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ZAPISNIK 

8. rednega zbora članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, 
ki je bil dne 24. aprila 2015 ob 18. uri v prostorih Vaškega doma Jasen, Jasen 11c. 

 

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: Eva Šabec 
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 18 članov društva, kar je 
manj kot polovica vseh članov – teh je 125, od tega s plačano članarino 58. Člani zbora so 
zato sprejeli naslednji ugotovitveni sklep: 

2. sklep:  

Vseh evidentiranih članov društva je 125, od tega s plačano članarino 58. Na zboru društva se 
je s plačano članarino in poverilnicami izkazalo 18 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 18:30 uri. 

 

V času do ponovnega začetka zbora članstva, so si vsi prisotni ogledali etnografsko zbirko 
zasebnega zbiratelja na kmetiji Brožič v Jasenu. Skupaj smo si ogledali bogato zbirko starega 
orodja in obnovljeno hišo, opremljeno v stilu prve polovice 20. stoletja. Ogled je bil 
namenjen obujanju starega načina življenja, bogatitvi poznavanja turistične ponudbe v občini 
in spodbudi drugim, kaj vse se da storiti z željo ter pogumom, pa čeprav pri tem nimaš 
pomoči sredstev iz številnih finančnih mehanizmov.  

V tem času se je na zbor članov prijavilo še 7 oseb. 

Po preteku 30 minut – ob 18:30 uri so prisotni člani zbora sprejeli naslednji sklep: 

3. sklep:  

V skladu z 8. členom statuta 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 25 članov 
društva ugotavljamo, da je zbor članstva ob ponovnem zasedanju sklepčen in da lahko pravno 
veljavno sklepa. 
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Ad.3. Sprejem dnevnega reda zbora 

Predsednica delovnega predsedstva je predlagala dnevni red rednega zbora. Člani zbora so 
soglasno sprejeli predlog dnevnega reda in naslednji sklep: 

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 7. rednega zbora članstva in realizacije sklepov 
5. Letno poročilo o delu društva za leto 2014 (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 2015 
7. Reorganizacija LAS za programsko obdobje 2014-2020 
8. Razno 

 

Ad.4. Pregled zapisnika 7. rednega zbora članstva in realizacije sklepov 

Strokovni vodja društva je predstavil zapisnik in realizacijo sklepov 7. rednega zbora članstva. 
Ker na zapisnik ni bilo razprave, so člani zbora soglasno sprejeli: 

5. sklep: 

Sprejme se zapisnik 7. rednega članstva z dne 19.03.2014. Potrdi se realizacija sklepov 7. 
rednega zbora članstva. 

 

Ad.5. Letno poročilo o delu društva za leto 2014 

Strokovni vodja društva je predstavil Poročilo o delu društva od 1.1. do 31.12. 2014, katerega 
sestavni del je tudi finančno poročilo društva za to obdobje in bilanca društva za leto 2014. 
Poročilo je v prilogi zapisnika. Strokovni vodja je izpostavil problem počasnih izplačil za 
delovanje društva v letu 2013, za kar občine še niso prejele denarja od odgovornega 
ministrstva. Velik problem pa predstavljajo tudi zavrnitve izplačil za posamezne izvedene 
projekte. Ker naj bi bila večina zavrnitev neupravičenih, se je društvo odločilo da vstopi v 
proces tožbe zoper Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

Predstavitvi Letnega poročila o delu društva za letu 2014 je sledila razprava. Vojko Mihelj, 
član društva in imetnik poverilnice Kulturnega, športnega ter turističnega društva Tabor Kalc 
1869, je povzel predstavljeno poročilo in poudaril kako pomembno je, da bo društvo v 
prihodnje vztrajalo na tožbah zoper državo (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano), saj je zelo pomembno da iz ministrstva potrjeni projekti prejmejo tudi obljubljena 
finančna sredstva. Nato je izpostavil problem slabe aktivnosti ilirskobistriške tržnice. 
Nerazumljiv je odnos do Občine Ilirska Bistrica, ki bi po njegovem mnenju morala bolje 
skrbeti za izvajanje prodaje na teh stojnicah. Predlagal je znižanje najemnine za stojnico, saj 
ocenjuje, da je prav višina najema glavni razlog za majhno povpraševanje. Ob koncu je 
pohvalil uspešno delo predsednice in strokovnega vodja LAS. Strokovni vodja je nadaljeval 
razpravo o ureditvi in živosti tržnice v Ilirski Bistrici. Povzel je politiko občine Ilirska Bistrica, 
ki je bila nosilka tega projekta. Občina se je odločila, da upravljanje tržnice podeli 
bistriškemu komunalnemu podjetju. Novi upravitelji so želeli s prevzemom zaslužiti in zato so 
povišali najemnine. Ta poteza pa se je odrazila v povsem praznih stojnicah. Društvo poskuša 
to rešiti, tako da so zaprosili za upravljanje s tržnico. Tako je upravljanje tržnice sedaj v 
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rokah društva, vendar je potrebno še nekaj stvari urediti. Društvo opaža, da je tržnica z 
novim upraviteljem tudi aktivneje zaživela. Predsednica društva, Cvetka Kernel, je k prvemu 
komentarju g. Mihlja dodala, da je prisotnih nekaj več težav pri izplačevanju sredstev, zaradi 
novih ocenjevalcev projektov. Do leta 2014 je to izvajalo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, po novem pa je to v domeni novoustanovljene Agencije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja.  

Ker se v nadaljevanju k razpravi ni prijavil nihče več od prisotnih članov društva, je 
predsednica dala Poročilo o delu na glasovanje. Člani zbora so soglasno sprejeli dva sklepa: 

6. sklep: 

Na občino Ilirska Bistrica se posreduje apel za zagotovitev pogojev za delovanje Tržnice Il. 
Bistrica v skladu z izvedenim projektom in zagotavljanjem pogojev programa Leader za 
sofinanciranje projekta. 

7. sklep: 

Sprejme se Letno poročilo o delu Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom  za 
leto 2014 vključno z finančnim poročilom (priloga zapisnika). 

 

Ad.6. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto 2015  

Strokovni vodja je predstavil predlog programa dela in finančni načrt društva za leto 2015, ki 
je v prilogi zapisnika. Predstavil je novosti, ki jih prinaša novo programsko obdobje. Z novim 
programskim obdobjem se je pojavila potreba po reorganizaciji LAS, ki naj bi pravno 
nastopala kot projektno partnerstvo med različnimi akterji. LAS DRPSN je 8. aprila na spletni 
strani društva objavil javni poziv za vstop v partnerstvo. Partnerstvo med akterji naj bi bilo 
sklenjeno teden dni po sprejeti Uredbi.  

V letu 2015 bo društvo nadaljevalo in zaključilo s pripravo nove Strategije lokalnega razvoja, 
za potrebe katere je LAS DRPSN že izvedel pet delavnic, medtem tudi dve delavnici z 
mladimi. Želja je, da se priprava SLR zaključi do 30. junija.  

Poleg naštetega bo društvo v tem letu nadaljevalo s svojimi stalnimi nalogami, informiranje 
članov, urejanju spletne strani … Društvo bo nadaljevalo s sodelovanjem na mednarodnem in 
medregionalnem nivoju. LAS DRPSN bo aktivno sodeloval z Društvom za razvoj slovenskega 
podeželja, katerega predsednik je strokovni vodja LAS DRPSN Aleš Zidar. V mesecu oktobru bo 
društvo sodelovalo na slovenskem podeželskem parlamentu. Društvo pa bo prisotno tudi pri 
promocijskih aktivnostih drugih LAS (npr. LAG summer festival, v organizaciji hrvaških LAS; 
predstavitev LAS DRPSN in ponudnikov v Novem Vinodolskem; udeležba na Festivalu 
slovenskega podeželja v mesecu oktobru).  

Društvo je bilo uspešno pri kandidiranju za mednarodni projekt programa ERASUS +, s 
projektom »DVIG KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN DELOVANJA ORGANIZACIJE«. 
Izobraževanj v tujini se bo udeležilo 6 izbranih kandidatov. Udeleženci mednarodnih 
izobraževanj bodo v 2/2 leta izvedli delavnice za člane društva.  

V letu 2015 se bo še naprej spremljalo delo na področju izplačila vloženih zahtevkov za 
izvedene projekte. Pripravljalo se bo potrebno gradivo za pripravo tožb na neupravičene 
zavrnitve izplačil.  

Društvo se bo usmerjalo v trženje tržnice ob tem pa bo skušalo sodelovati z vsemi akterji na 
območju društva.  

Sledilo je povabilo k razpravi, na katero se ni nihče odzval, zato je predsednica dala Program 
dela na glasovanje. Člani Zbora so soglasno sprejeli naslednji sklep: 
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8. sklep: 

Sprejme se Program dela in finančni načrt društva za leto 2015. 

 

Ad.7. Reorganizacija LAS za programsko obdobje 2014-2020 

Strokovni vodja društva je predstavil postopek reorganizacije LAS. V novem programskem 

obdobju bodo morale biti vse lokalne akcijske skupine organizirane v obliki pogodbenih 

partnerstev. Tako je LAS DRPSN, 8. aprila na spletni strani društva, že objavil javni poziv za 

vstop v partnerstvo. 

V predlogu nove uredbe, ki predpisuje to obliko formalno-pravne ureditve, je določeno, da 

posamezni sektor ne sme presegati 49 % v upravljanju. Z novo uredbo prihaja tudi nekaj 

novosti na področju delovanja LAS. Tako bo imel LAS pokrita vsa, torej 100 %, sredstev za 

potrebe delovanja.  

Za člane Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom nova ureditev LAS ne 

predstavlja nobenih novosti. Vsi člani društva bodo še naprej člani LAS. Njihov glas v LAS bo 

zastopalo društvo.  

V letošnjem letu bo sprejeta tudi nova Strategija lokalnega razvoja, za potrebe katere je bilo 

objavljeno povabilo za pripravo idejnih projektov, ki je namenjeno vsem zainteresiranem 

vlagateljem projektov. Namen tega je, da pripravljavci strategije prepoznajo interes 

vlagateljev in le-to skušajo vključiti v strategijo.  

Predstavljeni točki o reorganizaciji LAS je sledila razprava. Gospoda Vojka Mihlja, Turistično, 

športno in kulturno društvo tabor Kalc 1869, je zanimalo ali lahko nastopa v novo oblikovanem 

LAS društvo, ki je član dveh partnerjev v LAS (njihovo društvo je član DRPSN in regionalnega 

stičišča nevladnih organizacij BOREO-ki naj bi nastopal kot partner v LAS). Strokovni vodja je 

odgovoril, da je lahko društvo vključeno v več organizacij, ki nastopajo kot samostojni 

partnerji, torej to ne bi smelo predstavljati problema, sploh zato ker je Boreo stičišče NVO in 

ni pravna oseba. Gospoda Mihlja je zanimalo še, kako se lahko uveljavlja t.i. prispevek v 

naravi (pri prijavi projekta-lastna sredstva), ali v to spada prostovoljstvo. Vodja je odgovoril, 

da to ostaja urejeno tako kot v prejšnjem obdobju, torej da je potrebno voditi časovnico, ki 

je ovrednotena v skladu z realnimi urami. K razpravi se ni nihče več prijavil, zato je 

predsednica društva predlagala sklep o reorganizaciji LAS, ki so ga prisotni člani soglasno 

potrdili:  

9. sklep:  

Zbor članstva LAS DRPSN potrjuje predlog reorganizacije LAS (v prilogi). Društvo po 
reorganizaciji postane partner LAS in deluje naprej v skladu s svojim statutom. 

 

Ad.8. Razno 

Predsednica društva je pozvala udeležence k razpravi in odpiranju točke razno. Strokovni 
vodja je predlagal, da v okviru te točke Zbor članstva obravnava izbris in sprejem članov 
društva, kot je bilo predstavljeno v gradivu. Člani so se s tem strinjali in soglasno potrdili oba 
predlagana sklepa: 
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10. sklep: 

Sprejme se predlog izbrisa iz članstva za naslednje člane: 
1. Območna obrtno – podjetniška zbornica Ilirska Bistrica, Bazoviška 13, 6250 Il.Bistrica 
2. OPEN DOOR, Iris Nabergoj s.p., Dobrovlje 10a, 5263 Dobrovlje 
3. Igor Živec, Veliki Dol 19, 6221 Dutovlje 
4. Nelfi Babič, Belsko 16, 6230 Postojna 
5. Albin Gec, Erjavčeva 16, 6000 Koper 
6. Nada Udovič, Jelšane 47, 6254 Jelšane 

11. Sklep: 

Sprejme se predlog sprejema dveh novih članov: 
1. Katarina Česnik, Kolodvorska 39a, 6257 Pivka 
2. Danilo Magajna, Vrhpolje 17, 6240 Kozina 

 

Vojko Mihelj, TŠK Tabor Kalc 1869, je povabil vodstvo društva na okroglo mizo z naslovom 
»Sodelovanje društev pri razvoju turizma na podeželju«, ki jo v mesecu avgustu organizira 
njihovo društvo.  

V imenu Krajevne skupnosti Jasen je gospod Stanislav Samsa pozdravil udeležence občnega 
zbora in jim predstavil delovanje krajevne skupnosti in potek gradnje vaškega doma Jasen. 
Izpostavil je složnost in sodelovanje med vaščani, ki so gradnjo vaškega doma podpirali.  

Tamara Urbančič, članica društva, je izpostavila, da je v nadaljevanju potrebno nadaljevati in 
še povečati dejavnosti povezane z izobraževanjem članov (delavnice in ekskurzije). 

Peter Ženko, član društva, je vodjo LAS, vprašal kako deluje politika novih t.i. fiskalnih 
blagajn, ki naj bi jih imeli vsi kmetje. Tako vodja, kot drugi udeleženci, niso imeli jasnih 
odgovorov na to vprašanje. Vendar pa je vodja LAS obljubil, da se bo o tematiki pozanimal in 
vse člane društva o tem obvestil.    

Cvetka Kernel je zaključila s pozivom udeležencem, da aktivno sodelujejo pri dejavnostih LAS 
in pri pripravi nove Strategije lokalnega razvoja.  

Ker v nadaljevanju ni bilo več nobene razprave, se je 8. Zbor članstva zaključil ob 20. uri in 
nadaljeval z druženjem članov v prostorih Vaškega doma Jasen. 

 

predsednik delovnega predsedstva:   Cvetka Kernel 

član:       Aleš Zidar 

član:       Boštjan Glažar 

zapisnikar:     Eva Šabec 

overovatelj zapisnika:   Zorka Klemen 

overovatelj zapisnika:   Milenko Oblak 


