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ZAPISNIK 

9. rednega in volilnega zbora članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in 
Nanosom, ki je bil dne 2. marca 2016 ob 17.00 uri  

v prostorih Turistične kmetije Smrekarjeve domačije, Grobišče 11. 
 

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 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 30 članov društva, kar je 
manj kot polovica vseh članov – teh je 106, od tega s plačano članarino 101. Člani zbora so 
zato sprejeli naslednji ugotovitveni sklep: 

2. sklep:  

Vseh evidentiranih članov društva je 106, od tega s plačano članarino 101. Na zboru društva 
se je s plačano članarino in poverilnicami izkazalo 30 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, so vsi prisotni poslušali predstavitev rezultatov 
projekta Mobilnost iz programa Erasmus+, ki sta jo izvedla Rihard Baša in Tamara Urbančič.  

V tem času se je na zbor članov prijavilo še 5 oseb. 

Po preteku 30 minut – ob 17:30 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 35 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 in volilnega 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 8. rednega zbora članstva 
5. Obravnava sprememb Temeljnega akta društva 
6. Sprejem Volilnega pravilnika 
7. Letno poročilo o delu društva za leto 2015 (poročilo o delu, finančno poročilo in 

zaključni račun društva) 
8. Volitve predsednika društva, članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora in 

Disciplinske komisije Društva 
9. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta društva za leto 2016 
10. Razno 

 
Ad.4. Pregled zapisnika 8. rednega zbora članstva 

Strokovni vodja društva je predstavil zapisnik in realizacijo sklepov 8. rednega zbora članstva. 
Ker na zapisnik ni bilo razprave, so člani zbora soglasno sprejeli: 

5. sklep: 

Sprejme se zapisnik 8. rednega Zbora članstva z dne 24.03.2015. Potrdi se realizacija sklepov 
8. rednega zbora članstva. 

 
Ad.5. Obravnava sprememb Temeljnega akta društva 

Strokovni vodja društva je predstavil razloge za spremembo Temeljnega akta društva, ki 
izhajajo iz reorganizacije LAS in potreb društva po izvajanju določenih dejavnosti, ki jih ni 
bilo v dosedanjem Temeljnem aktu. Pri tem se spreminja tudi sestava Upravnega odbora in 
način izvolitve podpredsednika društva. Podroben predlog sprememb je v zapisniku. 

V razpravi je Vojko Mihelj opozoril, da se mora v predlogu sprememb popraviti datum 
sprejema sklepa o spremembi, kar je bilo potrjeno. Člani zbora so soglasno sprejeli naslednji: 

6. sklep: 

Sprejmejo se spremembe temeljnega akta društva, ki pričnejo veljati takoj. 

 
Ad.6. Sprejem Volilnega pravilnika 

Strokovni vodja je predstavil predlog sprememb Volilnega pravilnika, kar je posledica in 
uskladitev z sprejetimi spremembami Temeljnega akta društva. Predlog je v prilogi zapisnika. 

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

7. sklep: 

Sprejme se predlog Volilnega pravilnika društva, ki prične veljati takoj. 
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Ad.7. Letno poročilo o delu društva za leto 2015 (poročilo o delu, finančno poročilo in 
zaključni račun društva) 

Predsednica Cvetka Kernel je uvodoma predstavila delovanje društva v letu 2015, bolj 
podrobno pa je Poročilo predstavil strokovni vodja Aleš Zidar. Poročila so v prilogi zapisnika. 

Poročilo Nadzornega odbora je predstavila Erika Kovačič in predlagala Zboru članstva, da 
sprejme Poročilo o delu društva za leto 2015. Poročilo je v prilogi zapisnika. 

Na poročilo ni bilo nobene vsebinske razprave zato je predsednica dala predlog Poročila o 
delu društva na glasovanje. Člani zbora so soglasno potrdili naslednji sklep: 

8. sklep: 

Sprejme se Letno poročilo o delu Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom  za 
leto 2015 vključno z finančnim poročilom (priloga zapisnika). 

 

Ad.8. Volitve predsednika društva, članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora in 
Disciplinske komisije Društva 

Strokovni vodja Aleš Zidar je predstavil potek volilnega postopka za izvolitev novih članov 
organov društva za novo mandatno obdobje. Pri tem je opozoril, da je volilni postopek 
potekal na predpostavki, da bodo člani Zbora sprejeli predlog spremembe Temeljnega akta in 
Volilnega pravilnika, kar se je tudi zgodilo. Zato je potekal v skladu z sprejetimi 
spremembami. Podrobno je postopek volilnih opravil predstavljen v dokumentaciji, ki je 
priložena zapisniku. 

V razpravi je bilo predlagano, da se kandidatno listo za vse organe društva razen iz občine 
Postojna voli javno na zaprti kandidatni listi, kandidate iz občine Postojna pa tajno na odprti 
kandidatni listi. Člani Zbora so soglasno sprejeli naslednji sklep: 

9. sklep: 

Volitve za člane organov društva se izvede z javnim glasovanjem razen za kandidate za 
Upravni odbor iz občine Postojna, za katere se izvede tajno glasovanje. 

 
Predsednica je na osnovi 9. sklepa Zbora članstva predlagala glasovanje o kandidatih za 
organe društva. Člani Zbora so soglasno sprejeli naslednji sklep: 

10. sklep: 

Za predsednika društva se izvoli Boštjan Glažar, Belsko 4, 6230 Postojna 

Za člane Upravnega odbora se izvolijo: 
iz občine Il.Bistrica: 

- iz javnega sektorja Tina Kocjan, Gornji Zemon 38, Il.Bistrica 
- iz ekonomskega sektorja Milenko Oblak, Rozmanova 19, Ilirska Bistrica 
- iz civilnega sektorja Tamara Urbančič, Topolc 46, Ilirska Bistrica 

Iz občine Pivka: 
- iz javnega sektorja Andreja Požar, Veliki otok 26, Postojna  
- iz ekonomskega sektorja Jani Frank, Dolnja Košana 106, Košana  
- iz civilnega sektorja Peter Ženko, Kolodvorska 22b, Pivka 

Za člane Nadzornega odbora se izvolijo: 
- Tanja Šajina, Podgrad 11d, Podgrad 
- Erika Kovačič, Kidričevo naselje 3, Postojna 
- Janja Dekleva, Reška cesta 23, Prestranek 
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Za člane Disciplinske komisije se izvolijo:  
- Miloš Valenčič, Prešernova 4/a, Ilirska Bistrica 
- Zorka Klemen, Nova Sušica 3, Košana 
- Milan Simčič, Belsko 12, Postojna 

 

Po izpeljanem javnem glasovanju so prisotni člani prejeli še glasovnice za izvolitev članov UO 
iz občine Postojna. Volilna komisija je po opravljenem glasovanju ugotovila naslednji rezultat 
volitev: 

Prejetih je bilo 35 glasovnic od tega je bilo veljavnih 30 glasovnic, 5 glasovnic ni bilo 
veljavnih. Kandidati za člane UO iz občine Postojna so prejeli naslednje glasove: 

- iz javnega sektorja (voli se en kandidat): 
1. Katja Jordan, Pretnerjeva 6, Postojna    18 glasov 
2. Tatjana Rolih, Levstikova 2, Pivka     12 glasov 

- iz ekonomskega sektorja (voli se en kandidat): 

1. Cvetka Kernel, Slavina 74, Prestranek    30 glasov 

- iz civilnega sektorja (voli se en kandidat): 
1. Igor Marentič, Rožna ulica 21, Postojna    6 glasov 
2. Nastja Belcer Premrl, Šmihel pod Nanosom 4c, Postojna  8 glasov 
3. Vida Požar, Belsko 36a, Postojna     16 glasov 

Celotna dokumentacija je v prilogi zapisnika. Na osnovi glasovanja je bil sprejet naslednji: 

11. sklep: 

Za člane Upravnega odbora iz občine Postojna se izvolijo: 
- iz javnega sektorja Katja Jordan, Pretnerjeva 6, Postojna 
- iz ekonomskega sektorja Cvetka Kernel, Slavina 74, Prestranek 
- iz civilnega sektorja Vida Požar, Belsko 36a, Postojna 

 

Ob zaključku volitev se je strokovni vodja Aleš Zidar zahvalil dosedanji predsednici Cvetki 
Kernel za odlično opravljanje funkcije predsednika in zaželel uspešno nadaljevanje dela v UO 
društva.  

Cvetka Kernel se je zahvalila vsem članom društva za dosedanje sodelovanje in čestitala 
novemu predsedniku Boštjanu Glažarju, ki se je čestitkam zahvalil in prav tako izpostavil 
zahvalo Cvetki Kernel za dosedanje uspešno vodenje društva. Ob tem je nagovoril člane 
društva in se jim zahvalil za zaupanje. 

 

Ad.9. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta društva za leto 2016 

Novo izvoljeni predsednik društva je v sodelovanju s strokovnim vodjem Alešem Zidarjem 
predstavil predlog Programa dela društva, ki je z reorganizacijo LAS dobil drugačne aktivnosti, 
kot so bile do sedaj. Predlog programa je v prilogi zapisnika. 

V razpravi so člani Zbora podprli Program dela, pri tem je Kamelija Runtič predlagala, da se 
Občini Ilirska Bistrica pošlje pobuda, da se izvede več aktivnosti oz. prireditev na gradu Prem 
in na Sviščakih v smeri dodatne ponudbe za obiskovalce. Omenila je tudi pobudo o ureditvi 
konjeniških poti, ki ne ustrezajo potrebam na terenu. Strokovni vodja je pobude evidentiral in 
jih bo posredoval pristojnim inštitucijam. Pri tem je tudi obljubil, da bo zaradi spremembe 
statuta možna tudi nabava grelne posode za čaj, za katero se je že večkrat predlagal nakup. 
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Po razpravi so prisotni člani Zbora soglasno sprejeli naslednji sklep: 

12. sklep: 

Sprejme se Program dela in finančni načrt društva z dodatnimi predlogi za leto 2016. 

 

Ad.10.   Razno 

Predsednik društva je pozval udeležence k razpravi in odpiranju točke razno. Strokovni vodja 
se je vsem prisotnim predvsem pa predstavnikom občin zahvalil za dosedanje sodelovanje in 
podporo pri delovanju društva. Čeprav so se morale občine odpovedati članstvu v društvu 
zaradi pridobitve statusa društva v javnem interesu, bo njihova nadaljnja pomoč ključna za 
uspešno delovanje. V povezavi s članstvom je strokovni vodja predlagal, da Zbor članstva 
potrdi dva nova člana, ki sta pristopne izjave poslala neposredno pred zborom članstva. Člani 
Zbora so soglasno sprejeli naslednji sklep: 

13. sklep: 

Sprejme se predlog sprejema dveh novih članov: 
1. Egon Česnik, Palčje 69, 6257 Pivka 
2. Janja Dekleva, Reška cesta 23, Prestranek 

 

Fredi Šalamon je v imenu Čebelarskega društva Pivka predstavil njihove aktivnosti in želje po 
še boljšem sodelovanju z DRPSN ter prisotne povabil na srečanje z predsednikom Čebelarske 
zveze Slovenije v Pivki. 

Boštjan Glažar je razpravo zaključil s pozivom udeležencem, da aktivno sodelujejo pri 
dejavnostih društva in LAS ter povabil prisotne na nadaljevanje pogovora ob druženju v 
prostorih Smrekarjeve domačije. 

Predsednica delovnega predsedstva je 9. Zbor članstva zaključila ob 19,30 uri. Ta se je 
nadaljeval z druženjem članov v prostorih Smrekarjeve domačije. 

 

predsednik delovnega predsedstva:   Cvetka Kernel 

član:       Aleš Zidar 

član:       Boštjan Glažar 

zapisnikar:     Tamara Urbančič 

overovatelj zapisnika:   Zorka Klemen 

overovatelj zapisnika:   Milenko Oblak 

 


