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ZAPISNIK 2. REDNE SEJE TRETJEGA SKLICA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA 

 

ki je bila v četrtek, 8.3.2018 ob 16,00 uri v sejni sobi občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka. 

Prisotni člani: Cvetka Kernel, Boštjan Glažar, Tamara Urbančič, Milenko Oblak, Jani Frank, Peter Ženko,;  
Odsotni člani: Tina Kocjan, Andreja Požar, Katja Jordan in Vida Požar; 
Ostali prisotni: strokovni vodja Aleš Zidar, članica NO Erika Kovačič. 

Ad.1:  

Predsednik Boštjan Glažar je uvodoma ugotovil, da je v trenutku sklica prisotno 6 članov UO, tako da je bila seja 
sklepčna. Predsednik je predlagal dnevni red seje, ki so ga člani UO soglasno sprejeli: 

1. sklep: Sprejme se dnevni red 2. redne seje tretjega sklica upravnega odbora Društva: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika ter realizacije sklepov 1. redne seje z dne 14.2.2017. 
3. Poročilo o delu za leto 2017 
4. Program dela za leto 2018 

1. Svetovanje in animacija (dodatna zaposlitev ali storitev) 
2. Pregled projektov društva 

5. Razno – tekoče zadeve 
 
Ad.2: 

Strokovni vodja je predstavil zapisnik in realizacijo sklepov zadnje seje. Ker v razpravi ni bilo nobenih pripomb na 
zapisnik in realizacijo, so člani UO soglasno sprejeli naslednji sklep: 

2. sklep: Sprejme se zapisnik in realizacija sklepov 1. redne seje z dne 14.2.2017. 

Ad.3: 

Aleš Zidar je predstavil vsebinsko in finančno Poročilo o delu društva v letu 2017. Poročilo je priloga zapisnika. Člani 
UO so v razpravi menili:  

- da je potrebno projekt Žlica tradicije izkoristiti za prijavo na projekt sodelovanja s hrvaškimi LAS; 
- da se je potrebno z občino ilirska Bistrica dogovoriti o nadaljevanju upravljanja Lokalne tržnice Mikoza, saj 

ni dopustno, da društvo ustvarja negativen rezultat na račun javnega interesa občine. Strošek upravljanja 
tržnice se ocenjuje med 6.000,00 in 7.000,00 €, kar je potrebno zagotoviti z dodatnim sofinanciranjem, 
zato društvo v letu 2018 tega ne bo samostojno izvajalo; 

- pri finančnem poročilu je potrebno v točki 6 razmejiti stroške in prihodke Lokalne tržnice Mikoza, da bodo 
razvidna stroškovna mesta. Poleg tega naj se preveri in če je potrebno izvede popis osnovnih sredstev  
društva z 31.12.2017; 

- da se aktivnosti društva ne morejo izvajati po domače, ampak je potrebno za izvajanje zagotoviti pokritje 
vseh stroškov vključno z delom društva. 

Nato so člani UO soglasno sprejeli naslednje sklepe:  

3. sklep: Za izvajanje dodatnih aktivnosti društva se morajo zagotoviti finančni viri za pokritje vseh stroškov 
aktivnosti.. 

4. sklep: V primeru, da ni pripravljen popis osnovnih sredstev društva, je potrebno to urediti z zaključkom leta 
2017. 

5. sklep: Sprejeme se Zaključno poročilo o delu društva za leto 2017 vključno z finančnim poročilom in 
spremembami dogovorjenimi na seji. Poročilo se kot predlog pošlje v sprejem na Zbor članstva. 

Ad.4: 

Aleš Zidar je predstavil usklajen osnutek Programa dela DRPSN za leto 2018 (v prilogi zapisnika), ki je tesno 
povezan s programom dela LAS in aktivnostmi društva za partnerje LAS in društva. Člani UO so v razpravi potrdili 
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predlagane aktivnosti in potrdili vse projekte, ki so načrtovani v letu 2018, pri tem pa je bilo izpostavljeno, da je 
potrebno pri objavi nove zaposlitve upoštevati vso veljavno zakonodajo tako, da bo možno razpisati delovno mesto 
za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom. pri tem je tekla razprava tudi o možnostih zaposlitve za polni 
delovni čas, kar pa je odvisno od zagotovljenih finančnih sredstev in potrjenih projektov. V nadaljevanju so bili 
soglasno sprejeti naslednji sklepi: 

6. sklep: Objavi se razpis za delovno mesto Projektni svetovalec in sicer za nedoločen čas za polovični delovni čas. 
Razpis se objavi takoj z minimalnim prijavnim rokom. 

7. sklep: Sprejme se predlog za povišanje plače za strokovnega vodjo za 20%, tako da znaša nova bruto osnova 
1.694,20 EUR, z dodatkom za delovno dobo 1.873,11 EUR. Sklep stopi v veljavo z 1.2.2018 za februarsko plačo. 

8. sklep: Sprejme se predlog, da se v Programu dela pogojno potrdi izvajanje aktivnosti upravljanja Lokalne tržnice 
Mikoza v Ilirski Bistrici. Aktivnost se izvaja samo z dogovorom in finančno podporo občine Ilirska Bistrica, o čemer 
se občino takoj obvesti. V finančnem načrtu društva se ta strošek do odločitve ne načrtuje. 

9. sklep: V finančnem načrtu društva se predvidi prihodke za pokrivanje negativnega rezultata delovanja društva iz 
leta 2017. 

10. sklep: Sprejme se osnutek Programa dela LAS za leto 2018 z dopolnitvami. Predlog programa se pošlje v 
obravnavo na Zbor članstva. 

Ad.5: 

Strokovni vodja je članom UO predstavil možnost uporabe računalniškega programa za vodenje in spremljanje 
projektov (v prilogi zapisnika). Ocenil je, da gre za ugodno ponudbo in da takšen program potrebujemo, kar so člani 
UO podprli tudi v razpravi. Zato je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

11. sklep: Z podjetjem Arctur iz Nove gorice se sklene pogodba o uporabi projektnega programa 4PM za potrebe 
vodenja projektov društva in LAS.  

Strokovni vodja je članom UO predstavil Peticijo za zmanjšanje števila divjadi in zveri, ki jo je na naslov društva 
posredovala Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije. V razpravi so se pokazala različna mnenja in stališča do tega 
problema, kar se je izkazalo tudi v glasovanju o sklepu, ki je bilo 3 ZA in 3 Proti. Glede na nedoločeno glasovanje je 
UO potrdil naslednji sklep: 

12. sklep: Podpiše se Peticija za zmanjšanje števila divjadi in zveri ter se posreduje na predlagatelja. 

Strokovni vodja je predstavil pobudo Gospodarske zbornice Postojna o sofinanciranju oziroma so organizaciji 
Gospodarskega foruma, ki ga redno pripravlja GZS OZ Postojna. Ker o sodelovanju pri tem dogodku odloča UO LAS 
med Snežnikom in Nanosom, je bila pobuda obravnavana zgolj informativno, vendar pa so člani UO društva v 
razpravi menili, da je vprašljiva promocija LAS skozi tovrstne prireditve, ki naslavljajo izključno določen del 
upravičencev LAS oz. podjetnike. Člani UO so menili, da te aktivnosti en bo možno peljati skozi animacijo LAS, kjer 
so namenjena sredstva za podobne promocijske aktivnosti, zato so prepustili odločitev o sodelovanju članom UO 
LAS. vsekakor pa je smiselno usmeriti Gospodarsko zbornico na prijavo na razpis LAS za sofinanciranje operacij SLR.  

S to razpravo se je izčrpal dnevni red seje, zato je predsednik 2. redno sejo tretjega sklica UO DRPSN zaključil ob 
19,00 uri.  

 

Zapisnik vodil: Aleš ZIDAR, l.r.     Predsednik: Boštjan Glažar, l.r. 

 
 
 
 
 
 
Il.Bistrica, 10.03.2018 


