Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
ZAPISNIK 5. REDNE SEJE TRETJEGA SKLICA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

ki je bila v torek, 7.5.2019 ob 18,00 uri v sejni sobi občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka.
Prisotni člani: Cvetka Kernel, Boštjan Glažar, Milenko Oblak, Andreja Požar, Peter Ženko in Vida Požar;
Odsotni člani: Katja Jordan (ni želela sodelovati zaradi prepozno prejetega gradiva), Jani Frank, Tina

Kocjan;
Ostali prisotni: strokovni vodja Aleš Zidar.

Ad.1:
Predsednik Boštjan Glažar je uvodoma ugotovil, da je bilo v trenutku sklica prisotno 6 članov UO, Tamara
Urbančič pa je iz UO odstopila. Tako je bilo na seji prisotno 6 od 9 članov UO, zato je ugotovil da je seja
sklepčna. Strokovni vodja je ob tem dodal, da se je s seje opravičila Katja Jordan, ker ni dobila
pravočasno gradiva in zato zavrnila sodelovanje na seji. Predsednik je predlagal dnevni red seje, ki so ga
člani UO soglasno sprejeli:
1. sklep: Sprejme se dnevni red 5. redne seje tretjega sklica upravnega odbora Društva:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika ter realizacije sklepov 4. redne seje z dne 13.3.2019.
3. Obravnava kandidatov za zaposlitev na delovno mesto Projektni svetovalec 2
4. Sprejem novih članov v društvo
5. Razno – tekoče zadeve
Ad.2:
Strokovni vodja je predstavil zapisnik in realizacijo sklepov zadnje seje. Ker na zapisnik in realizacijo
sklepov ni bilo pripomb, so člani UO soglasno sprejeli naslednji sklep:
2. sklep: Sprejme se zapisnik in realizacija sklepov 4. redne seje z dne 13.3.2019.
Ad.3:
Aleš Zidar je predstavil postopek izbora za novo zaposlitev, kot je razvidno iz priloženega gradiva. Pri tem
je poudaril, da se komisija za izbor ni uspela dogovoriti o najprimernejšem kandidatu, zato je predlagala
UO, da odloči o izboru. V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani UO, pri čemer sta Peter Ženko in
Andreja Požar menila, da se je o izboru najprimernejšega kandidata zelo težko odločiti, ker nista
sodelovala pri razgovorih s kandidati. K temu stališču so potrdili tudi ostali prisotni, v nadaljevanju pa je
Aleš Zidar predstavil njegovo stališče, zakaj podpira izbor Andreje Premrl. Prav tako sta svoja stališča
predstavila Boštjan Glažar in Cvetka Kernel, nato pa je predsednik na osnovi razprave ocenil, da se člani
UO bolj nagibajo k izboru Andreje Premrl. Iz tega razloga se je odločil, da da najprej na glasovanje
predlog za izbor Andreje Premrl. Člani UO so z 3 glasovi ZA in 3 vzdržanimi glasovi sprejeli naslednji
sklep:
3. sklep: Na delovno mesto projekti svetovalec se z majem 2019 sprejme kandidatka Andreja Premrl,
Ljubljanska cesta 27, 6230 POSTOJNA. Strokovni vodja se zadolži, da čimprej izpelje postopek zaposlitve.
Ad.4:
Strokovni vodja je članom UO predstavil pristopne izjave za nove člane. Člani UO so soglasno potrdili
naslednji sklep:
4. sklep: V članstvo v DRPSN se sprejme naslednje kandidate:
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Drago Božič, Sabonje 38, 6250 Ilirska Bistrica
Ines Trebec, Prešernova 34,, 6250 Ilirska Bistrica
Joža Batista, Mala Bukovica 25, 6250 Ilirska Bistrica
VITUM d.o.o., Grobišče 32, 6258 Prestranek

Ad.5:
Pod točko razno so člani UO postavil naslednja vprašanja:
-

kako bo potekala dopisna seja Zbora članstva? Postopek in terminski načrt je pojasnil strokovni
vodja, ki je ob tem dejal, da sta se s predsednikom odločila termin seje razpisati šele po prejeti
odločitvi občine Il.Bistrica o najemu novih poslovnih prostorov. Dopisni Zbor članstva bi tako
sklicali istočasno za dve zadevi – volitve nadomestnega člana UO, za kar je že zaključen
kandidacijski postopek, ter za spremembo temeljnega akta društva za novi naslov društva.

-

Kako poteka izdelava spletne strani društva? Stran je v izdelavi, vendar šele v osnutku. Z
izdelovalcem Tomažem Penko smo v kontaktu in rešujemo problem prenosa vsebine stare
spletne strani na novo stran, za kar obstajajo težave z dostopom na strežnik. Strokovni vodja je
ocenil, da bo stran lahko zaključena v maju mesecu.

-

pripomba glede pravočasnega pošiljanja gradiva za seje. Strokovni vodja se je zavezal, da ne bo
sklica nobene seje UO brez pravočasne dostave gradiva na sejo.

Ker v nadaljevanju ni bilo več razprave, se je dnevni red seje izčrpal, tako da je predsednik sejo zaključil
ob 19,30 uri.

Zapisnik vodil: Aleš ZIDAR, l.r.

Predsednik: Boštjan Glažar, l.r.

Il.Bistrica, 10.5.2019
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