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ZAPISNIK 

 

4. rednega zbora članstva Društva za razvoj podeţelja med Sneţnikom in Nanosom, 

ki je bil dne 25. marca 2011 ob 17,00 uri v prostorih Turistične kmetije Dolenčevi, Sajovče 8. 

 

Predsednica društva Cvetka Kernel je pozdravila navzoče in pred pričetkom Zbora prebrala 

pozdravna pisma, ki so jih na Zbor članstva naslovili ţupan občine Il.Bistrica Emil Rojc in 

predsednik TD Postojna Srečko Šajn. 

 

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 predsednika   Cvetka Kernel 

za člana   Aleš Zidar 

za člana   Andreja Penko 

za zapisnikarja: Andreja Poţar 

za overovitelja zapisnika: Milenko Oblak 

za overovitelja zapisnika  Boštjan Glaţar 

 

Ad.2. Ugotovitev prisotnosti članstva 

K sodelovanju na zboru članstva se je prijavilo 23 članov društva, kar je manj kot polovica 

vseh članov – teh je 102 od tega s plačano članarino 69. Člani zbora so zato sprejeli naslednji 

ugotovitveni sklep: 

2. sklep:  
Vseh evidentiranih članov društva je 102 od tega s plačano članarino 69. Na zboru društva se 
je z plačano članarino in poverilnicami izkazalo 23 članov. Na zboru članstva je prisoten 1 
gost brez glasovalnih pravic. 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. 
 

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 23 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. Aleš Zidar je 

predlagal, da se na dnevnem redu dopolni 7. In 8. Točka in sicer z razrešitvijo in 

imenovanjem novih članov Nadzornega odbora društva. V času med sklicem Zbora članstva sta 

namreč prišla dva predloga zamenjav članov NO, kar bi moral Zbor članstva obravnavati. Iz 

tega razloga so člani zbora soglasno sprejeli spremembo dnevnega reda in naslednji sklep: 
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4. sklep: 

Sprejme se sprememba dnevnega reda zbora društva pri točki 7 in 8. Sprejeti dnevni red 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 3. rednega zbora članstva in realizacije sklepov 
5. Letno poročilo o delu društva za leto 2010 (poročilo o delu, finančno poročilo in 

zaključni račun društva) 
6. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta društva za leto 2011  
7. Razrešitev članice Upravnega odbora in dveh članov Nadzornega odbora 
8. Imenovanje nove članice Upravnega odbora in dveh članov Nadzornega odbora 
9. Potrditev članstva v regionalnem stičišču nevladnih organizacij NKR Boreo 
10. Razno 

 

Ad.4. Pregled zapisnika 3. Rednega 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: 

 

5. sklep: 

Sprejme se zapisnik 3. rednega zbora članstva z dne 6.05.2010. Potrdi se realizacija sklepov 

3. rednega zbora članstva. 

 

Ad.5. Letno poročilo o delu društva za leto 2010 

Strokovni vodja društva je predstavil Poročilo o delu društva od 1.1. do 31.12. 2010, katerega 

sestavni del je tudi finančno poročilo društva za to obdobje in bilanca društva za leto 2010. 

Poročilo je v prilogi zapisnika. Predstavil je tudi poročilo nadzornega odbora, ki se je sestal 

na korespondenčni seji v torek 22.3.2011 in je sprejel pozitivno mnenje k Poročilu o delu ter 

predlaga, da Zbor članstva sprejme.  V razpravi je Zdenko Ţakelj zanimalo, kakšni problemi 

nastajajo pri izvajanju svetovanja članom. Aleš Zidar je pojasnil, da je bil razpis pripravljen 

premalo natančno, zato se dogajajo manjše nepravilnosti pri pisanju in kontroli opravljenih 

ur. To se sedaj odpravlja z stroţjo kontrolo ur, za uspešnost svetovanja pa na društvo 

dobivamo mešane odzive. Zato je UO sprejel odločitev da se čimprej pripravi predlog novega 

razpisa. Cvetka Kernel razloţi, da ni določene ure za svetovalce zato je teţko kontrolirati 

koliko časa se dela. Če pa veš kaj bi rad je svetovanje uspešno. Boštjan Glaţar pove, da je 

potrebno vse sile usmeriti v pripravo NIP, zato bo nov razpis za svetovanje pripravljen malce 

kasneje, predlaga pa da se usede z izvajalci svetovanja in dogovori natančno izvajanje. Ţelko 

Joţe je k temu dodal, da mora, kdor ni zadovoljen s svetovalcem, takoj o tem obvestiti 

strokovnega vodjo in obrazloţiti, kaj je narobe – da se zadeva konkretno razreši! Aleš Zidar še 

doda, da bo do novega razpisa svetovanje izvajal NEC Cerknica, pri tem pa ni zadovoljen s 

tem, da od januarja ne pošiljajo novic o novih razpisih. Glaţar predlaga, da se to urgentno 

reši.  

 

Zdenka Ţakelj še vpraša, kaj se bo zgodilo, če se nova Uredba MKGP ne sprejme 31. marca. 

Aleš Zidar pove, da bo zanesljivo sprejeta v prvih dneh aprila, zato se je potrebno pripraviti 

na izdelavo NIP, o čemer bodo obveščeni vsi člani društva in prijavitelji na Poziv za projekte. 
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6. sklep: 

Sprejme se Poročilo o delu za leto 2010 Društva za razvoj podeţelja med Sneţnikom in 

Nanosom vključno z finančnim poročilom (priloga zapisnika).  

 

7. sklep: 

Potrdi se zaključni račun društva za leto 2010. 

 

Ad.6. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto 2011  

Strokovni vodja je predstavil predlog programa dela in finančni načrt društva za leto 2011. 

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, na 

vprašanje Zdenke Ţakelj pa odgovoril, da program dela zajema le aktivnosti iz Stalnega 

delovanja. Projekti bodo zajeti v NIP, ki bo pripravljen takoj po sprejemu nove Uredbe MKGP. 

Ostale razprave pri tej točki ni bilo, zato so člani Zbora sprejeli naslednji sklep: 

8. sklep: 

Sprejme se Program dela in finančni načrt društva za leto 2011. 

 

Ad.7. Razrešitev članice UO in dveh članov NO 

Strokovni vodja društva Aleš Zidar je predstavil predlog razrešitve članov UO in NO. Občina 

Il.Bistrica je zaradi upokojitve dosedanje članice Nevenke Tomšič predlagala njeno razrešitev 

kot predstavnico občine v UO. Prav tako je Občina Postojna predlagala, da se zaradi obseţnih 

sluţbenih obveznosti kot članico NO razreši Vanja Uljan Vičič. Dosedanji član NO Marjan 

Morelj pa je zaradi osebnih razlogov podal nepreklicni odstop kot član NO. Aleš Zidar je še 

predlagal, da bi o razrešitvi glasovali javno. Ker ni bilo razprave, so člani Zbora sprejeli: 

9. sklep: 

Prisotni člani Zbora članstva Društva za razvoj podeţelja med Sneţnikom in Nanosom razrešijo 

Nevenko Tomšič kot članico Upravnega odbora društva, Vanjo Uljan Vičič in Marjana Morelja 

kot člana Nadzornega odbora društva. 

 

Po sprejetju tega sklepa se Aleš Zidar v svojem imenu in imenu društva zahvalil vsem 

dosedanjim imenovanim za opravljeno delo v društvu, še posebej pa Nevenki Tomšič, ki je 

bila v delovanje društva vpeta od vsega začetka priprave LAS in je s svojimi izkušnjami 

pomembno vplivala na uspešno delovanje LAS.. 

 

Ad.8. Imenovanje nove članice UO in dveh članov NO 

Strokovni vodja društva Aleš Zidar je predstavil predlog občine Il.Bistrica za novo članico UO 

Tino Kocjan, predlog občina postojna za novo članico NO Janjo Dekleva in predlog občine 

Pivka za novo članico NO Eriko Kovačič. Po krajši predstavitvi je 21 članov glasovalo ZA sklep, 

dva člana sta se vzdrţala: 

 

10. sklep: 

Za novega člana Upravnega odbora se imenuje Tina Kocjan. 

Za novega člana Nadzornega odbora se imenuje Janja Dekleva in Erika Kovačič. 
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Ad.9. Potrditev članstva v regionalnem stičišču nevladnih organizacij NKR BOREO 

Strokovni vodja društva Aleš Zidar je seznanil člane zbora z včlanitvijo v regionalno stičišče 

nevladnih organizacij Boreo iz postojne, ki je pričelo z delom v letošnjem letu. UO društva je 

namreč ocenil, da bi bilo sodelovanje v stičišču koristno za delo društva, zato je na svoji 6. 

redni seji sprejel sklep o včlanitvi. To včlanitev mora potrditi tudi Zbor članstva, zato je 

pozval člane zbora k razpravi in potrditvi predloga. V krajši razpravi je Andreja Penko 

omenila, da imajo člani Borea tudi moţnost brezplačne izposoje opreme in da sedaj poteka 

delavnica o pisanju projektov,  Cvetka Kernel pa je predlagala, da se njihove dejavnosti 

promovirajo tudi preko DRPSN. V nadaljevanju so člani Zbora sprejeli naslednji: 

11. sklep: 

Potrdi se članstvo v regionalnem stičišču nevladnih organizacij NKR Boreo iz Postojne. 

 

Ad.7. Razno 

Strokovni vodja društva Aleš Zidar je člane zbora obvestil, da je v času sklica Zbora članstva 

prejel še dve pristopnici v članstvo društva. Kljub temu da v članstvo sprejema UO, ima to 

pravico tudi Zbor članstva, zato je predlagal, da zbor v članstvo društva sprejme Zavod 

Šobčeva domačija iz Kala ter Kmetijo Ţenko iz Dilc. Člani zbora so se s predlaganim strinjali 

in sprejeli naslednji sklep: 

12. sklep: 

V članstvo društva se sprejme Zavod Šobčeva domačija iz Kala 18, Pivka in Kmetija Ţenko, 

Marija in Peter Ţenko, Dilce 13, Postojna. 

 

V nadaljevanju točke Aleš Zidar pove, da bodo v novembru letošnjega leta volitve v organe 

društva. Iz tega razloga je prosil člane, da se aktivno vključijo v kandidatne postopke, 

obenem pa jih pozval, da še bolj aktivno sodelujejo pri delu društva z posredovanjem pobud 

in idej o delovanju društva. Kaluţa Dragica je predlagala, da se aktivnosti društva nabavi 

termose za tople napitke za predstavitvene – promocijske stojnice ob različnih priloţnostih, 

kar so člani zbora podprli. 

 

S tem je bil 4. Zbor članstva zaključen ob 18:30 uri. 

 

 

predsednik delovnega predsedstva:   Cvetka Kernel 

 

član:       Aleš Zidar 

 

član:       Andreja Penko 

 

zapisnikar:     Andreja Poţar 

 

overovatelj zapisnika:   Boštjan Glaţar 

 

overovatelj zapisnika:   Milenko Oblak 


