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ZAPISNIK 

 

5. rednega zbora članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, 

ki je bil dne 28. marca 2012 ob 17,00 uri v prostorih Izletniške kmetije Peternelj, Brce 10a. 

 

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

pozdravno pismo, ki ga je na Zbor članstva naslovil župan občine Il.Bistrica Emil Rojc. 

 

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   Tina Kocjan 

za člana   Boštjan Glažar 

za zapisnikarja: Aleš Zidar 

za overovatelja zapisnika: Milenko Oblak 

za overovatelja zapisnika  Tamara Urbančič 

 

Ad.2. Ugotovitev prisotnosti članstva 

K sodelovanju na zboru članstva se je prijavilo 19 članov društva, kar je manj kot polovica 

vseh članov – teh je 120 od tega s plačano članarino 61. Člani zbora so zato sprejeli naslednji 

ugotovitveni sklep: 

2. sklep:  
Vseh evidentiranih članov društva je 120 od tega s plačano članarino 61. Na zboru društva se 
je z plačano članarino in poverilnicami izkazalo 19 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. 
 

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 19 članov 

društva ugotavljamo, da je zbor članstva ob ponovnem zasedanju sklepčen in da lahko pravno 

veljavno sklepa. 

 

Ad.3. Sprejem dnevnega reda zbora 

Predsednica delovnega predsedstva je predlagala dnevni red rednega zbora. Člani zbora 

soglasno sprejeli spremembo dnevnega reda in naslednji sklep: 

 

 

4. sklep: 

Sprejme se predlog dnevnega reda zbora društva, ki je naslednji: 



                                                                                        
 
 
             

Lokalna akcijska skupina Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 

 
                                      Naslov:  Bazoviška 14, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica                                  2 

tel +386 (0)31 339 789, fax +386 (0)5 714 12 84, ID DDV: SI 93233884 
e-mail: info@razvoj-podezelja.si, www.razvoj-podezelja.si 

 

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 volilnega zbora članstva in realizacije sklepov 
5. Letno poročilo o delu društva za leto 2011 (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 2012  
7. Razno 

 

Ad.4. Pregled zapisnika volilnega 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 volilnega zbora članstva z dne 1.12.2011. Potrdi se realizacija sklepov 

volilnega zbora članstva. 

 

Ad.5. Letno poročilo o delu društva za leto 2011 

Strokovni vodja društva je predstavil Poročilo o delu društva od 1.1. do 31.12. 2011, katerega 

sestavni del je tudi finančno poročilo društva za to obdobje in bilanca društva za leto 2011. 

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

redni seji v petek 23.3.2012 in je sprejel pozitivno mnenje k Letnemu poročilu o delu društva 

za leto 2011 ter predlaga, da Zbor članstva sprejme.  K razpravi se ni prijavil nihče od 

prisotnih članov društva, zato je predsednica dala na glasovanje Letno poročilo. Člani zbora 

so soglasno sprejeli naslednji sklep: 

 

6. sklep: 

Sprejme se Letno poročilo o delu Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom  za 

leto 2011 vključno z finančnim poročilom (priloga zapisnika).  

 

7. sklep: 

Potrdi se zaključni račun društva za leto 2011. 

 

Ad.6. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto 2012  

Strokovni vodja je predstavil predlog programa dela in finančni načrt društva za leto 2012. 

Uvodoma je dejal, da je program baziran na aktivnostih iz preteklih let in da vsebuje vse 

pomembne aktivnosti, ki so bile predvidene tudi v Lokalni razvojni strategiji področja. V 

nadaljevanju pa je predstavil najpomembnejše novosti programa iz stalnega delovanja, ter 

skupne projekte LAS. Ostali projekti bodo zajeti v NIP, ki bo pripravljen v aprilu 2012, saj ni 

še dokončan izbor projektov. Pri razpravi so sodelovali Rudolf Lakota, ki je želel informacijo o 

morebitni nabavi prodajnih hišic tudi na tržnicah v Il.Bistrici in Pivki (strokovni vodja je pri 

tem odgovoril, da je to odvisno od sprejema stalnih lokacij in občinskih načrtov), Peter Ženko 

je predlagal, da se uvede mesečni prispevek za prodajo na tržnici v Postojni – dosedaj je letni 

in pride visok (pobudo se bo posredovalo občini Postojna), v razpravi so se z mnenji o tržnicah 
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sodelovali še nekateri prisotni, kar pa ni vplivalo na program del, zato je predsednica dala 

Program dela na glasovanje. Člani Zbora so soglasno sprejeli naslednji sklep: 

 

8. sklep: 

Sprejme se Program dela in finančni načrt društva za leto 2012. 

 

Ad.7. Razno 

Pri tej točki je Boštjan Glažar obvestil člane zbora, da v naslednjem letu ne bo razpisa za 

projekte, ker se z letošnjim NIP izčrpajo razpoložljiva sredstva za obdobje 2007-2013. Zato bo 

potrebno počakati na novo finančno perspektivo, kar pomeni razpis za nove projekte šele v 

letu 2014. Pri tem je Aleš Zidar dodal, da bo potrebno pripraviti novo LRS, ki bo osnova za 

nadaljevanje dela LAS v naslednjem obdobju. Prisotni so se strinjali z ugotovitvijo, da bo 

potrebno nadaljevati z delom LAS, saj se je izkazalo kot zelo koristno za razvoj podeželja na 

našem področju. 

Tamara Urbančič se je članom LAS in vodstvu zahvalila za podporo, ki jo dobiva za izvajanje 

projekta Kmetijski krožek, saj je le ta zelo uspešen in prepoznaven v Sloveniji in širše. To ne 

bi bilo mogoče brez podpore LAS, zato je vesela, da lahko sodeluje z LAS. 

Peter Ženko se je zahvalil za možnost, da lahko sodeluje pri udeležbi na Prvi evropski tržnici 

lokalnih proizvodov v Franciji, saj mu to precej pomeni. Poleg tega je še dodal, da trenutno 

na tržnici v Postojni vsako soboto prodaja 12 ponudnikov, kar je dokaz, da se je tržnica zelo 

dobro prijela. Zato je potrebno s tem nadaljevati tudi v prihodnje. 

Aleš Zidar je pri tem dodal, da se v novem NIP načrtuje nadaljevanje projekta Kmečkih 

tržnic. 

 

Ker v nadaljevanju ni bilo več nobene razprave, se je 5. Zbor članstva zaključil ob 18:30 uri in 

nadaljeval z druženjem članov v prostorih Izletniške kmetije Peternelj. 

 

 

 

predsednik delovnega predsedstva:   Cvetka Kernel 

 

član:       Boštjan Glažar 

 

član:       Andreja Penko 

 

zapisnikar:     Aleš Zidar 

 

overovatelj zapisnika:   Tamara Urbančič 

 

overovatelj zapisnika:   Milenko Oblak 


