
V upanju, da boste našli čas in kaj dobrega napekli prosiva, če lahko pecivo pripeljete v 
nedeljo (1.6.) od 8.00-8.30 v župnišče, oziroma lahko pokličete 

Marinko (031-285-321) ali  Matejo (041-992-143)  in se bomo dogovorili za dostavo.

Lepo vas pozdravljava in se vam zahvaljujeva za sodelovanje. 
Marinka Bevc in Mateja Sladič-Vozelj

Kot vsako leto bo imelo Društvo podeželskih žena in deklet svojo stojnico pod šotorom in 
zato imate možnost, da tudi kaj zaslužite (tudi če niste članica društva).  Zato naslednji teden 
malo računajte na to in si vzemite kaj časa za pripravo. Robo boste dobili plačano.  Embalažo 
in dodatne informacije lahko dobite pri Marinki Bevc. 

Letošnji gostje na pohodu bodo: harmonikar Nejc Grm - svetovni prvak, skavti iz občine Dol pri LJubljani, 
Mešani zbor KD SVETI FRANČIŠEK iz Sv. Trojice, maševal bo g. Izidor Grošelj, misijonar iz Matange na 
Madagaskarju (sicer prihaja iz Šentlamberta) in ansambel Zimzelen. 

SPOŠTOVANE GOSPODINJE! 

Letos smo pa že polnoletni. Velik hvala najprej vsem, ki si vzamete čas in napečete sladke 
dobrote, s katerimi pogostimo naše pohodnike. Ta gesta jim ostane v spominu in tudi zato se 
vsako leto radi vračajo.  Brez tega naš pohod ne bi bil to, kar je v vseh teh letih nastal. 

18. pohod Od cerkvice do cerkvice bo v nedeljo, 1. junija 2014 in zato vas tudi letos 
prosiva za sodelovanje in pomoč pri pripravi ponudbe domačih dobrot. 

Poleg tega ste vabljeni k sodelovanju pri kreacijah novega polšnikega piškota/potice/peciva/kruha - 
več si preberite na zadnji strani. 



  

Ker vsi vemo, da imamo na Polšniku odlične gospodinje, ki znate narediti dobrote, ki 
navdušujejo številne ljubitelje sladkih dobrot po vsej Sloveniji, smo se odločili, da vas 

povabimo k sodelovanju. Zakaj ne bi imeli na Polšniku lasten proizvod, polšniški piškot, kruh 
ali pecivo? Prepričana sem, da bo nastalo veliko odličnega in slastnega. Z malo kreativnosti in 

iznajdljivosti bodo nastajale nove umetnine, ki jih bomo nadgradili z zgodbo.
Če nimate idej za zgodbo, vam jo pomagam spisati in prilagoditi vašemu izdelku. 

Vsak imamo svoj talent in če združimo moči, bo rezultat gotovo pozitiven.
Celoten natečaj bo objavljen na spletni strani v juniju. 

Želim vam veliko razmišljujočih in ustvarjalnih uric pri oblikovanju novega polšniškega piškota, 
mogoče kruha ali peciva ...

Mateja Sladič-Vozelj - Turistično društvo Polšnik
041-992-143 - mateja.sladicvozelj@gmail.com  

NATEČAJ ZA KREACIJO - 
POLŠNIŠKI PIŠKOT/PECIVO/KRUH/POTICA -  POLŠNIK 2014 

Turistično društvo Polšnik in Krajevna skupnost Polšnik razpisujeta NATEČAJ ZA KREACIJO POLŠNIŠKEGA 
PIŠKOTA/PECIVA/KRUHA/POTICE.

NAMEN NATEČAJA - Namen natečaja je ustvarili lasten proizvod, ki bo postal prepoznaven kot blagovna 
znamka našega področju. Želimo vzpodbuditi razmišljanja o prednostih in kvalitetah ljudi iz našega kraja. 
PRAVILA NATEČAJA 
- na natečaj  lahko prijavite kreacijo piškota/kruha/peciva, za katerega ste recept spisali sami. Navedene 
morajo biti sestavine izdelka, vendar ne točno po količinah. Dodatne točke bo prinesla tudi zgodba oz. sim-
bolnost povezana z izdelkom, ki naj bo v zvezi s  Polšnikom. Prijavite lahko največ 5 različnih izdelkov.
- na natečaju lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem   na področju Republike 
Slovenije. Na natečaju lahko sodelujejo tudi mladoletne osebe, v kolikor starši oz. skrbniki podpišejo soglasje, 
da se strinjajo s sodelovanjem na natečaju in sprejmejo vse pogoje tega natečaja. 
- rok za oddajo prijave sodelovanja na natečaju je 1.8.2014 - na obrazcu, ki bo na razpolago na spletni 
strani www.polsnik.si. oz. kontaktirajte 041-992-143 - Mateja in vam ga pošljemo po pošti. 
 - da se razpis izvede, mora biti prijavljenih najmanj pet sodelujočih oseb (ki lahko sodelujejo z  največ 5 
različnimi izdelki). 

Rok za oddajo izdelka in ocenjevanje  bo v prvem tednu septembra 2014. Vsi prijavljeni boste o točnem 
dnevu oddaje izdelkov za ocenjevanje, pravočasno obveščeni. Komisija bo rezultate razglasila na prireditvi 
ob krajevnem prazniku, ki je planirana za petek, 12.9.2014. Takrat bodo predstavljeni tudi vsi sodelujoči 
izdelki.  

OCENJEVANJE IN NAGRADA: ocenjevanje izdelka bo izvedla  tričlanska strokovna žirija. Ocenjeval se bo 
okus, izgled, izvirnost, zgodba... Zmagovalni izdelek bo prejel finančno nagrado, TD bo pripomoglo k razvoju 
embalaže in dogovorili se bomo s podjetniki o morebitnem nakupu za poslovna darila.  

Prenos pravic: Avtor izdelka jamči, da je izdelek njegova avtorska stvaritev, da ne njem ne obstajajo pravice tretjih oseb in da z njimi niso kršene katerekoli druge 
pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtor zavezuje, da bo varoval interese Turističnega društva Polšnik ter povrnil nastalo škodo in stroške. S prijavo na 
natečaj se avtor strinja, da se njegov izdelek lahko uporabi za promocijo v medijih, na razstavah, promocijskih tiskovinah in na internetu. Turistično društvo Polšnik se 
zavezuje, 
• da bo kot avtorja izdelka v vseh javnih objavah navedel  avtorja le-te
• da bo varoval recept izdelka, katerega bo lahko posredoval drugim osebam le s pisnim dovoljenjem avtorja....

POVABILO K USTVARJANJU


