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ZAPISNIK  ZBORA ČLANOV TURISTIČNEGA DRUŠTVA POLŠNIK, 10.1.2014, V PROSTORTIH 
GOSTILNE MAJCEN NA POLŠNIKU 

 
Prisotni: Uroš Ribič, Špela Pavlič Kos, Tanja Bučar, Drago Repovš, Romana Repovš, Olga 
Repovž, Anton Bučar, Marinka Bevc, Nada Kokalj, Filip Fele, Darko Povše, Rajko Povše, 
Tomaž Vozelj, Breda Kos, Jože Kos, Tanja Ribič, Katarina Juvan, Mateja Sladič-Vozelj   
 
Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva; 
2. Pregled dela v letu 2013 – poročila organov društva ter razprava na poročila; 
3. Program dela za leto 2014  
4. Razno.  

 
Ad1)  Izvolitev delovnega predsedstva: 
 
Predsednica je pozdravila prisotne in predlagala delovno predsedstvo v sestavi: 
Delovni predsednik: Uroš Ribič 
Člana : Darko Povše, Tomaž Vozelj 
Overoviteljici zapisnika:  Tanja Ribič in Katarina Juvan  
Delovno predsedstvo je bilo soglasno sprejeto.  
 
Ad2) Pregled dela v letu 2013: 
 
Delovni predsednik je pozval organe društva, da podajo svoja poročila: 
Predsednica Mateja Sladič-Vozelj je podala poročilo o delu v letu 2013 ter o sestankih 
društva. 
 Poročilo o delu TD v letu 2013  

• 12.1. -  Premiera filma Abrahamov ključ Srca Slovenije - izkušnja povezane vasi za 
slovensko prihodnost 

• 30.1. - oddaja razpisne dokumentacija za film -  LAS SLOVENIJA  
• 31.1. - oddaja razpisne dokumentacije za Občino Litija  
• 5.3. - udeležba na delavnici Območnega razvojnega programa Razvojnega partnerstva 

središča Slovenije za obdobje 2014-2020, v termah Snovik - Tomaž Vozelj, Rajko Povše, 
Mateja Sladič Vozelj  

• 21.3. - Ivančna Gorica - TD prejelo  nagrada za inovativen projekt na nivoju lokalne 
skupnosti - Jože Kos, Mateja Sladič-Vozelj, Tomaž Vozelj;  prijavljenih 21 projektov in 
polšniški projekt ABRAHAMOV KLJUČ SRCA SLOVENIJE je bil izbran med 6 najboljših 
projektov, Jože Kos -  idejni vodja projekta, - predstavitev večletnega dela udeležencem  

• 23.8.   - Dolenja vas pri Cerknici - predstavitev aktivnosti na Polšniku društvom, 
krajevnim skupnostim in županom občin Cerknica, Bloke in Sodražica - Jože Kos 

• 2.6. - izvedba pohoda od cerkvice do cerkvice 
• 25.7. - postavitev table o zgodovini cerkvice na Žambohu  (Tomaž Vozelj, Toni Bučar in 

Mateja Sladič-Vozelj)  
• september - oktober - ureditev parka pri župnišču in postavitev tablic zakoncev (TD+KS) 
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• 20.10. - predstavitev aktivnosti na Polšniku na radiu Veseljak - Jože Kos 
• 8.11. - Turistični kompleks Jezero, Kočevje  -  Sinergija podjetništva z lokalnim okoljem 

(poudarek na lesu). Dogodek je potekal v sklopu Festivala lesa z naslovom: Les je naše 
bogastvo - predstavitev  Jože Kos 

• 16.11. in 17.11. izvedba dvodnevnega srečanja zakoncev "Pot spoznanj"  
• urejanje spletne strani  

 
 SESTANKI V LETU 2013 
• 11.1.2013 – Zbor članov TD 
• 7.3.2013 – korespondenčna seja  
• 22.4.2013 – operativni sestanek za organizacijo pohoda  
• oktober, november - korespondenčni sestanki za organizacijo prireditve "Zakonci" 
• 2.12. - koordinacija  

 
 

 Blagajničarka Tanja Bučar je podala finančno poročilo, poročila na vpogled pri 
blagajničarki:  

• Poročilo pohod  
• Poročilo stojnice 
• Poročilo računa »Pot spoznanj«  
• Skupno finančno poročilo TD Polšnik 

 
 

 Poročilo nadzornega odbora: 
Predsednik: Janez Kotar, člana: Drago Repovž in Tomaž Vozelj 
Ker je bil predsednik janez Kotar opravičeno odsoten je poročilo podal Drago Repovž:  Odbor 
je pregledal finančno dokumentacijo in ni ugotovil napak, na delo blagajničarke nima 
pripomb.  
 
 Poročilo disciplinske komisije - priloga 

Predsednik: Miško Domanović, članici: Romana Repovš in Toni Bučar. V letu 2013 ni bila 
obravnavana nobena kršitev statuta TD Polšnik.  
 
Vd3) Program dela za leto 2014 – predstavila  Mateja Sladič-Vozelj in Jože Kos 
 

 Izvedba pohoda od Cerkvice do cerkvice – 2.6.2012 - (dogovori pod "razno")  
 Prijava na razpise  
 izvedba prireditve Zakonci 2014  
 Urejanje spletne strani www.polsnik.si 
 Koordinacija, 1.12.2014 
 Postavitev TIC- cev   
 Natečaj za kreacijo piškota  
 spodbujanje  mladih k sodelovanju ...  

http://www.polsnik.si/�
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Ad4) Razno 
 

 POHOD 2014 - s strani PGD (Drago Repovž in Darko Povše) je bil podan predlog, da se zviša 
štartnina na pohodu na 8€ (otroci 4€), ter da strošek ansambla ne sme presegati 400€ oz. da 
ansambla ob zaključku sploh ne potrebujemo. Filip Fele je dodal, da obiskovalci pričakujejo, 
da se kvaliteta ponudbe naj ne bi znižala, saj obiskovalci pričakujejo dober program, zato 
predlaga, da se najde še dodatni vir sredstev. Uroš Ribič poda pobudo PGD Polšnik, da na 
seji sprejmejo odločitev, da se 20% dobička nameni TD Polšnik, ki krije vse stroške 
organizacije pohoda. Darko P. še doda, da bi se gasilci radi udeležili pohoda in se ne morejo, 
ker vedno delajo. Tomaž Vozelj je predlagal, da naj zmanjšajo število operativcev na pohodu, 
saj je ključnega pomena le dopoldanska ureditev prometa. Šotor se lahko postavi dan prej in  
podan je bil tudi predlog, da se lahko gostinskega ponudnika išče med podjetniki. Jože Kos je 
predstavil kulturni program na pohodu 2014.  

 
 
Sklep 1: Zbor članov TD Polšnik je soglasno sprejelo, da se zviša štartnina na 
pohodu na 8€ in za otroke 4€. 
Sklep 2: Dogovorjeno je bilo, da PGD nameni 50% za pokritje stroška ansambla 
(če se dogovorimo za nstop ansambla) 
Sklep 3: Podana je pobuda PGD, da nameni 20% dobička TD za pokritje 
organizacijskih stroškov pohoda.  
 
 

 GOZDNA UČNA IN SPREHAJALNA POT - predstavljene so bile ideje o ureditvi. Katarina  J. je 
predstavila pogovore, ki so že potekali v letu 2013. Jože Kos,  Mizarstvo Kos bo financiralo 
izdelavo lesenih tabel za vsebino.    

 
Sklep 4 : Katarina Juvan je vodja projekta ureditve  gozdne učne poti na Glinjek. 
Projekt naj bi bil dokončan do junija 2014. Mateja Sladič-Vozelj je zadolžena, da 
se dogovori z lastniki zemljišč za pot na Glinjek in preko Špege, na Škerjanc in do 
Lovske koče; zadolžena je tudi za organizacijo delovne akcije ureditve poti Špega-
Koprivnik.  
 

 TIC -  na Klubu D 2013 je bilo predstavljeno delovanje, funkcije, namen TIC-ev. V kraju naj bi 
jih bilo 5.  Pogoji: uradni delovni čas (prisotna oseba, ki bo znala podati podatke o kraju) , 
Wi-fi,  urejen prostor za prospekte kraja ...)  
 
                   Sklep 5:  Špela Pavlič Kos pripravi osnutek znaka za označitev turističnih            
                   informativnih točk po Polšniku, Mateja Sladič-Vozelj skliče sestanek z vsemi       
                   zainteresiranimi in se predstavi delovanje.    
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 NATEČAJ ZA KREACIJO POLŠNIŠKEGA PIŠKOTA - Mateja Sladič-Vozelj predstavi osnutek 
natečaja za kreacijo polšniškega piškota. Natečaj naj bi bil zaključen na prazniku KS Polšnik 
septembra 2014.  
                   Sklep 6: Odgovorna oseba za izvedbo natečaja je Mateja Sladič-Vozelj, natečaj                    
                  naj bi bil  objavljen na spletni strani Polšnik in na informativnih prostorih do     
                  30.3.2014.  
  

 SMEROKAZI NASELIJ-ZASELKOV - Drago Repovž predstavi problem neoznačenih zaselkov na 
Polšniku.   
                   Sklep 7:  Vodja projekta za pridobitev ponudb za postavitev tabel je  Drago                      
                   Repovž, ki najde tudi ekipo, ki bo izvedla projekt.   
  

 LOGOTIPI POLHKOV ZA POSAMEZNA DRUŠTVA -  Špela Pavlič Kos je podala predlog, da se 
oblikujejo enotni logotipi društev - s polhki.  Dogovorjeno je bilo, da do konca marca 
društva, ki v svojem logu še nimajo polhka,  razmislijo o logotipu. Špela Pavlič-Kos bo v 
sodelovanju z Urošem Ribičem pripravila osnutke, ki bodo temeljili na idejah posameznih 
društev. Logotipi naj bi se uporabljali pri promociji prireditev, na spletni strani, dopisih ... Žigi 
se ne spreminjajo.  
 
                  Sklep 8: Društva KD, DPŽD, LD, RK, TD pripravijo osnutke, predloge  izgleda   
                  logotipa z polhkom in ga pošljejo Špeli Pavlič Kos do 30.3.2014.  
 

 SPODBUJANJE MLADIH K SODELOVANJU - izpostavljen je bil problem nesodelovanja mladih 
in podal predlog, da se jih povabi k skupnim projektom in da se oblikuje manjše ciljne 
skupine  
 

 PODRTI SMEROKAZI ZA POHOD - na Glinjeku in pri Koširjevih so podrti smerokazi- dogovor 
za postavitev Mateja Sladič-Vozelj. 
 

 Predsednica KD Polšnik Tanja Ribič je ostale predsednike seznanila o nakupu ozvočenja v 
bližnji prihodnosti ter jih povabila k morebitnem sofinanciranju.  

 
Zbor članov je bil zaključen ob 20.40. 
 

Zapisala:                                                                              Overoviteljici zapisnika: 
      
Mateja Sladič-Vozelj                                                                  Tanja Ribič 

 
                                                                                   Katarina Juvan    
     

 
 
 


