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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE TRETJEGA SKLICA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA 

 

ki je bila v TOREK, 14.2.2017 ob 16,00 uri v mali sejni sobi občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska 
Bistrica. 

Prisotni člani: Cvetka Kernel, Boštjan Glažar, Tamara Urbančič, Tina Kocjan (s pooblastilom Boštjan 
Primc), Andreja Požar, Jani Frank, Peter Ženko, Katja Jordan in Boštjan Požar;  
Odsotni člani: Milenko Oblak; 
Ostali prisotni: strokovni vodja Aleš Zidar. 

Ad.1:  

Predsednik Boštjan Glažar je uvodoma ugotovil, da je v trenutku sklica prisotno 9 članov UO, tako da je 
bila seja sklepčna. Predsednik je predlagal dnevni red seje, ki so ga člani UO soglasno sprejeli: 

1. sklep: Sprejme se dnevni red 1. redne seje tretjega sklica upravnega odbora Društva: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika ter realizacije sklepov 1. dopisne seje z dne 9.5.2016 in 2. dopisne 

seje z dne 24.11.2016. 
3. Poročilo o delu za leto 2016 

a. Pregled delovanja Lokalne tržnice Mikoza 
4. Program dela za leto 2017 

a. Svetovanje in animacija (dodatna zaposlitev ali storitev) 
b. Pregled projektov društva 

5. Vstop v turistično zadrugo Sviščaki 
6. Razno – tekoče zadeve 

 

Ad.2: 

Strokovni vodja je predstavil zapisnike in realizacijo sklepov zadnjih korespondenčnih sej. Ker v razpravi 
ni bilo nobenih pripomb na zapisnik in realizacijo, so člani UO soglasno sprejeli naslednji sklep: 

2. sklep: Sprejme se zapisnik in realizacija sklepov 1. dopisne seje z dne 9.5.2016 in 2. dopisne seje z dne 
24.11.2016. 

 

Ad.3: 

Aleš Zidar je predstavil vsebinsko in finančno Poročilo o delu društva v letu 2016. Poročilo je priloga 
zapisnika. Člani UO so v razpravi predlagali, da se na osnovi dosedanjega dela v novem programu dela 
bolj konkretizira vloga in aktivnosti društva do občin in o tem obvestiti člane, da lahko koristijo usluge 
društva pri svojem delu, da se nujno ažurira spletna stran društva in prilagodi novi organiziranosti 
društva, da se v poročilu popravi pravilni naziv RRA Zeleni kras in datum izvedbe aktivnosti na tržnici 
Boreo v Postojni. Nato so se člani UO seznanili in razpravljali o izvajanju Lokalne tržnice v Ilirski Bistrici 
ter soglasno sprejeli naslednje sklepe:  

3. sklep: Skupaj z občinami naj se preveri interes za pripravo skupnega projekta za vodenje tržnic v vseh 
treh mestih in za povezovanje ponudnikov za oskrbovanje teh tržnic. Strokovni vodja pripravi projekt in 
ga posreduje občinam v razpravo in potrditev. 

4. sklep: V letu 2017 se prične z zaračunavanjem uporabnine stojnic za vse komercialne prireditve v 
višini 10,00 € na stojnico. Predhodno se z občinskimi upravami uskladi stanje in možnosti skupne 
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uporabe vseh stojnic. Brezplačna uporaba stojnic se omogoči za humanitarne in dobrodelne namene ter 
lastne aktivnosti. 

5. sklep: Sprejeme se Zaključno poročilo o delu društva za leto 2016 vključno z finančnim poročilom in 
spremembami dogovorjenimi na seji. Poročilo se kot predlog pošlje v sprejem na Zbor članstva. 

 

Ad.4: 

Aleš Zidar je predstavil usklajen osnutek Programa dela DRPSN za leto 2017 (v prilogi zapisnika), ki je 
tesno povezan s programom dela LAS in aktivnostmi društva za partnerje LAS in društva. V to so vštete 
tudi že pripombe, ki so bile podane pri prejšnji točki dnevnega reda. Še posebej je strokovni vodja 
opozoril na izvajanje svetovanja in animacije, za kar je bilo opravljeno povpraševanje in narejen izbor 
izvajalcev. Ker se je izkazalo, da je smiselno uporabiti svetovalce v vseh treh mestnih središčih, so se 
člani UO strinjali z izborom in ga s sklepom tudi potrdili. Na ta način se bo razbremenilo delo 
strokovnega vodje, za kar se v programu dela nameni dodatna sredstva. Soglasno je sprejet naslednji: 

6. sklep: Potrdi se izbor strokovnega vodje za izvajanje svetovanja in animacije za LAS. Tako bo v Postojni 
svetovanje izvajal BOREO medregijsko stičišče NVO pri MC Postojna, v Pivki bo svetovanje izvajala RRA 
Zeleni kras iz Pivke, v Ilirski Bistrici pa Tamara Urbančič s.p., ki bo poleg svetovanja izvajala še animacijo 
in administrativne naloge v pisarni LAS. Sklep velja za obdobje od izbora izvajalcev 5.12.2016. 

7. sklep: Za izvajanje svetovanja se zagotovi sredstva v finančnem načrtu DRSPN in LAS na osnovi % 
sofinanciranja delovanja po občinah, na upravičenca se nameni največ 8 ur svetovanja po ceni 30,00 € 
neto na uro. Za animacijo se ura dela obračuna v višini 12,00 € bruto. 

Člani UO so v razpravi potrdili tudi ostale predlagane aktivnosti in potrdili vse projekte, ki so načrtovani v 
letu 2017. pri tem so še enkrat opozorili na skupen projekt vodenja tržnic, ki ga bo potrebno umestiti v 
program dela. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 

8. sklep: Sprejme se osnutek Programa dela LAS za leto 2017 z dopolnitvami. Predlog programa se pošlje 
v obravnavo na Zbor članstva. 

 
Ad.5: 

Strokovni vodja je članom UO predstavil možnost vstopa društva v Turistično kooperativo – zadrugo 
Sviščaki. Vstop je povezan z aktivnim angažiranjem društva pri pripravi ustanovitve zadruge, z pripravo 
projekta sodelovanja za Razpršeni hotel in interesom društva za razvoj tovrstne turistične dejavnosti na 
področju LAS. Člani UO so se strinjali z argumenti za vstop v zadrugo, pri tem pa izpostavili željo po 
vstopu društva tudi v druge podobne kooperative ali zadruge na področju LAS. Pri tem je potrebno 
zaslediti interes med članstvom in ga na nek način spodbuditi. Po razpravi je bil soglasno sprejet 
naslednji sklep: 

9. sklep: Na osnovi interesa, dogovora in ponudbe za vstop v članstvo Zadruge Sviščaki, DRPSN vstopa v 
članstvo Zadruge Sviščaki. Vse postopke v zvezi s članstvom izpelje strokovni vodja Aleš Zidar.  

 
Ad.6: 

Aleš Zidar je člane UO seznanil, da je potrebno sprejeti sklep o višini sejnine za člane organov društva. Po 
krajši razpravi so člani UO soglasno sprejeli naslednji: 

10. sklep: Za udeležbo na seji UO društva in sejah komisij društva se članom izplača sejnina v višini 35,00 
€ neto in potni stroški prihoda na sejo. Predsedniku društva se za opravljeno delo v društvu izplačuje 
sejnina za udeležbo na sejah UO v povprečju sejnin občinskih svetnikov občin Ilirska Bistrica, Pivka in 
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Postojna v višini 335,43 € bruto na sejo. Predsedniku se povrne tudi potne stroške prevoza na seje 
organov društva. 

Člani organov DRPSN so upravičeni do povračila neto zneskov naslednjih stroškov za službena potovanja: 
- dnevnice 
- prevozni stroški in  
- stroški za prenočišče. 

Člani organov društva niso upravičeni do povračil stroškov, če mu jih povrne njihov delodajalec. 
 
Člani UO so v razpravi dali pobudo, da se članstvo med seboj bolj povezuje v smislu dodatnih aktivnosti 
delovanja društva. Sprejet je bil naslednji sklep: 

11. sklep: Za pospeševanje povezovanja članov DRPSN se zadolži članica UO DRPSN Tamara Urbančič. 
 
Strokovni vodja je člane UO seznanil s pobudo o postavitvi okrepčevalnice s kebabom na Lokalni tržnici 
Mikoza. Člani so se strinjali s pomislekom, da tovrstna dejavnost ne sodi na lokalno tržnico, ki je 
prvenstveno namenjena ponudbi lokalnih proizvodov, zato so soglasno sprejeli naslednji:  

12. sklep: lokalna tržnica Mikoza je namenjena promociji in prodaji domačih in lokalnih proizvodov in 
storitev, zato se zavrne možnost postavitve okrepčevalnice z kebabom. 

 

Ker se je s tem izčrpal dnevni red seje, je predsednik 1. redno sejo tretjega sklica UO DRPSN zaključil ob 
19,00 uri.  

 

 

Zapisnik vodil: Aleš ZIDAR, l.r.     Predsednik: Boštjan Glažar, l.r. 

 
 
 
 
 
 
Il.Bistrica, 18.02.2017 


