Lokalna akcijska skupina Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
ZAPISNIK
3. rednega zbora članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,
ki je bil dne 6. maja 2010 ob 18,00 uri v prostorih Turistične kmetije Ivankotovi, Prem 65
Ad.1. Izvolitev delovnega predsedstva in predsednika delovnega predsedstva zbora
društva, zapisnikarja in dveh overiteljev
Na predlog podpredsednika Boštjana Glažarja je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
1. sklep: Prisotni člani zbora z večino glasov izvolijo delovno predsedstvo zbora društva:
za predsednika
Boštjan Glažar
za člana
Aleš Zidar
za člana
Andreja Penko
za zapisnikarja:
Andreja Požar
za overovatelja zapisnika: Staša Frank
za overovatelja zapisnika
Milan Simčič
Ad.2. Ugotovitev prisotnosti članstva
K sodelovanju na zboru članstva se je prijavilo 30 članov društva, kar je manj kot polovica
vseh članov – teh je 89. Člani zbora so zato sprejeli naslednji ugotovitveni sklep:
2. sklep: Vseh evidentiranih članov društva je 89. Na rednem zboru društva se je z
plačano članarino in poverilnicami izkazalo 30 članov. Ker je na zboru prisotno manj
kot polovica vseh članov društva, ugotavljamo da je zbor nesklepčen. V skladu s
statutom društva se zbor prekine za 30 min in ponovno prične z zasedanjem ob 18,30
uri.
Po preteku 30 minut – ob 18,30 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 30 članov
društva ugotavljamo, da je zbor članstva ob ponovnem zasedanju sklepčen in da lahko
pravno veljavno sklepa.
Ad.3. Sprejem dnevnega reda zbora
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal dnevni red rednega zbora. Ker na dnevni red
ni bilo pripomb, so člani zbora soglasno sprejeli naslednji sklep:
4. 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 volilnega zbora članstva in realizacije sklepov
5. Letno poročilo o delu društva za leto 2009 (poročilo o delu, finančno poročilo
in zaključni račun društva)
6. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto
2010
7. Sprejem volilnega pravilnika
8. Izbris iz članstva
9. Razno
Ad.4. Pregled zapisnika volilnega zbora članstva in realizacije sklepov
Strokovni vodja društva je predstavil zapisnik in realizacijo sklepov volilnega zbora članstva.
Ker na zapisnik ni bilo razprave, so člani zbora soglasno sprejeli:
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5. sklep: Sprejme se zapisnik volilnega zbora članstva z dne 14.12.2009. Potrdi se
realizacija sklepov volilnega zbora članstva.
Ad.5. Letno poročilo o delu društva za leto 2009
Strokovni vodja društva je predstavil Poročilo o delu društva od 1.1. do 31.12. 2009. Uvodoma
je dejal, da gre za nadgradnjo poročila, ki so ga člani društva informativno sprejeli na
volilnem zboru članstva v decembru 2009, s tem da so bile dodane še aktivnosti do konca
leta. Nato je predstavil pomembne aktivnosti društva v navedenem obdobju.
Finančno poročilo in zaključni račun društva je predstavila računovodja društva Helena
Lenarčič. Na oba poročila ni bilo nobene razprave, zato so člani zbora soglasno sprejeli
naslednji sklep:
6. sklep: Sprejme se Letno poročilo o delu društva za obdobje od 1.1. do 31.12.2009
Ad.6. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto 2010
Strokovni vodja je predstavil predlog programa dela in finančni načrt društva za leto 2010.
Uvodoma je dejal, da je program usklajen z financerji društva (občinami) in da vsebuje vse
pomembne aktivnosti, ki so bile predvidene tudi v Lokalni razvojni strategiji področja. V
nadaljevanju pa je predstavil najpomembnejše točke programa iz stalnega delovanja, o
izvedbenih projektih pa dejal, da so sestavni del Letnega izvedbenega načrta, ki ga je upravni
odbor društva sprejel v septembru 2009. Na predlog programa dela ni bilo nobene razprave,
zato je predsednik delovnega predsedstva dal Program dela na glasovanje. Pri glasovanju se
je ena članica društva vzdržala, vsi ostali prisotni člani so Program podprli. Zdenka Žakelj je
svoj vzdržani glas obrazložila, da je skeptična do izvedbe programa, saj je že maj mesec in da
je izvedenih zelo malo predvidenih aktivnosti za to obdobje.
7. sklep: Sprejme se Program dela in finančni načrt društva za leto 2010.
Ad.7. Sprejem volilnega pravilnika
Strokovni vodja društva Aleš Zidar je predstavil predlog volilnega pravilnika za organe
društva. Pripravljen je na osnovi izvedenih volitev v decembru in zajema vse potrebne
aktivnosti za izvedbo volilnega postopka. Ker v razpravi ni nihče sodeloval, je predsednik
delovnega predsedstva dal predlog volilnega pravilnika na glasovanje. Člani so soglasno
potrdili naslednji sklep:
8. sklep: Sprejme se Volilni pravilnik društva.
Ad.8. Izbris iz članstva
Strokovni vodja je predstavil predlog izbrisa članov društva. Pri tem je poudaril, da je
obveznost člana tudi redno plačevanje članarine, kar je pogoj za članstvo v društvu. Vsi člani,
ki niso plačali članarine so bili štirikrat pozvani k plačilu svoje obveznosti, vendar se niso
odzvali. Iz tega razloga so v skladu z statutom društva predlagani za izbris iz članstva. V času
sklica zbora članstva so svojo obveznost poravnali Društvo živinorejcev občin Postojna in
Pivka, zato so bili umaknjeni s seznama, dodatno pa je prosil za izbris iz članstva Sašo
Boštjančič, zato je bil na predlog dodan. Pri dveh članih pa je šlo za uskladitev podatkov in
združitev dveh članov – Marice Gombač in TD Postojna, ter Veronike in Marjana Morelja. Tako
je v predlogu za izbris 17 članov. V razpravi je Majda Knafelc vprašala ali so člani društva vsi
tisti, ki sodelujejo na kmečkih tržnicah in predlagala, da bi morali to postati. Aleš Zidar
natančnega podatka o članstvu ponudnikov ni imel, se je pa v decembru v društvo včlanilo 25
novih članov, kar je bil rezultat poziva ponudnikom na tržnicah. Marica Kaluža je vprašala, ali
nečlani društva plačujejo sodelovanje na tržnicah, Aleš Zidar je odgovoril, da udeležbo
plačujejo zunanji ponudniki (izven področja LAS). Dogovorjeno je bilo, da bo strokovni vodja
pripravil podatke za naslednji zbor članstva. Po razpravi so člani zbora soglasno sprejeli
naslednji sklep:
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9. sklep: Sprejme se predlog izbrisa iz članstva za naslednje člane:
1. Srečko Sanabor, Harije 8b, 6250 Ilirska Bistrica
2. NEA Invest, Tržaška 148, 1370 Logatec
3. Notranjski Ekološki Center, Popkova 4, 1380 Cerknica
4. KS Hruševje, Hruševje 42, 6225 Hruševje
5. VS BUJE, Buje 17, 6217 Vremski Britof
6. Morelj Veronika, Buje 17, 6217 Vremski Britof
7. Društvo podeželskih žena Narin, Narin 69, 6257 Pivka
8. Društvo podeželskih žena, Jablanica 4, 6250 Ilirska Bistrica
9. Martina Kosič Barone, Vilharjeva 8, 6250 Ilirska Bistrica
10. Boža Pečko, Maroltova 7, 1000 Ljubljana
11. Boris Tinta, Jamska 23, 6230 Postojna
12. Nevenka Glažar, Pod Jelovico 8, 6230 Postojna
13. Patricija Pergar, Vesna 12, Portorož
14. Brigita Kidrič, Belsko 5/a, 6230 Postojna
15. Aleš Cantarutti, Klenik 2, 6257 Pivka
16. Marica Gombač, Kosovelova 18, 6230 Postojna
17. Sašo Boštjančič sp, Čelje 6,6255 Prem
Ad.9: Razno
Boštjan Glažar je opozoril na problem pri financiranju projektov iz LASa - ogromno
administracije, utemeljevanja projektov, kontrol zahtevkov, da se na koncu ugotovi, da se
znesek sofinanciranja zniža za par evrov. Pri tem je dodal, da naj bi bile predvidene
dopolnitve in poenostavitve priprave projektov in izdelave zahtevkov.
Aleš Zidar je dodal, da je problem tudi v pripravi zahtevkov, ker je potrebno biti natančen in
strikten. Na začetku smo se vsi učili in vsak zahtevek prinese novo izkušnjo. Pri tem je bil
izpostavljen projekt Domačija v Studenem, kjer smo dobili zaradi slabo pripravljenega
zahtevka manj sredstev od predvidenih. Potrebno biti pazljiv pri pripravi. Pri tem je pohvalil
Nevenko Tomšič, ki je pri pripravi projektov zelo natančna, zato so njihovi projekti in
zahtevki v večini v celoti odobreni. Boštjan Glažar je izrazil upanje, da bo svetovalni del
Društva veliko pomagal in prispeval k izboljšavam. Zdenko Žakelj je zanimalo, kje se bo
izvajalo svetovanje? Glažar je odgovoril, da v Postojni na gospodarski zbornici, v Pivka v
Krpanovem domu, v Ilirski Bistrica pa v pisarni društva. Sistem izvajanja svetovanja pa bo na
naročanje interesentov.
Aleš Zidar je napovedal, da bo olajšano delo pri izdelavi LIN. Ministrstvo naj bi to samo
potrjevalo. Sredstva pa bodo v celoti na voljo za obdobje od leta 2011 do 2013, pa tudi prva
administrativna kontrola se prenaša na LAS.
Nevenka Tomšič je povedala, da je potrebno res dobro poznati pripravo projektov, kaj so
upravičeni stroški, sistem financiranja in realizacija projektov.
Andreja Penko je povedala, da je potrebno takoj, ko pride do zapleta pri izvajanju projektov
urgirati in LAS seznaniti s spremembami. Ko je zahtevek že na ministrstvu, je za to prepozno.
Potrebno pa je na MKGP pritisniti glede potrjevanja in izplačila zahtevkov.
Aleš Zidar je v nadaljevanju seznanil člane, da se je upravni odbor društva odločil za članstvo
v Društvu za razvoj slovenskega podeželja, kjer je vključenih 13 slovenskih LASov. Tudi na ta
način – skozi delo v društvu, naj bi se skušalo vplivati na delo z ministrstvom.
Boštjan Glažar je ob koncu napovedal še objavo novih razpisov za razvoj podeželja, ki naj bi
bili objavljeni v maju, opozoril pa je tudi na novo - 85% sofinanciranje projektov.
Po zaključku razprave člani zbora niso sprejeli nobenega sklepa zato je predsednik delovnega
predsedstva Boštjan Glažar zaključil 3. Redni zbor članstva ob 19 uri in 30 minut.
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predsednik delovnega predsedstva:

Boštjan Glažar

član:

Aleš Zidar

član:

Andreja Penko

zapisnikar:

Andreja Požar

overovatelj zapisnika:

Staša Frank

overovatelj zapisnika:

Milan Simčič
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