Lokalna akcijska skupina Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
ZAPISNIK
7. rednega zbora članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,
ki je bil dne 19. marca 2014 ob 17,00 uri v prostorih Turistične kmetije Andrejevi, Narin 107.
Predsednica društva Cvetka Kernel je pozdravila navzoče in predlagala začetek zbora s prvo
točko dnevnega reda.
Ad.1. Izvolitev delovnega predsedstva in predsednika delovnega predsedstva zbora
društva, zapisnikarja in dveh overiteljev
Na predlog predsednice cvetke Kernel je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
1. sklep:
Prisotni člani zbora z večino glasov izvolijo delovno predsedstvo zbora društva:
za predsednico
Cvetka Kernel
za člana
Aleš Zidar
za člana
Boštjan Glažar
za zapisnikarja:
Tamara Urbančič
za overovatelja zapisnika: Milenko Oblak
za overovatelja zapisnika
Zorka Klemen
Ad.2. Ugotovitev prisotnosti članstva
K sodelovanju na zboru članstva se je ob napovedani uri prijavilo 33 članov društva, kar je
manj kot polovica vseh članov – teh je 128, od tega s plačano članarino 72. Člani zbora so
zato sprejeli naslednji ugotovitveni sklep:
2. sklep:
Vseh evidentiranih članov društva je 128, od tega s plačano članarino 72. Na zboru društva se
je z plačano članarino in poverilnicami izkazalo 33 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 17,30 uri.
V času do ponovnega začetka zbora članstva, je strokovni vodja LAS Aleš Zidar navzočim
predstavil idejni projekt Turistične vasi Zelenega krasa in nekatere primere dobre prakse iz
tujine in doma, ki jih lahko uporabimo za izvajanje določenih projektov ali aktivnosti na
našem področju. V tem času so se na zbor članstva prijavile še 4 osebe.
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 pravočasno
obveščeni tudi preko elektronske pošte in spletne strani. Ker je na seji prisotno 37 članov
društva ugotavljamo, da je zbor članstva ob ponovnem zasedanju sklepčen in da lahko pravno
veljavno sklepa.
Ad.3. Sprejem dnevnega reda zbora
Predsednica delovnega predsedstva je predlagala dnevni red rednega zbora. Člani zbora
soglasno sprejeli predlog dnevnega reda in naslednji sklep:
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4. sklep:
Sprejme se predlog dnevnega reda zbora društva, ki je naslednji:
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 6. rednega zbora članstva in realizacije sklepov
5. Letno poročilo o delu društva za leto 2013 (poročilo o delu, finančno poročilo in
zaključni račun društva, poročilo o izvajanju projektov LAS)
6. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta društva za leto 2014
7. Izbris iz članstva društva zaradi neplačevanja članarine
8. Razno
Ad.4. Pregled zapisnika 6. rednega zbora članstva in realizacije sklepov
Strokovni vodja društva je predstavil zapisnik in realizacijo sklepov 6. rednega zbora članstva.
Ker na zapisnik ni bilo razprave, so člani zbora soglasno sprejeli:
5. sklep:
Sprejme se zapisnik 6. rednega članstva z dne 26.03.2013. Potrdi se realizacija sklepov 6.
rednega zbora članstva.
Ad.5. Letno poročilo o delu društva za leto 2013
Strokovni vodja društva je predstavil Poročilo o delu društva od 1.1. do 31.12. 2013, katerega
sestavni del je tudi finančno poročilo društva za to obdobje in bilanca društva za leto 2013.
Poročilo je v prilogi zapisnika. V začetku razprave je predsednik Čebelarskega društva
Jugoslav Logar opozoril, da je njegovo društvo dobilo opomin za plačilo članarine, računov pa
ne, zato je opomnil strokovnega vodjo, da mora pošiljati račune za članarino. Prav tako je
dejal, da DRPSN ne sodeluje korektno z njihovim društvom, saj ne objavlja njihovih
informacij in da je premalo čutiti delo čebelarjev skozi aktivnosti DRPSN. Odgovorila sta
tako strokovni vodja kot predsednica društva, ki sta zanikala slab odnos DRPSN, saj mora biti
sodelovanje obojestransko, poleg tega pa v upravnem odboru društva sedi član čebelarskega
društva, sofinanciralo se je tri čebelarske projekte in izvedlo niz aktivnosti skupaj z čebelarji.
Glede plačevanja članarine pa je postopek tak, da se najprej pošlje zahtevek za plačilo
članarine in šele po plačilu tudi račun, saj je v nasprotnem primeru zelo veliko neplačanih
računov, kar potegne za seboj zelo veliko dodatnega dela. Prav tako pa se lahko izda račun
tudi na zahtevo člana, saj bo v tem primeru članarina zanesljivo poravnana. Rezultat
takšnega postopka je skoraj 90% pobrane članarine v letu 2013. Poleg nekaterih bolj
podrobnih pojasnil k izvedbi programa je bila podana še ena pomembna pripomba (Jugoslav
Logar), da Poročilu o delu ni priloženo mnenje Nadzornega odbora društva. Pri tem je
strokovni vodja ugotovil, da se dejansko ni sklicalo Nadzornega odbora, zato so člani zbora v
nadaljevanju sklenili, da naj se NO skliče takoj naslednji dan in opravi svojo nalogo. Rudi
Dimic, predstavnik društva rejcev drobnice je v razpravi predlagal, da naj DRSPN podpre
prizadevanja njihovega društva po organizaciji stalne razstave drobnice na širšem regijskem
obmejnem področju in knjigo o ovčereji na prostoru LAS. Strokovni vodja je predlagal, da naj
člani društva rejcev drobnice pripravijo oba projekta za naslednje obdobje financiranja LAS,
ko bo možno pridobiti sredstva tudi za te namene. Ker se v nadaljevanju k razpravi ni prijavil
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nihče več od prisotnih članov društva, je predsednica dala na glasovanje dva sklepa. Člani
zbora so soglasno sprejeli oba:
6. sklep:
Sprejme se Letno poročilo o delu Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom za
leto 2013 vključno z finančnim poročilom (priloga zapisnika) z zadržkom: če bo Nadzorni
odbor društva potrdil predlog Letnega poročila, bo ta sklep veljaven. V primeru pripomb na
Poročilo pa se skliče dopisna seja Zbora članstva in se o dokumentu ponovno glasuje.
7. sklep:
Potrdi se zaključni račun društva za leto 2013 s pogojem, da ga predhodno potrdi tudi
Nadzorni odbor društva.
Ad.6. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto 2014
Strokovni vodja je predstavil predlog programa dela in finančni načrt društva za leto 2014, ki
je v prilogi zapisnika. Uvodoma je dejal, da je program baziran na aktivnostih iz preteklih let
in da vsebuje vse pomembne aktivnosti, ki so bile predvidene tudi v Lokalni razvojni strategiji
področja. V nadaljevanju pa je predstavil najpomembnejše novosti programa iz stalnega
delovanja, kratek presek izvajanja izvedbenih projektov in načrtovane spremembe novega
Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 vključno z novostmi na področju izvajanja
programa Leader. K razpravi se ni priglasil nobeden od prisotnih članov društva, zato je
predsednica dala Program dela na glasovanje. Člani Zbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
8. sklep:
Sprejme se Program dela in finančni načrt društva za leto 2014.
Ad.7. Izbris iz članstva društva zaradi neplačevanja članarine
Strokovni vodja društva je predstavil spisek 12 članov društva, ki so izpolnili pogoje za izbris
iz članstva in obrazložil razloge za njihov izbris. Predlog izbrisa je v prilogi zapisnika. Vsi
predlagani kandidati za izbris so bili predhodno pozvani k obnovitvi članstva z plačilom
članarine in razjasnitvijo svojega statusa z opominom pred izključitvijo. Nekaj članov je
osebno poklicalo, nekateri so poslali pismene izstope, večina se jih pa ni odzvala. Postavljeno
je bilo vprašanje članstva Društva živinorejcev občin Pivka in Postojna, vendar se predstavniki
društva niso odzivali na naše opomine, zato je bilo društvo predlagano v brisanje. Ker sta v
obdobju med 19. redno sejo UO DRPSN in zborom članstva za članstvo v društvu zaprosila še
dva kandidata, člani zbora niso videli ovir za potrditev njihovega članstva. V nadaljevanju so
prisotni člani Zbora soglasno sprejeli naslednja sklepa:
9. sklep:
Sprejme se predlog izbrisa iz članstva za naslednje člane:
1. Društvo živinorejcev občin Postojna in Pivka, Cankarjeva 6, 6230 Postojna
2. Društvo podeželskih žena Il.Bistrica, Jablanica 4, 6250 Ilirska Bistrica
3. Društvo POT, Levstikova 3, 6250 Ilirska Bistrica
4. Zdenka Žakelj, Suhorje 7, 6217 Vremski Britof
5. Nevenka Tomšič, Rozmanova 24e, 6250 Ilirska Bistrica
6. Milharčič Janko, Žeje 6, 6258 Prestranek
7. Jadran Možina, Sabonje 34, 6250 Ilirska Bistrica
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8.
9.
10.
11.
12.

Staša FRANK, Prešernova 18, 6250 Ilirska Bistrica
Andreja Penko, Studeno 1a, 6230 Postojna
Mirka Konig, Hruševje 93, 6225 Hruševje
Igor Vičič, Velika Bukovica 39, 6250 Ilirska Bistrica
Robert Smrdelj, Slovenska vas 3, 6257 Pivka

10. Sklep:
V društvo se sprejmejo dva nova člana:
1. Okrepčevalnica GRILL DANILO, Karmen PRIMC s.p., Bazoviška cesta 46, 6250 Ilirska
Bistrica
2. Eva Šabec, Grobišča 25a, 6258 Prestranek
Ad.8. Razno
Cvetka Kernel je vse prisotne pozval k aktivnemu sodelovanju pri dejavnosti LAS, pri analizi
dosedanje LRS ter pripravi nove.
Ker v nadaljevanju ni bilo več nobene razprave, se je 7. Zbor članstva zaključil ob 19:00 uri in
nadaljeval z druženjem članov v prostorih Turistične kmetije Andrejevi.
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