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ZAPISNIK 

6. rednega zbora članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, 
ki je bil dne 26. marca 2013 ob 17,00 uri v prostorih Turistične kmetije Hudičevec, Razdrto 1. 

 

Predsednica društva Cvetka Kernel je pozdravila navzoče in pred pričetkom Zbora prebrala 
pozdravno pismo, ki ga je na Zbor članstva naslovil 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 predsednico   Cvetka Kernel 
za člana   Mojca Željko 
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 23 članov društva, kar je manj kot polovica 
vseh članov – teh je 128, od tega s plačano članarino 55. Člani zbora so zato sprejeli naslednji 
ugotovitveni sklep: 

2. sklep:  

Vseh evidentiranih članov društva je 128, od tega s plačano članarino 55. Na zboru društva se 
je z plačano članarino in poverilnicami izkazalo 23 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, je strokovni vodja LAS Aleš Zidar navzočim 
predstavil primere dobre prakse iz tujine in doma, ki jih lahko uporabimo za izvajanje 
določenih projektov ali aktivnosti na našem področju. 

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 

Predsednica delovnega predsedstva je predlagala dnevni red rednega zbora. Člani zbora 
soglasno sprejeli predlog dnevnega reda in naslednji sklep: 
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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 5. rednega zbora članstva in realizacije sklepov 
5. Letno poročilo o delu društva za leto 2012 (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 2013 
7. Izbris iz članstva društva zaradi neplačevanja članarine 
8. Razno 

 

Ad.4. Pregled zapisnika 5. rednega zbora članstva in realizacije sklepov 

Strokovni vodja društva je predstavil zapisnik in realizacijo sklepov 5. rednega zbora članstva. 
Ker na zapisnik ni bilo razprave, so člani zbora z enim vzdržanim glasom sprejeli: 

5. sklep: 

Sprejme se zapisnik 5. rednega članstva z dne 28.03.2013. Potrdi se realizacija sklepov 5. 
rednega zbora članstva. 

 

Ad.5. Letno poročilo o delu društva za leto 2012 

Strokovni vodja društva je predstavil Poročilo o delu društva od 1.1. do 31.12. 2012, katerega 
sestavni del je tudi finančno poročilo društva za to obdobje in bilanca društva za leto 2012. 
Poročilo je v prilogi zapisnika. Predstavil je tudi sklep nadzornega odbora, ki se je sestal na 3. 
korespondenčni seji dne 14.3.2013 in je sprejel pozitivno mnenje k Letnemu poročilu o delu 
društva za leto 2012 ter predlaga, da Zbor članstva sprejme.  V razpravi sta sodelovali Erika 
Kovačič, ki je pohvalila društvo za uspešno delovanje, ter Cvetka Kernel, ki je izpostavila, da 
so vsi projekti dobro pripravljeni, kar kaže na dobro delo vseh, ki sodelujejo pri tem, da je 
LAS prepoznaven tako doma kot v tujini, in da je potrebno posodobiti spletno stran društva, ki 
je malce zastarela in zaostaja za aktualnimi dogodki v društvu. Ker se v nadaljevanju k 
razpravi ni prijavil nihče več od prisotnih članov društva, 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 2012 vključno z finančnim poročilom (priloga zapisnika).  

7. sklep: 

Potrdi se zaključni račun društva za leto 2012. 

 

Ad.6. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto 2013  

Strokovni vodja je predstavil predlog programa dela in finančni načrt društva za leto 2013. 
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 
kratek presek izvajanja izvedbenih projektov. K razpravi se ni priglasil nobeden od prisotnih 
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članov društva, 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 2013. 

 

Ad.7. Izbris iz članstva društva zaradi neplačevanja članarine 

Strokovni vodja društva je predstavil spisek 19 članov društva, ki so izpolnili pogoje za izbris 
iz članstva in obrazložil razloge za njihov izbris. Predlog izbrisa je v prilogi zapisnika. V 
razpravi je bilo postavljeno vprašanje ali so bili člani obveščeni o svojih obveznostih in 
nameravanem izbrisu iz članstva, kar je Aleš Zidar potrdil, saj so vsi dobili poziv za plačilo 
članarine in razjasnitev svojega statusa z opominom pred izključitvijo. Nekaj članov je osebno 
poklicalo, nekateri so poslali pismene izstope, vse pa je obrazloženo v predlogu izbrisa. 
Prisotni člani Zbora so nato soglasno sprejeli: 

9. sklep: 

Sprejme se predlog izbrisa iz članstva za naslednje člane: 

1. STUDIO MAJ Marijan Čeligoj, Kosovelova 11, 6251 Ilir. Bistrica 
2. BILKA vzgoja rastlin Milan Vilotič s.p., Ulica 7.maja 19, 6250 Ilirska Bistrica 
3. Okrepčevalnica Herman, Milena Penko s.p. , Vilharjeva 53, 6257 Pivka 
4. Svečarstvo LEKŠAN, Marjan Lekšan s.p., Lohača 8, 6230 Postojna 
5. KS Veliko Ubeljsko, Malo Ubeljsko 11, 6225 Hruševje 
6. ZRSZ OS Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper 
7. Razvojni center Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 2, 6250 ilirska Bistrica 
8. KETŠD Alojz Mihelčič Harije, Harije 68, 6250 Ilirska Bistrica 
9. Barbara Ženko, Trnje 39, 6257 Pivka 
10. Neža Dekleva, Snežniška 29, 6257 Pivka 
11. Tomaž Dovgan, Topolc 75/c, 6250 Ilirska Bistrica 
12. Anton Šenkinc , Šembije 32, 6253 Knežak 
13. Mojca Žnidaršič, Kuteževo 10a, 6250 Ilirska Bistrica 
14. Boris Klemen, Nova Sušica 3, 6256 Košana 
15. Darja Ratoša, Goriče 3a, 6230 Postojna 
16. Branislav Grahor, Smrje 12, 6255 Prem 
17. Sebastijan Udovič, Trpčane 44a, 6250 Ilirska Bistrica 
18. Primož Udovič, Trpčane 44a, 6250 Ilirska Bistrica 
19. Mojca Vrh, Prešernova 34, 6250 Ilirska Bistrica 

Ad.8. Razno 

Aleš Zidar je vse prisotne pozval k aktivnemu sodelovanju pri dejavnosti LAS, pri analizi 
dosedanje LRS ter pripravi nove. Boštjan Glažar je vprašal, ali je že kaj znano, kdaj bo možno 
pridobiti nova sredstva EU. Strokovni vodja je na osnovi svojih informacij pojasnil, da bo to 
najverjetneje možno šele v drugi polovici leta 2014.  

Postavljeno je bilo vprašanje ali bo tudi letos izvedene kmetijska tržnica v Il.Bistrici, kar je 
bilo potrjeno in dodatno obrazloženo s strani strokovnega vodje. Rudi Dimic je ob tem dejal, 
da je potrebno izkoristiti vse možnosti, ki jih ponuja prireditev za prodor kmetov na hrvaško 
področje in podal informacijo, da se kmetijska društva v Il.Bistrici že pripravljajo na KT. 

Tamara Urbančič je predlagala, da LAS pripravi dopis na pristojne organe glede razvoja 
podeželja in škode divjadi, nato pa je sledila pestra razprava v kateri so sodelovali Cvetka 
Kernel, Rudi Dimic, Anton Žgajnar, Anton Biščak in Aleš Zidar. Ugotovitev razprave je bila, da 
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gre sicer za perečo zadevo, vendar LAS ne more aktivno vplivati na to problematiko, ampak je 
to odvisno od posameznih kmetijskih ali ostalih društev. Iz tega razloga ni bilo nobene 
konkretne pobude za sklep Zbora članstva na to temo. 

Aleš Zidar je ob koncu pohvalil delo Turističnega društva Pivka, ki se aktivno ukvarja z 
izobraževanjem na področju EKO kmetijstva in ohranjanja krajine. Ker TD Pivka ni naš član, 
jih je povabil k aktivnemu sodelovanju v društvu. 

Ker v nadaljevanju ni bilo več nobene razprave, se je 6. Zbor članstva zaključil ob 19:00 uri in 
nadaljeval z druženjem članov v prostorih Turistične kmetije Hudičevec. 

 

 

 

predsednik delovnega predsedstva:   Cvetka Kernel 

 

član:       Mojca Želko 

 

član:       Boštjan Glažar 

 

zapisnikar:     Aleš Zidar 

 

overovatelj zapisnika:   Tamara Urbančič 

 

overovatelj zapisnika:   Milenko Oblak 


