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ZAPISNIK 

 

volilnega zbora članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, 

ki je bil dne 1.12.2011 ob 17,00 uri v prostorih Turistične kmetije Pri Cunjarju, na Jurščah 1. 

 

Predsednica društva Cvetka Kernel je pozdravila navzoče in predlagala člane organov 

volilnega zbora. 

 

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

zbora društva, zapisnikarja in dveh overiteljev  

Na predlog predsednice Cvetke Kernel so prisotni člani zbora soglasno sprejeli 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   Boštjan Glažar 

za zapisnikarja: Andreja Požar 

za overovatelja zapisnika: Milenko Oblak 

za overovatelja zapisnika  Valentina Smrdelj 

 

Ad.2. Ugotovitev prisotnosti članstva 

K sodelovanju na zboru članstva se je prijavilo 30 članov društva, kar je več kot polovica vseh 

članov s plačano članarino. Člani zbora so zato sprejeli naslednji ugotovitveni sklep: 

2. sklep:  
Vseh evidentiranih članov društva je 114 od tega s plačano članarino 56. Na zboru društva se 

je z plačano članarino in poverilnicami izkazalo 30 članov. Na zboru članstva ni prisoten 

noben član z neurejeno dokumentacijo. 

Ker je na zboru prisotno več kot polovica vseh članov društva s plačano članarino (30), 

ugotavljamo, da je zbor sklepčen in lahko pravno veljavno zaseda. 

 

Ad.3. Sprejem dnevnega reda zbora 

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal dnevni red volilnega zbora. Člani zbora so 

soglasno sprejeli predlagan dnevni red in naslednji sklep: 

3. sklep: 

Sprejme se dnevni red 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 4. rednega zbora članstva 

5. Obravnava sprememb statuta društva 

6. Obravnava sprememb kriterijev za izbor projektov LAS 

7. Poročilo o delu društva za leto 2011 

8. Volitve predsednika in podpredsednika upravnega odbora, članov UO, Nadzornega 

odbora in Disciplinske komisije Društva 
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9. Razno 

 

Ad.4. Pregled zapisnika 4. Rednega zbora članstva in realizacije sklepov 

Strokovni vodja društva je predstavil zapisnik in realizacijo sklepov četrtega rednega zbora 

članstva. Ker na zapisnik ni bilo razprave, so člani zbora soglasno sprejeli: 

 

4. sklep: 

Sprejme se zapisnik 4. rednega zbora članstva z dne 25.03.2011. Potrdi se realizacija sklepov 

4. rednega zbora članstva. 

 

Ad.5. Obravnava sprememb statuta društva 

Strokovni vodja društva je predstavil predlog sprememb statuta oziroma ustanovnega akta 

društva ter posledično tudi volilnega pravilnika. Spremembe so se nanašale na spremembo 

trajanja mandata organov društva z 2 na 4 leta in popravek nekaterih napak, ki so bile 

naknadno ugotovljene v ustanovnem aktu. Predlog sprememb je v prilogi zapisnika. Ker v 

razpravi na predlog sprememb ni bilo nobene pripombe ali razprave, je predsednica predlog 

dala na glasovanje. Člani zbora so soglasno sprejeli naslednja sklepa:  

 

5. sklep: 

Sprejme se predlagane spremembe ustanovnega akta društva (priloga zapisnika).  Spremembe 

pričnejo veljati takoj. 

  

6. sklep: 

Sprejme se predlagane spremembe volilnega pravilnika društva (priloga zapisnika).  

Spremembe pričnejo veljati takoj. 

 

Ad.6. Obravnava sprememb kriterijev za izbor projektov LAS  

Strokovni vodja je predstavil predlog sprememb kriterijev za izbor projektov za NIP, ki ga je 

predhodno sprejel UO LAS. Predlog je pripravila imenovana komisija in je usklajen z 

zahtevami iz LRS in pogodbe o delovanju LAS ter na osnovi predhodnih pripomb in predlogov 

članov LAS. Odločitev za spremembo kriterijev je bila sprejeta zaradi lažjega in bolj 

konkretnega ocenjevanja projektov, saj se je v dosedanjih izborih projektov izpostavilo, da so 

nekateri kriteriji nedorečeni. Predlog sprememb kriterijev je v prilogi zapisnika. V razpravi je 

sodeloval Marjan Morelj, ki je podal pripombo, da je potrebno trajanje razpisa za nabor 

projektov datumsko omejiti, na kar je Aleš Zidar odgovoril, da bo nov razpis omejen z 

datumom prijave (dosedanji je bil namreč odprt do porabe sredstev). Fidel Štefanijo je 

zanimalo, kako bodo določene prioritete projektov – odgovor je bil, da se bodo prioritete 

vsakoletno določale z razpisom. Po krajši razpravi so člani Zbora soglasno sprejeli naslednji 

sklep: 

 

7. sklep: 

Sprejme se predlog Kriterijev za ocenjevanje izvedbenih projektov NIP Društva za razvoj 

podeželja med Snežnikom in Nanosom (priloga zapisnika). Kriteriji pričnejo veljati takoj.  
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Ad.7. Poročilo o delu društva v letu 2011 

Strokovni vodja društva Aleš Zidar je predstavil krajše poročilo o delu društva do konca 

oktobra 2011. Poročilo je priloženo zapisniku. Ker pri tej točki ni bilo razprave je predsednica 

dala Poročilo na glasovanje. Člani zbora so soglasno sprejeli naslednji sklep: 

 

8. sklep: 

Sprejme se Poročilo o delu za obdobje januar oktober leta 2011 Društva za razvoj podeželja 

med Snežnikom in Nanosom vključno z finančnim poročilom (priloga zapisnika).  

 

Ad.8. Volitve predsednika in podpredsednika upravnega odbora, članov UO, Nadzornega 

odbora in Disciplinske komisije Društva 

Strokovni vodja društva Aleš Zidar je predstavil potek volilnih opravil, ki so tekla v skladu z 

volilnim pravilnikom društva. Ker je Zbor članstva z 5. in 6. sklepom tega zbora sprejel 

določene popravke ustanovnega akta in volilnega pravilnika, ki so pričeli veljati takoj, se jih 

je tudi upoštevalo pri izvedbi volilnih opravil. Predstavljeni so bili kandidati in kandidatke za 

člane organov društva (v prilogi zapisnika), na sam predlog ni bilo razprave, zato se je 

pristopilo k javnemu glasovanju. Člani zbora so soglasno izvolili naslednje kandidate za člane 

organov: 

 

9. sklep: 

Za predsednico društva se soglasno izvoli Cvetka Kernel iz Slavine 75, Prestranek. 

 

10. sklep: 

Za podpredsednika društva se soglasno izvoli Boštjan Glažar, Belsko 4, Postojna. 

 

11. sklep: 

Za člane UO iz občinske uprave se soglasno izvolijo  

- Tina Kocjan, Gornji Zemon 38, Il.Bistrica 

- Boštjan Glažar, Belsko 4, Postojna 

- Tatjana Rolih, Levstikova 2, Pivka 

Za člane UO iz drugih javnih institucij se soglasno izvolijo: 

- Rafaela Žejn, Javorniška 6, Pivka 

- Boštjan Požar, Peteline 23, Pivka 

- Cvetka Kernel, Slavina 75, Prestranek 

Za člane UO iz ekonomskega sektorja se soglasno izvolijo: 

- Milenko Oblak, Rozmanova 19, Ilirska Bistrica 

- Jože Želko, Narin 107, Pivka 

- Nataša Lenassi, Slavina 36, Prestranek 

Za člane UO iz civilnega sektorja se soglasno izvolijo: 

- Zorko Šabec, Prešernova 46, Il.Bistrica 

- Marica Kaluža, Narin 114, Pivka 

- Valentina Sever, Landol 19a, Postojna 

 

12. sklep: 

Za člane NO se soglasno izvolijo: 
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- Tanja Šajina, Podgrad 11d, Podgrad 

- Erika Kovačič, Kidričevo naselje 3, Postojna 

- Janja Dekleva, reška cesta 23, Prestranek 

 

13. sklep: 

Za člane Disciplinske komisije se soglasno izvolijo: 

- Stanislav Samsa, Jasen 42, Ilirska Bistrica 

- Neža Dekleva, Kolodvorska 7/a, Pivka 

- Milan Simčič, Belsko 12, Postojna 

 

Ad.9. Razno 

Strokovni vodja društva Aleš Zidar je seznanil člane zbora z možnostjo sodelovanja na sejmu 

Alpe Adria TIP in jih pozval k aktivni udeležbi. 

Fidel Štefanijo je zanimalo, kakšno je zanimanje za sredstva iz razpisov. Aleš Zidar je 

odgovoril, da je bilo na zadnjem razpisu prijavljeno 40 projektov, izbranih pa 21. Ugotavlja, 

da je svetovanje, ki ga izvaja LAS, koristno, kar je nenazadnje razvidno iz števila prijavljenih 

projektov in pozval člane k uporabi te storitve. Po novem bodo svetovalci morali izdelati 

projekt do končne prijave na razpis LAS. 

Petra Ženka je zanimalo, ali so odobreni večinoma projekti za turistične kmetije, vendar je 

Zidar predstavil večino projektov, ki posegajo na vsa področja razvoja podeželja – med 

drugim tudi na turistične kmetije, ki pa niso v večini. 

Peter Ženko je vprašal še glede plačevanja stojnic na rednih sejmih in kako je s plačevanjem 

stojnic na prireditvah. Cvetka Kernel je odgovorila, da so stojnice na rednih sejmih zaenkrat 

še brezplačne, saj jih plačujejo občine v okviru projekta tržnice. LAS pa ne more plačevati 

stroškov postavitve stojnic na prireditvah, zato je to prepuščeno organizatorjem prireditev. 

Štefka Fidel je ob tem še dodala, da je prodaja na tržnicah med tednom zelo slaba. 

 

Ker ni bilo več nobene razprave, je predsednica Cvetka Kernel zaključila volilni zbor in 

povabila člane k nadaljevanju druženja. Volilni zbor je bil končan ob 18,30 uri. 

 

 

predsednik delovnega predsedstva:   Cvetka Kernel 

 

član:       Aleš Zidar 

 

član:       Boštjan Glažar 

 

zapisnikar:     Andreja Požar 

 

overovatelj zapisnika:   Valentina Smrdelj 

 

overovatelj zapisnika:   Milenko Oblak 


