Zapisnik
občnega zbora Turističnega društva Stična
dne 8. maja 2014
Dnevni red zbora:
1. izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja
2. spremembe in dopolnitve dnevnega reda
3. predstavitev in potrditev programa dela za leto 2014
4. sestava delovnih skupin za izvedbo programa
5. predstavitev in potrditev finančnega načrta za leto 2014
6. predstavitev organov društva in njegovih nalog
7. evidentiranje kandidatov za posamezne organe društva
8. volitve organov društva s štiriletnim mandatom
9. določitev članarine za leto 2014
10. zahvala dosedanjemu predsedniku g. Milanu Goršiču za opravljeno delo
11. predlogi sprememb statuta in sedeža društva
12. včlanitev v TZ Slovenije
13. razno
Prisotni: Andej Cilenšek, Darja Cilenšek, Nuša Drole, Miha Genorio, Pavel Groznik,
Tatjana Kordiš, Gregor Kovačič, Zvone Lavrič, Lojze Medved, Jože Mestnik, David
Mrvar, Sašo Porenta, Damjana Rijavec, Miro Volkar, Milan Vrhovec.
Na občnem zboru je bilo torej prisotnih 13 članov in dva gosta.
Gospod Pavel Groznik je bil vabljen kot predsednik Občinske turistične zveze
Ivančna Gorica. Sodeloval je v naših razpravah, nam posredoval svoje izkušnje in
nam na koncu zaželel uspešno delo.
Pozdravil nas je tudi podžupan Tomaž Smole, ki pa ni mogel ostati z nami na
občnem zboru. Zaželel nam je uspešno delo na samem zboru in društvu v prihodnje.
Vabilu na občni zbor se nista odzvala dosedanji predsednik društva Milan Goršič in
predsednik krajevne skupnosti Stična Janez Skubic.
Ad. 1) Izvolili smo delovno predsedstvo:
predsednik Sašo Porenta,
zapisnikarica Tatjana Kordiš,
overovatelja zapisnika Andrej Cilenšek in Jože Mestnik.
Ad. 2) David Mrvar je prebral dnevni red. Nihče ni imel nobene pripombe.

Ad. 3) David Mrvar je pojasnil, da je program, ki ga bo predstavil, že poslal na javni
razpis za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna
občine Ivančna Gorica za leto 2014, saj je bil rok za sodelovanje na razpisu pred
našim občnim zborom.
a) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine
V letošnjem letu je ta del programa usmerjen predvsem v oživljanje Cvingerja. Sašo
Porenta podrobneje predstavi zamisel. Program oživljanja Cvingerja naj bi bil 5-letni
projekt in naj bi potekal v več fazah. Letos bi se lotili 1. in delno 2. faze.
1. faza zajema trasiranje učne poti po Cvingerju. Ta lahko poleg arheoloških
vsebin zajame tudi druge, predvsem naravoslovne in etnološke. K tej fazi sodi
zbiranje gradiva za udejanjanje tega projekta in povabilo domačim in tujim
strokovnjakom, ki bi lahko prispevali svoje znanje.
2. faza so arheološke delavnice na Cvingerju. Z njimi bi začeli letos v avgustu oz.
septembru. Omenili smo obrtniške npr. lončarsko in delavnico izdelovanja peči
za taljenje železove rude.
3. faza naj bi bila realizirana do konca načrtovane "petletke". Kot nadgradnja
projekta oživljanje Cvingerja naj bi na Cvingerju začela delovati muzej in
gledališče na prostem. Pri tem bi lahko vključili tudi ostala krajevna društva,
predvsem Kulturno društvo Stična. Dolgoročni cilj so tudi tematske arheološko
naravoslovno etnološke počitnice na Cvingerju.
b). Urejanje, olepšanje in varstvo okolja
K tej točki sodi pomoč organizatorjem pohodnih poti po našem območju pri rednem
vzdrževanju tras in oznak teh poti. Radi bi skupaj z organizatorji program pohodov na
teh poteh nadgradili tako, da bi se ti pohodi razpoznavno razlikovali od drugih
pohodov po Sloveniji. Ena od idej so razna presenečenja, ki bi jih pohodniki doživeli
med pohodi. Namen te nadgradnje je v tem, da bi pohodi vedno znova privabljali
pohodnike, saj bi jih vlekla tudi radovednost, kaj bo naslednjič novega. Končno
pohodi pripeljejo v kraje nove ljudi, ki predstavljajo za domačine tudi kupce njihove
ponudbe.
Jasno, da k tej točki sodi tudi skrb za urejen videz središča Stične. Pri krajevni
skupnosti in morda pri samostanu moramo doseči, da postavi tam koše za smeti, saj
v Stično, predvsem v samostan, vsak dan prihajajo celi avtobusi obiskovalcev. Ko
stopijo z avtobusa, izpraznijo žepe in tudi voznik avtobusa tačas, ko so njegovi
potniki na ogledu, pospravi in pomete avtobus. Skušali bomo doseči, da nas iz
samostana obvestijo o najavljenih avtobusih, saj bi jih člani turističnega društva lahko
pričakali na parkirišču, jim pri tem delili promocijske materiale in spotoma poskrbeli
še za to, da bi obiskovalci smeti odmetavali tja, kamor je treba.
Med domačini bomo skušali uvesti lepo navado, da na svojih sprehodih vsak s seboj
nosi v žepu vrečko in vanjo pobere odvržene pločevinke, škatlice in podobne smeti,
na katere naletijo. Nerazumljivo je namreč, da ob čistilnih akcijah vsi navdušeno
pobirajo, kar so drugi odvrgli, na individulanih sprehodih nas je pa tega nekako sram.

S svojim zgledom želimo spremeniti odnos krajanov do smeti, mimo katerih se
običajno brezbrižno sprehodimo.
c) Organizacija in izvedba prireditev
Novost v kraju in občini bo turistična vožnja električnih vozil. Tudi v naši občini je
nekaj takih vozil. To bi bil eno ali dvodnevni dogodek, trasa pa bi se ujemala s potjo
Prijetno domače. S tem bi med občani naše občine promovirali okolju prijazna
prevozna sredstva. Obenem želimo s prireditvijo v občinski upravi vzbuditi zanimanje
za uporabo električnih vozil za potrebe občine in zunanjih sodelavcev ter izgradnjo
polnilne infrastrukture v občini.
č) Promocijske in informativne dejavnosti
Postavlja se spletna stran našega društva, ki pa je še v delu. Z njo bomo promovirali
našo dejavnost pri domačinih, naš kraj pa pri obiskovalcih. Prek nje bomo lahko
sprejemali tudi ideje, kritike, pobude za naše delo. Obenem bo nam članom
omogočala lažje in hitrejše medsebojno sodelovanje in izmenjavo mnenj.
Skušali bomo doseči posodobitev in novo izdajo zgibanke o Virskem mestu. V ta
namen moramo navezati stik z izdajateljem prve izdaje.
Svoje delo in turistično ponudbo naše občine bomo predstavljali tudi na sejemskih
prireditvah v sodelovanju s TZ Ivančna Gorica, Srcem Slovenije in samostojno.
d) Izobraževanje in usposabljanje za namene pospeševanja turizma
Letos bomo organizirali dve izobraževanji:
- izobraževanje za občane, ki bi lahko oziroma si želijo oddajati prenočišča: v
sodelovanju z GZS jih bomo seznanili predvsem s tehničnimi in zakonskimi
zahtevami ter podali praktična navodila in nasvete.
- Izobraževanje za lastnike nepremičnin na spomeniško zaščitenih območjih, katere
želimo seznaniti z zakonskimi omejitvami, pa tudi podporami.
e) Spodbujanje občanov za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma.
V ta namen bomo organizirali izlet za člane društva na lokacijo, kjer bi si lahko
izmenjali izkušnje s tamkajšnjim turističnim društvom in ostalimi nosilci turistične
dejavnosti.
f) Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Razpisali bomo natečaj za video in foto promocijo Stične.
Razpisali bomo natečaj za oblikovanje maskote Virskega mesta in maskote izvira klasičnega najdišča človeške ribice.
V spletnih medijih bomo organizirali alternativne načine trženja turističnih izdelkov in
produktov.

Ad. 4) To točko prelagamo na sejo upravnega odbora, saj se občnega zbora niso
mogli udeležiti nekateri člani, ki bi lahko sodelovali v delovnih skupinah za izvedbo
programa.
Ad. 5) Za realizacijo letošnjega programa nameravamo pridobiti :
iz občinskih sredstev
iz sredstev občinske turistične zveze
iz članarine
od sponzorjev in donatorjev
od participacij (letos bo to od rallya)

1500 evrov
1000 evrov
300 evrov
500 evrov
300 evrov

Skupaj predvideni dohodki:

3600 evrov

Za realizacijo letošnjega programa nameravamo potrošiti:
za honorarje
za stroške uporabe prostora (kurjava, elektrika ...)
za materialne stroške izvajanja programa
administrativne stroške (pisarniški material, PTT)

800 evrov
200 evrov
2500 evrov
100 evrov

Skupaj predvideni odhodki:

3600 evrov

Ad. 6) David Mrvar je iz statuta prebral, kakšne so naloge in pooblastila posameznih
organov društva.
Ad. 7) Evidentirali smo naslednje predloge za organe društva:
Za predsednika Davida Mrvarja, za tajnico Darjo Cilenšek, za člane upravnega
odbora Andreja Cilenška, Nušo Drole, Saša Porento in Damjano Rijavec, za člane
nadzornega odbora Gregorja Kovačiča, Jožeta Mestnika in Milana Vrhovca, za člane
častnega razsodišča Miho Genoria, Zvoneta Lavriča in Mira Volkarja.
Ad. 8) Vsi evidentirani kandidati so pri glasovanju dobili 100% glasov. Za naslednja
štiri leta smo torej izvolili:
Predsednik društva:
Tajnica društva:

David Mrvar
Darja Cilenšek

Upravni odbor:

Andej Cilenšek
Nuša Drole
Sašo Porenta
Damjana Rijavec
in predsednik društva David Mrvar

Nadzorni odbor:

Jože Mestnik (predsednik NO)
Gregor Kovačič
Milan Vrhovec

Častno razsodišče:

Miha Genorio
Zvone Lavrič

Miro Volkar
Ad. 9) Določili smo višino letne članarine 10 evrov. Zanjo je glasovalo 13 članov, 1
član se je glasovanja vzdržal. Mladoletni člani ne plačujejo članarine. Člane, ki
članarine ne bi mogli plačati, lahko upravni odbor plačila oprosti.
Ad. 10) Ker se dosedanji predsednik občnega zbora ni udeležil, smo zahvalo za
njegovo opravljeno delo preložili na primernejši čas.
Ad. 11) Sedež društva ostane enak kot doslej, na Pošti pa se uredi dostava pošte na
predsednikov domači naslov.
Izdelati damo nov pečat, ki bo bolj ustrezal novim zahtevam. O njegovi obliki bo
odločil upravni odbor.
Soglasno smo sprejeli nekaj sprememb statuta:
- popravi se nekaj slovničnih in tipkarskih napak
- 7. čl.: na koncu vrstice: »posle turistične agencije« se doda besedi : »in TIC«.
- 8. čl.: Izloči se beseda "tuje".
- 9. čl.: Drugi stavek se zamenja s stavkom: Za pristop članov, mlajših od 15 let,
se uporabljajo določila Zakona o društvih.
- 19. čl.: Doda se: ... ali elektronsko pošto.
- 25. čl.: 7 se spremeni v 5.
Ad. 12) Soglasno smo potrdili včlanitev društva v Turistično zvezo Slovenije. Vloga
za včlanitev je že pripravljena in jo morajo podpisati zakoniti zastopniki društva.
Gospod Pavel Groznik je povedal, da članarino društev v republiški zvezi plačuje
občinska turistična zveza.
Ad. 13) Seznanili smo se z lanskim finančnim poslovanjem društva. Z njim nismo bili
zadovoljni, zato smo upravnemu odboru naložili natančnejši pregled dokumentacije
za leta od 2007 do maja 2014, torej za čas od zadnjega občnega zbora do danes.

Zapisnikarica:

Overovatelja zapisnika:

Tatjana Kordiš

Andrej Cilenšek

Jože Mestnik

