šajina, Podgrad 11d, Podgrad, Marjana Morelja, Buje 16, Vremski Britof in Vanjo 
Uljan – Vičič, Podgraje 26/a, Il.Bistrica. 
 

14. sklep: Člani društva so soglasno za člane Disciplinske komisije izvolili Stanislava 
Samso, Jasen 42, Ilirska Bistrica, Neţo Dekleva, Sneţniška 29, Pivka in Milana Simčiča, 
Belsko 12, Postojna 

 
Ad.8. Razno 
Anton Biščak je v razpravi dejal, da je za trţnice premalo objavljeno v lokalnem časopisu, 
predlaga objave v Notranjsko – kraških novicah, daljši članek o terminih in ponudbi na 
Pivškem, Bistriškem in Postojnskem. Cvetka Kernel je obrazloţila, da je teţko biti aktualen s 
ponudbo, saj ne vemo do zadnjega kdo bo prisoten na trţnici. Andreja Penko je predlagala, 
da se objavi v časopisu intervju - tudi od drugih projektov, ne samo za projekt Grundtvig in 
trţnice. Cvetka Kernel je predlagala, da se zakupi del prostora v časopisu, vsaj za NKR.  
Glede prireditev je Anton Biščak predlagal, da se društvo odgovori, da napovedovalec 
predstavi ponudnike. Cvetka Kernel je povedala, da je to odvisno tudi od scenarija, da je pa 
potrebno to dati v pogodbo kot pogoj, sploh v primerih, ko gre za sofinanciranje s strani 
društva. Pripomnila je še, da so premalo opredeljeni načini uporabe promocije. Na trţnici 
potrebno delati več promocije.  
Zdenka Ţakelj je menila, da se ne dela dovolj na izobraţevanju - to se je pokazalo pri 
trţnicah, potrebno je delati konstantno, potrebna so svetovanja, sestanki s ponudniki, če ni 
stika, tudi odziva ni. Problem vidi v financiranju. 
Majda Knafelc je izrazila ţeljo po poglobljenih delavnicah, razširjenih večurnih tečajih. 
Zdenka Ţakelj pove, da niso vedeli, da je tako zanimanje. Udeleţenci ţelijo nadaljevanje. 
Alenka Volk pove, da je bil namen organizacije delavnic kvalitetno preţivljanje prostega časa 
na podeţelju in ne toliko izobraţevanje. Namig: nadaljevanje delavnic v tečaje. Aleš Zidar je 
pripomnil, da bodo v okviru trţnic obnovitveni seminarji, delavnice, da se osveţi znanje – 
predvidoma v zimskih mesecih.  
Rafaela Ţejn je povedala da KSS izda katalog z izobraţevanji - zlasti strokovnimi, zbirajo 
prijave za nacionalno kvalifikacijo, tečaj sirjenja… Cvetka Kernel je predlagala, da se katalog 
društvu pošlje v e-obliki, da se pošilja vse informacije o predvidenih delavnicah Alešu, ki jih 
bo dal na spletno stran.  
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Anton Biščak je vprašal kakšen je odziv na katalog? Aleš Zidar je pripomnil, da je izšel 
prepozno, medtem ko se zdi Štefaniji Fidel vizualno neprivlačen, ker izdelki niso bili vidni.  
Cvetka Kernel je pripomnila, da naročnik ve v katero stran gre, da ve kaj hoče in da ne daje 
potemtakem velikega pomena  fotografijam. Predlagala je tudi akcijo: kupujmo domače. 
Alenka Volk je povedala, da RRA dela tudi na povezavi ponudnikov s šolami, domovi za 
ostarele in ostalimi javnimi institucijami pri ponudbi zdrave prehrane. 
 
Po zaključku razprave člani zbora niso sprejeli nobenega sklepa ampak priporočili 
strokovnemu vodji, da pripombe upošteva pri nadaljnjem delovanju društva. 
 
Volilni zbor članstva je predsednica Cvetka Kernel zaključila ob 18 uri in 30 minut. 
 
 
 
predsednica delovnega predsedstva:   Cvetka Kernel 
 
 
član:       Aleš Zidar 
 
 
član:       Erika Kovačič 
 
 
zapisnikar:     Andreja Poţar 
 
 
overovitelj zapisnika:   Rafaela Ţejn 
 
 
overovitelj zapisnika:    Anton Biščak 
 


