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Zapisnik občnega zbora Turističnega društva Rakitna, 

 na osnovi 32. člena Statuta Turističnega društva Rakitna  in po sklepu upravnega odbora, 
je bil  občni zbor TDR v sredo, 6. aprila 2022, ob 17.30 v športni dvorani Podružnične 

Osnovne šole Rakitna 

 
Dnevni red: 
1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav članov in gostov 
2. Izvolitev organov občnega zbora: delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovatelja 
zapisnika, verifikacijska komisija 
3. Poročila za leto 2021: 
- poročilo predsednika TDR o delu društva 
- finančno poročilo 
- poročilo nadzornega odbora 
- poročilo disciplinske komisije 
4. Poročilo verifikacijske komisije 
5. Razprava o poročilih 
6. Potrditev poročil 
7. Potrditev sprememb Pravilnika o ocenjevanju stanovanjskih hiš, 
počitniških hiš in kmetij v Rakitni 
8. Razrešnica dosedanjih organov društva 
9. Volitve novih organov društva 
10. Potrditev letne članarine 
11. Program dela in finančni načrt TDR za leto 2022 
12. Razno 
 
 

AD 1.        Otvoritev občnega zbora in pozdrav članov in gostov 
 

Predsednik Marko Mihić je otvoril občni zbor in pozdravil člane društva in 
povabljene goste. 



Z minuto molka smo se spomnili pokojnih članov TDR Bezek Nikolaja in Košir 
Janka.  
 
Predsednik je čestital članu UO Matiju Kovačiču za njegovih častitljivih 80 let. 
(zaradi Matijevega predčasnega odhoda) 
 
 

AD 2. Izvolitev organov občnega zbora: delovno  predsedstvo, zapisnikar,  dva 
overovatelja     

            Predsednik Marko Mihić je predlagal delovno predsedstvo: 
  - delovni predsednik Bojan Debevec 

- člana Likovič Rok in Viktorija Grašič Bole 
- zapisnikar: Bezek Marija 
- overovatelja: Viktorija Grašič, Rok Likovič 
- verifikacijska komisija: Praprotnik Dani, Kržič Gabrijela 
Prisotni niso imeli pripomb na predloge in so soglasno potrdili kandidate. 
 

SKLEP: Potrjeni so bili predlagani kandidati za organe občnega zbora TDR. 
  
 
AD 3. Poročila za leto 2021: 
 

- Poročilo predsednika TDR o delu društva je predstavila sekretarka TDR Viktorija 
Grašič. (Poročilo je priloga zapisnika.) 

  
- Finančno poročilo je predstavil podpredsednik TDR Rok Likovič. (Poročilo je priloga 

zapisnika.) 
 

- Poročilo nadzornega odbora TDR je predstavila Alenka Praprotnik. ( Poročilo je 
priloga zapisnika.) 
 

- Poročilo disciplinske komisije TDR je podal Valentin Bezek. (Poročilo je priloga 
zapisnika.) 
 
 

AD 4.   Poročilo verifikacijske komisije  
 

Praprotnik Dani je podal poročilo verifikacijske komisije. Od 35 članov TDR je 
prisotnih 19 članov, kar je več kot polovica in Občni zbor TDR je bil sklepčen. 
 

 
 AD 5.  Razprava o poročilih 
 

Matija Kovačič je predstavil projekt »Na placi«. Center vasi, ki je danes prometno 
središče naj bi s spominsko lipo, koritom, pitnikom postal prijeten center za druženje 
in  počitek domačinov in turistov in s svojo zgodbo in objekti spominjal na pretekli 



vsakdan rakičanov v centru vasi. Do danes se je zbralo nekaj fotografij in se zagotovilo 
financiranje preko občine, ki bo projekt vodila in pridobila del Evropskih sredstev. 
 
Gorazd Kovačič, občinski svetnik in član KS Rakitna je izrazil veselje, da TDR deluje, da 
daje društvo ideje in pobude, da obnavlja in vzdržuje objekte, učno in spominsko pot. 
Pohvalil je prostovoljno delo v tem društvu. Povedal je, da ima KS nekaj denarja, ker 
je dobila vrnjena Evropska sredstva za kolesarski park.  
Prisotne je seznanil, da v projektu »Na placi« čakajo TDR naslednji izlivi: 

- Dokumentacija, soglasja, finančni načrt, ki naj bi ga pripravila občina. 
- Partnerje pri projektu. Soudeležba in simbolična participacija 200€  pri 

financiranju. 
- TDR mora biti aktivno in občinskega uradnika naj se usmerja, mu sugerira, mu 

daje ideje in pobude. On pa poskrbi za načrte in finančna sredstva. 
 
 
 
 AD 6. Potrditev poročil 

Prisotni niso imeli pripomb na poročila in so soglasno sprejeli sklep. 
 
SKLEP: Potrjena so vsa podana poročila za leto 2021. 
 
 
 AD 7.   Potrditev sprememb Pravilnika o ocenjevanju stanovanjskih hiš,  
              počitniških hiš  in  kmetij v Rakitni  
 

Bojan Debevec je predstavil spremembo Pravilnika o ocenjevanju urejenosti 
stanovanjskih hiš, počitniških hiš in kmetij v Rakitni, ki jo je Komisija za ocenjevanje 
urejenosti stanovanjskih hiš in kmetij v Rakitni pridobila na podlagi izkušenj 
lanskoletnega ocenjevanja. 
(Predlog je priloga zapisnika.)  
Člani občnega zbora so se s predlogom strinjali in so soglasno sprejeli sklep. 

 

SKLEP: Potrjene so spremembe pravilnika o ocenjevanju stanovanjskih hiš,  
              počitniških hiš  in  kmetij v Rakitni  
 

 
AD 8. Razrešnica dosedanjih organov društva 

Na predlog UO je predsedujoči predlagal razrešnico sedanjih organov društva. 
Prisotni so bili soglasni za razrešnico. 

 
SKLEP: Razrešeno je dosedanje vodstvo TD Rakitna. 
 
 
 AD 9. Volitve novih organov društva  

Sekretarka TDR je prebrala nov predlog Upravnega  odbora z 8. redne seje z dne, 
25.2.2022, ki je  izoblikoval predlog novih organov društva: 
Upravni odbor 



Predsednik: Rok Likovič 
Podpredsednik: Marko Mihić 
Sekretarka: Viktorija Grašič 
Namestnica sekretarke: Marija Bezek 
Blagajničarka: Dušica Štrkal 
Člani: Matija Kovačič, Dani Praprotnik, Vlado Kovačič, Aleš Ogrič 

 
Nadzorni odbor: 
 Alenka Praprotnik 
 Nevenka Bezek 
 Veljko Toman 
 
Disciplinska komisija: 
 Janez Demšar 
 Martin Klopčič 
 Valentin Bezek 

 
Predsedujoči je pozval prisotne, če ima še kdo dodaten predlog, oz. bi želel sodelovati 
v organih društva. 
Novih predlogov ni bilo in prisotni so se soglasno odločili za prelagane kandidate. 

  
SKLEP: Potrjen je bil predlog novih članov organov TD Rakitna. 

 
 

AD 10. Potrditev  letne članarine 
Predsedujoči je podal predlog, da ostane članarina v letu 2022 v višini 10 €. Razprave 
ni bilo in prisotni so bili soglasni za višino članarine. 

  
SKLEP: Potrjena je bila članarina TD Rakitna v višini 10,00 EUR za leto 2022. 
 
 
AD 11. Program dela in finančni načrt TDR za leto 2022 
 

Novoizvoljeni predsednik TD Rakitna Rok Likovič se je zahvalil za zaupanje, povabil 
vse člane k sodelovanju in nas spodbujal naj v svojem okolju povabimo še nove in 
mlade člane. 
Predstavil je Program dela in Finančni načrt  TD Rakitna za leto 2022. 
 
Marija Bezek je povedala, da je društvo v sodelovanju z Zavodom za gozdove in 
Gozdarskim inštitutom nabavilo 20 sadik klonov Brinarjeve jelke. 4 je podarilo, 16 pa 
ob soudeležbi lastnikov razdelilo rakiškim lastnikom gozdov. Jelke že rastejo. 
 
V razpravi se je oblikoval predlog društvu, da se proizvede, ali bi še kdo želel kupiti 
sadiko Brinarjeve jelke in se nabavo realizira. Za eno sadiko so zainteresirani v TD 
Menišija. 
   
Prisotni so bili soglasni pri potrjevanju Programa in Finančnega načrta za leto 2022. 



 
SKLEP: Potrjen je bil  Program dela in Finančni načrt TDR za leto 2022 
  
 
AD 12. Razno 
 

Bivši predsednik Marko Mihič je  na osnovi  predloga Upravnega odbora predlagal 
Darka Jerino za častnega člana TD Rakitna. (Obrazložitev je priloga Zapisnika) 
Prisotni so predlog soglasno potrdili. 

 
SKLEP: Jerina Darko je bil imenovan za častnega člana TDR 
 

Predsedujoči je povabil povabljene goste  in člane k besedi. 
 

Martin Košir, TD Menišija se je zahvalil vodstvu in članom TDR za minuto spomina na 
člana Janka Koširja. 
Zaželel je, da bi tudi vnaprej TDR dobro sodeloval s TD Menišija, zaželel TDR vse 
dobro in korajžo pri delu v društvu in povabil prisotne na Menišijo, v petek, 8. 4.  pa 
na njihov Občni zbor. 
 
Darko Jerina je poudaril, da je bil Janko Košir član našega društva in pobudnik za 
postavitev replike jambora v Rakitni. Aktivno se je udeleževal naših akcij. 

 
 
Predsedujoči je povabil prisotne k druženju.  
 
Občni zbor se je končal ob 18.30. 
 
 
 
Rakitna, 6.4.2022      Predsednik TD Rakitna: 
         Marko Mihić  
 
Zapisala: 
Marija Bezek        Overitelj:  
         Viktorija Grašič Bole 
  
 

Overitelj: 
         Rok Likovič 
 
 
 


