
ZAPISNIK občnega zbora Turističnega društva Volčji Potok - Rudnik, ki je bila 

24.11.2018 ob 18.00 uri, v domu Krajevne skupnosti Volčji Potok 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Predstavitev dela 

3. Finančno poročilo 

4. Razrešitev dosedanjega predsednika 

5. Izvolitev novega predsednika 

6. Izvolitev upravnega odbora 

7. Izvolitev nadzornega odbora 

8. Plan dela za leto 2018 

9. Razno 

10. Druženje ob pokušini vina 

 

1. Točka: Dnevni red je bil potrjen z dvigom rok. 

 

2. Točka: Predsednik je predstavil delo v letu 2018. Predavanja o negi vrtnic se 

je udeležilo manj ljudi kot v prejšnjih letih. V okviru čistilne akcije je predsednik 

poudaril, da je v okolici manj smeti, še vedno jih pa je nekaj več na glavnih 

vpadnicah v Volčji Potok. Ob prazniku dela 1. maja je bilo kot vsako leto 

druženje ob budnici in golažu pri Domu KS. Pohod na Veliko planino je 

odpadel zaradi slabega vremena. Namesto tega  pa je bil organiziran izlet v 

Ljubljano v mesecu septembru. Pohod po krajevni skupnosti in izobešanje 

zastave pred domom KS je bil 24. junija. V avgustu se je nekaj članov TD 

udeležilo povorke narodnih noš v Beljaku v Avstriji. Do konca leta pa bo še 

izdelava adventnih venčkov 1. decembra v vrtnem centru Arboretum, koncert 

citrark bo 15. decembra v domu KS in dedek mraz. Vabila bodo poslana, ko 

bo znan datum. 

 

3. Točka: Finančno poročilo je za obdobje 19.11.2017 do 16.11.2018. Skupni 

prihodki so bili 4.040,96€, odhodki 3.105,97€. Stanje na dan 16.11.2018 je 

934,99€. Podrobno poročilo je v prilogi zapisnika. 

 

4. Točka: Predsednik Simon Kladnik se je zahvalil za podporo v vseh letih 

delovanja – od ustanovitve leta 2001 do leta 2018. Njegova razrešitev je bila 

potrjena z dvigom rok vseh prisotnih.  

SKLEP: Predsednik je bil razrešen s potrditvijo prisotnih. 



5. Za novega predsednika je bil predlagan Miha Flis. Izvolitev novega 

predsednika je bila potrjena z dvigom rok.  

SKLEP: Novi predsednik je Miha Flis. 

6. Točka: Za  člane upravnega odbora so bili predlagani Primož Frantar, Kilijana 

Tomelj, Nejc Burja in Mitja Lesjak. Člani upravnega odbora so bili potrjeni z 

dvigom rok. 

SKLEP: Člani upravnega odbora so Primož Frantar, Kilijana Tomelj, Nejc 

Burja in Mitja Lesjak. 

7. Točka: Za člane nadzornega odbora so bili predlagani Simon Kladnik, Dimitrij 

Ladiha in Vika Kveder. Člani nadzornega odbora so bili potrjeni z dvigom rok. 

SKLEP: Člani nadzornega odbora so Simon Kladnik, Dimitrij Ladiha in 

Vika Kveder.  

8. Točka: Plan dela za leto 2019: 

- Predavanje o sadnih drevesih 

- Čistilna akcija 

- 1. maj – srečanje krajanov 

- Pohod na Veliko Planino 

- Dan Državnosti – izobešanje zastave pred domom KS 

- Narodne noše Beljak  

- Narodne noše Kamnik 

- Izlet na Gorenjsko  

- Skupščina TD 

- Dedek Mraz 

9. Točka: Novi predsednik se je zahvalil za podporo ob izvolitvi. Zahvalil se je 

tudi novim članom upravnega in nadzornega odbora. Zahvalili smo se tudi 

Simonu Kladniku za dosedanje dela in skrb za TD. Simon Kladnik se je 

ponovno zahvalil. Predlagal je, da bi v okviri predavanja o sadnih drevesih 

imeli poudarek na kakijih in figah, ki ponekod v tej okolici že prav lepo 

uspevajo.  

10. Točka: Sledilo je druženje ob pokušini vina in kranjskih klobasah. 

 

 

Priloge:  

- Lista prisotnosti 

- Finančno poročilo 

 



Zapisala:                                                                     Predsednik:  

Kilijana Tomelj                                                            Miha Flis 

 

Overovitelja zapisnika:  

Matevž Šarc 

 

Lojze Goričan 

 

 


