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ZAPISNIK
Občnega zbora Planinskega društva Šoštanj (v nadaljevanju PDŠ), ki je v petek, 9. aprila 2021 ob
18. uri zaradi ukrepov epidemije korona virusa Covid-19 potekal preko spletne aplikacije Google Meets.
Predsednik PDŠ Jure Grudnik je najprej pozdravil zbrane člane društva, ki so se priključili spletnemu
srečanju in podal navodila za uporabo aplikacije ter sodelovanje na občnem zboru. V klepet spletne
aplikacije so vsi prisotni vpisali svoje ime in priimek, saj je bilo za nekaterimi priključenimi napravami
prisotnih več članov v družini. Ugotovil je, da ob 18. uri ni prisotnih tretjina članov PDŠ, ki so v preteklem
letu plačali članarino (328 članov). Predlagal je izvolitev verifikacijske komisije v sestavi:
1.
Janez Kugonič
2.
Primož Grudnik
3.
Marko Borovnik
SKLEP ŠT.1:
Predlagana verifikacijska komisija je bila soglasno sprejeta.
Ker občni zbor ni bil sklepčen, se je začetek odložil za 15 minut. V tem času se je predvajal Youtube
filmček »Planinsko društvo Šoštanj v korona letu 2020«, v katerem je Vladimira Lepko s slikovnim
gradivom pripravila prikaz aktivnost PDŠ v letu 2020.
V nadaljevanju je predsednik PDŠ predlagal izvolitev organov občnega zbora, in sicer delovno
predsedstvo ter overovatelja zapisnika:
Delovno predsedstvo:
1.
Matej Kortnik, delovni predsednik
2.
Danilo Čebul, član
3.
Borut Zajc, član
4.
Vladimira lepko, zapisničarka
Overovatelja zapisnika:
1.
Jure Drev
2.
Romana Slemenšek
SKLEP ŠT.2:
Predlagani organi občnega zbora v letu 2021 so bili soglasno sprejeti.
Prisotnih je več kot 10 polnoletnih članov društva in zato predsednik PDŠ predlagala, da delovno
predsedstvo začne delo in zasede »virtualna« mesta. Občnega zbora se je udeležilo 24 članov PDŠ:
Jure Grudnik, Matej Kortnik, Jožica Lovrenc Veternik, Anton Lovrenc, Danilo Čebul, Ivana
Grudnik, Milan Grudnik, Bojan Rotovnik, Romana Slemenšek, Zinka Moškon, Andreja Moškon,
Janez Kugonič, Janja Kugonič, Marko Borovnik, Primož Grudnik, Vladimira Lepko, Andreja
Konovšek Jalen, Borut Zajc, Sara Kolar, Valentina Uran, Polona Moškon, Roman Branc, Anja
Lampret in Jure Drev.
Delovni predsednik Matej Kortnik je pozdravil vse navzoče ter se zahvalil za zaupanje za vodenje
občnega zbora v svojem imenu in v imenu ostalih članov delovnega predsedstva. Nato je predlagal
naslednji dnevni red:
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1.
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Otvoritev, pozdrav in izvolitev organov občnega zbora
Poročila predsednika, blagajnika, načelnikov odsekov ter vodij sekcij
Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča
Razprava na podana poročila
Razrešitev organov PD Šoštanj
Predstavitev kandidatov za organe PD Šoštanj
Volitve organov za mandatno obdobje 2021-2023
Program dela za leto 2021
Razno

SKLEP ŠT. 3:
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
K tč. 2) Poročila predsednika, blagajnika, načelnikov odsekov ter vodij sekcij
Poročilo o delu v preteklem letu so predstavili:
predsednik Jure Grudnik,
●
blagajničarka Ivana Grudnik,
●
načelnik vodniškega odseka Janez Kugonič,
●
načelnik markacijskega odseka Vlado Stropnik,
●
predstavnica sekcije Zlatorog Janja Kugonič,
●
načelnik turno-kolesarskega odseka Primož Grudnik,
●
za mladinski odsek Jure Grudnik,
●
za sekcijo Gaberke Marko Borovnik,
●
za odsek za varstvo gorske narave Matej Kortnik.
●
Jure Grudnik je podal Poročilo o delu Planinskega društva v letu 2020:
Predsednik PDŠ je delovanje v letu 2020 najprej predstavil v številkah (statistiki). Ne glede na epidemijo
korona virusa Covid-19 so bile izvedene številne akcije, v najbolj kritičnih mesecih pa so bile seveda
glede na ukrepe NIJZ odpovedane. V letu 2020 je društvo štelo 328 članov, kar je nekoliko manj kot
leto poprej, razlog pa je v glavnem v tem, da k članstvu niso pristopili mladi planinci, saj so se aktivnosti
v vrtcih in šolah izvajale v zelo okrnjenem obsegu.
UO se je sestal na 4 sejah. Izvedenih je bil 15 akcij, 2 planinska večera ter 1 čistilna akcija. Poleg
družinskega tabora je bil zelo dobro izpeljan tabor za odrasle Julijana (alternativni tabor, ki je bil izveden
namesto tabora v Grčiji in Albaniji). Ekipa PDŠ se je udeležila orientacijskega tekmovanja KPOT, s
katerim so si tekmovalci zagotovili udeležbo na mednarodnem tekmovanju v Črni Gori, ki pa je žal
zaradi epidemije odpadlo. Tako kot vsako leto nam je uspelo izdati že 8. planinski koledar 2021 in 29.
številko druđtvene publikacije Planinski popotnik. Organizirali smo srečanje markacistov Savinjskega
meddruštvenega odbora v Šoštanju in sodelovali pri izdelavi nove planinske karte Smrekovec, Raduha,
Olševa in Uršlja gora. Velika pridobitev PDŠ je nakup avto prikolice z nosilci za 9 koles za turnokolesarski in markacijski odsek. Markacijski odsek je zelo aktivno deloval kljub vsem omejitvam.
Poudaril je na dobro sodelovanje z Osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha in Vrtcem Šoštanj ter
podporo s strani Občine Šoštanj, Krajevne skupnosti Šoštanj, Krajevne skupnosti Gaberke,
Kmetijske zadruge Šaleške doline, Cvetličarne Nahtigal in PGD Šoštanj. Zahvalil se je vsem
prostovoljnim delavcem in vsem članom društva, ki so zaslužni, da so bile akcije izpeljane. Zadovoljni
smo lahko tudi z obiskom spletne strani, saj se le ta povečuje.
Ivana Grudnik je podala Finančno poročilo PDŠ za leto 2020:
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PDŠ je s 01.01.2020 na transakcijskem računu razpolagalo z 8.816,03€. Prejemki v lanskem letu so
znašali 18.388,89€, izdatki pa 15.424,99€. Pozitiven ostanek med prejemki in izdatki je 2.963,90€. PDŠ
je leto 2020 zaključilo s 10.706,65€ na transakcijskem računu. Vse obveznosti so bile poravnane v
rednih rokih, tako da konec leta PDŠ ni imelo zapadlih in neporavnanih obveznosti, kot tudi ne zapadlih
terjatev. Celotno finančno poročilo je priloga zapisnika.
Janez Kugonič podal Poročilo vodniškega odseka za leto 2020:
Verjetno v zgodovini PDŠ ni bilo leta, kot je bilo preteklo leto, ko je zaradi korona virusa odpadlo veliko
planiranih planinskih izletov. Kljub temu smo vztrajali in vsaj tiste v začetku leta ter poletnih mesecih
večinoma realizirali. Začeli smo s pohodom na Žvajgo in Pohodom »zdravju na proti« na Goro Oljko,
nadaljenvali s pohodom po Šilijevih vlakah ter pohodom na Gozdnik, Konečnik in Mrzlico v začetku
meseca marca. Julija smo se udeležili skupne akcije Varno v gore in realizirali tudi zahtevnejšo turo v
Bohinjske gore na Tolminski Kuk. Avgusta smo se odpravili v avstrijske Krške Alpe ter nadoknadili
prestavljeno turo Po poti stoletnice. V septembru smo vodniki našli alternativo taboru za odrasle v
Albaniji in Grčiji in ga organizirali kar v Sloveniji po poti Julijana Trail. Tabor je odlično uspel. Izveden
je bil še pohod na Smrekovec ob občinskem prazniku Občine Šoštanj, nato pa so omejitve prekrižale
načrte vse do konca leta. Večino izletov, ki so odpadli v letu 2020, bomo poskušali izvesti v letu 2021.
Vlado Stropnik je podal Poročilo o opravljenem delu markacistov v letu 2020:
V preteklem letu je bilo opravljeno na 18 delovnih akcijah 417 delovnih ur prostovoljnega dela. Večina
del je bila namenjena rednemu vzdrževanju 86 km planinskih poti, bilo pa je tudi nekaj izrednih
primerov, ko je bilo potrebno obstoječe dele poti prestaviti na drugo lokacijo (na planinski poti E6 in
planinski poti Topolšica - Sleme), kar pa je pogojeno s precejšnjo mero birokiracije, kot so soglasja
lastnikov zemljišč in podobno. Omejitve zaradi virusa niso toliko vplivale na delo markacistov, zato je
bilo večina planiranih del in nalog, ki so si jih zadali, tudi opravljenih. V letu 2020 je bilo registriranih 10
markacistov.
Janja Kugonič je podala Poročilo o sekciji Zlatorog za leto 2020:
Plan smo skoraj v celoti realizirali z nekaj prilagoditvami, saj smo izvedli 11 izletov in že 14. družinski
tabor, ki je tokrat potekal na Košenjaku. Tabora se je udeležilo 9 družin, skupaj 36 udeležencev. Na
vseh izletih smo spoštovali vse ukrepe in priporočila zaradi epidemije korona virusa in se zato v
obdobju, ko se nismo smeli družiti, podali vsako prvo nedeljo v mesecu družinsko vsak zase, vsak v
svoji občini. Takšen način izvajanja izletov smo poimenovali »Gremo mi vsak po svoje« in utrinke
združili v skupnem foto-kolažu ter si potem delili vtise.
Primož Grudnik je podal poročilo Turno-kolesarskega odseka:
Zaradi zelo posebnega leta zaradi omejitev sta bili v poletnih mesecih organizirali 2 turno-kolesarski
turi, v ostalih mesecih so pa kolesarji skrbeli za kondicijo in tehnično obvladovanje kolesa vsak zase,
saj na srečo vsaj gibanje v naravi ni bilo prepovedano. Prva akcija je bila julija iz Luč na Veliki Travnik
in naprej po Smrekovškem pogorju vse do Koče na Smrekovcu ter potem do Šoštanja. Druga tura pa
je bila v začetku septembra v okviru akcije prekolesarimo Slovensko turno kolesarsko pot v enem
dnevu, in sicer iz Slemena proti Naravskim Ledinam in vse do Planinskega doma na Peci in Šoštanja.
Na vsaki akciji je bilo 7 zelo dobro pripravljenih kolesarjev, saj sta bili turi precej zahtevni. V letu 2021
planiramo tudi manj zahtevne ture.
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Bodočo organizacijo akcij turno-kolesarskega odseka bo zelo olajšala nabavljena avto prikolica z
nadgradnjo za prevoz koles in osnovnim servisnim orodjem za popravilo koles na terenu. Zahvala gre
PDŠ in donatorjem: Virnek d.o.o., Slemenšek d.o.o., DBSS d.o.o., Žagarstvo Marko Mazej s.p.,
Gozdarstvo Urbanc s.p., Gradbeništvo Gotovnik d.o.o., TOP-KOP prevozi in gradbena dela
d.o.o., Rok Hribernik, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Jure Grudnik je podal Poročilo mladinskega odseka za leto 2020:
Mladinski odsek oz. najmlajši so bili zaradi omejitev korona virusa najbolj prikrajšani izmed vseh
generacij. Odpadla so vsa orientacijska tekmovanja mladih planincev, odpadel je tabor mladih
planincev, prav tako tudi večina ostalih akcij. Starejša skupina se je udeležila pohoda na Boč, v vrtcu
pa so interno izvajali določene aktivnosti. Sodelovanje z mentoricama na osnovni šoli Šoštanj in v vrtcu
Šoštanj je bilo zelo dobro, če vedno pa nimamo imenovanega načelnika mladinskega odseka.
Marko Borovnik je podal Poročilo sekcije Gaberke za leto 2020:
Zaradi okoliščin v letu 2020 tudi sekcija Gaberke ni mogla izvajati zastavljenih aktivnosti. Tradicionalno
je bil organiziran pohod po Gaberški poti, ki je sedaj zaradi gradnje avtoceste malo spremenjena.
Izveden pa je bil še pohod na Donačko goro.
Matej Kortnik je podal poročilo Odseka za Varstvo-gorske narave za leto 2020:
V preteklem letu ni bilo izvedenih akcij, vseeno pa je to pomemben odsek pri ohranjanju gorske narave,
zato je podano vabilo za aktivno priključitev prostovoljcev k odseku. PZS v prihodnosti organizira
izobraževanje za varuhe narave in gorskega čuvaja.
Vse več ljudi lokalno hodi v naravo in tudi obisk Smrekovca se je zlasti v zimskem času zelo povečal,
žal pa je zaradi teh obiskov tudi vse več smeti. Odsek bo v mesecu maju organiziral čistilno akcijo na
Smrekovcu.

K tč. 3) Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča
Poročilo sta predstavila:
član nadzornega odbora Danilo Čebul in
●
predsednica častnega razsodišča Zinka Moškon.
●
Danilo Čebul je podal Poročilo Nadzornega odbora za leto 2020:
Oba člana nadzornega odbora sta bila z delovanjem PDŠ seznanjena in vabljena tudi na vse sestanku
UO. Kljub temu, da je bila situacija v preteklem letu dokaj specifična, se je velik del zastavljenega
programa realiziral in vsem, ki so si za to prizadevali, izreka priznanje. Pohvala velja tudi markacistom,
ki se trudijo z urejanjem planinskih poti. Dobro, zakonito in pregledno so vodene finance, ki jih vodi
blagajničarka. PDŠ z uporabo sredstev dela zelo gospodarno. Pomembni so tudi dobri medsebojni
odnosi, za kar si moramo prizadevati vsi, saj so pogoj za dobro delovanje društva.
Zinka Moškon je podala Poročilo Častnega sodišča za leto 2020:
Predsednica častnega razsodišča ugotavlja, da kljub pozornemu spremljanju dogodkov in dejanj ni bilo
prijav o nepravilnostih pri delovanju društva ali kakršnih koli drugih težav in je vse potekalo v skladu s
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kodeksom Planinske zveze Slovenije. Zato daje pozitivno oceno za leto 2020 in si takšnega delovanja
želi še v naprej.
K tč. 4) Razprava na podana poročila
S strani delovnega predsednika Mateja Kortnika je sledil poziv k razpravi na podana poročila, morebitne
pohvala ali graje.
Najprej je prebral pismo, ki ga je poslal Jože Melanšek, predsednik Naravovarstvene zveza
Smrekovec: »Pozdravljene članice in člani PDŠ, spoštovano vodstvo. Prosim, da sporočite na vašem
video volilnem občnem zboru v imenu OU Naravovarstvene zveze Smrekovec in v mojem osebnem
imenu prisrčne pozdrave na daljavo. Smo že v drugem letu Covid-19 in zato koristim to možnost,
zahvaljujem se vodstvu PDŠ, vsem sodelujočim pri naših aktivnostih v letu 2020, predvsem pa tistim
najbolj prizadevnim pri sodelovanju, zbiranju in kompletiranju gradiva za planinski zemljevid
Smrekovško pogorje. Posebna zahvala velja Bojanu Rotovniku, ki se je vsestransko angažiral tako na
PZS kot pomemben povezovalni člen med PZS in Naravovarstveno zvezo Smrekovec in kot
nepogrešljivi sogovorec in sodelavec z vsemi društvi vključenimi v Naravovarstveno zvezo Smrekovec.
Ponosni smo lahko, da nam je uspelo speljati pomembno aktivnost ob pomoči 4 občin v celoti na daljavo
razen zbiranja podatkov in merjenja na terenu. Novemu vodstvu želim srečno pot v novem mandatu in
nadaljnjega dobrega sodelovanja pri naših skupnih aktivnosti za ohranitev Smrekovec. Prisrčen
Smrekovški pozdrav, Jože Melanšek«.
Predsednik PDŠ Jure Grudnik se je na tem mestu zahvalil vsem prizadevnim članom, akterjem in
vodjem sekcij, ki so podali poročila, še zlasti zato, ker je za nami zelo težko leto. Posebej pa je izpostavil
in pohvalil Vlada Stropnika za požrtvovalnost pri obnovi planinskih poti in za vodenje markacistov,
prav tako Bojana Rotovnika za angažiranost med markacisti in kot pobudnik izdelave karte
Smrekovec-Raduha-Olševa-Peca-Uršlja gora ter glavna vez z PZS. Posebna pohvala gre tudi Primožu
Grudniku, načelniku Turno-kolesarskega odseka za izjemno angažiranost pri nabavi in dodelavi avto
prikolice in pridobitev sponzorskih sredstev v ta namen.
Po predstavitvi vseh poročil in razpravi je občni zbor sprejel:
SKLEP ŠT. 4:
Vsa podana poročila so bila soglasno sprejeta.
K tč. 5) Razrešnica organom
Delovni predsednik se je obstoječim organom PDŠ zahvalil za sodelovanje in dosedanje delo ter
predlagal sklep o razrešitvi.
SKLEP ŠT. 5:
Organom društva PDŠ se podeli razrešnica. Sklep je bil soglasno sprejet.
K tč. 6) Predstavitev kandidatov za organe PD Šoštanj
Delovni predsednik je predstavil kandidate, ki so oddali kandidatno listo:
UPRAVNI ODBOR
Jure Grudnik - predsednik
●
Janez Kugonič – podpredsednik
●
Matej Kortnik – podpredsednik
●
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●
●
●
●
●
●

Vladimira Lepko – tajnica
Ivana Grudnik – blagajničarka
Romana Slemenšek – voljena članica
Borut Zajc – voljen član
Marko Borovnik – voljen član
Mitja Tajnik – voljen član

NADZORNI ODBOR
Jure Drev – predsednik
●
Danilo Čebul – član
●
Metka Nahtigal Obšteter– članica
●
ČASTNO RAZSODIŠČE
Zinka Moškon – predsednica
●
Žiga Kugonič – član
●
Andrej Veternik - član
●
Jure Grudnik je kot kandidat za predsednika zadovoljen z obstoječo ekipo, veseli pa se tudi novih 2
članov, Romane Slemenšek in Mitja Tajnika v UO, ki prihajata iz Topolšice in sta tudi sicer zelo dejavna
ter se redno udeležujeta naših akcij. Kandidat za predsednika ima še kar nekaj vizij in ciljev, da se
delovanje društva v naslednjih 2 letih popelje še na višji nivo in upa, da bodo člani PDŠ in ostali
simpatizerji to znali ceniti ter se akcij udeleževali še v večjem številu.
K tč. 7) Volitve organov za mandatno obdobje 2021-2023
Delovni predsednik je povedal, da je bila za vsako funkcijo organov PDŠ oddana samo po ena
kandidatura, zato je podal celoten predlog kandidatne liste upravnega odbora na javno glasovanje:

UPRAVNI ODBOR
Jure Grudnik - predsednik
●
Janez Kugonič – podpredsednik
●
Matej Kortnik – podpredsednik
●
Vladimira Lepko – tajnica
●
Ivana Grudnik – blagajničarka
●
Romana Slemenšek – voljena članica
●
Borut Zajc – voljen član
●
Marko Borovnik – voljen član
●
Mitja Tajnik – voljen član
●

NADZORNI ODBOR
Jure Drev – predsednik
●
Danilo Čebul – član
●
Metka Nahtigal Obšteter– članica
●
ČASTNO RAZSODIŠČE
Zinka Moškon – Predsednica
●
Žiga Kugonič – član
●
Andrej Veternik - član
●

In predlagal naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 6:
Na javnih volitvah se za organe PDŠ za mandatno obdobje april 2021 – marec 2023 potrjuje
celotna lista upravnega odbora. Sklep je bil soglasno sprejet.
Vsem voljenim članom čestital in vzpodbudil dobro delo za v naprej.
K tč. 8) Program dela za leto 2021
Ponovno izvoljeni predsednik PDŠ Jure Grudnik se je zahvalil za zaupanje.
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Predstavil je plan dela za leto 2021. Akcije, ki so terminsko že določene, so objavljene na spletni strani
društva www.pd-sostanj.si. Akcije so zelo pestre, zato si bo lahko vsak član našel kaj zase, žal pa so
skoraj vse akcije od začetka leta pa do zdaj odpadle zaradi korona virusa.
Podrobneje je opredelil tudi terminsko neopredeljen plan dela PDŠ:
Sodelovanje društva z OŠ Karla Destovnika Kajuha – mlajši in starejše skupine. Predvidenih
●
je 8 izletov, vsi prevozi se bodo organizirali preko PDŠ. Izvedel se bo program planinske šole za
osnovnošolce tretje triade.
Sodelovanje društva z Vrtcem Šoštanj – sodelovanje vodnikov in markacistov (pohodi,
●
planinske urice, itd.)
Redno vzdrževanje planinskih poti – vsako 2. soboto v mesecu redna delovna akcija
●
Redno opravljanje dežurstva v pisarni društva
●
4 redne seje predsedstva PDŠ in UO PDŠ
●
Najmanj 1 seja sekcij in odsekov PDŠ
●
Redno obveščanje članov PDŠ
●
Glavni cilji PDŠ v letu 2021 so:
Kadrovska krepitev mladinskega odseka
●
Revizija obstoječih in nadelava novih planinskih poti
●
Postavitev izhodiščne točke z informativno tablo za vse planinske poti v okolici Kajuhovega
●
parka
Podroben opis vseh poti PDŠ na spletni strani
●
Izvedba planinskega tabora za odrasle v južni Albaniji in severni Grčiji
●
Izvedba srečanja osnovnošolske mladine Savinjskega meddruštvenega odbora
●
Organizacija čistilne akcije Smrekovca v sodelovanju z Naravovarstveno zvezo Smrekovec
●
Na koncu se je zahvalil še vsem podpornikom PDŠ v upanju na sodelovanje tudi v bodoče: Občini
Šoštanj, KS Šoštanj, KS Gaberke, Kmetijski zadrugi šaleške doline, Cvetličarni Nahtigal in PGD
Šoštanj.
Bojan Rotovnik se je zahvalil vsem bivšim aktivnim članom PDŠ za vso opravljeno delo za nazaj,
Juretu Grudniku in vsem ostalim izvoljenim članom pa za pripravljenost dela še v naprej. Prisotne je
obvestil o pripravah na tabor odraslih v južni Albaniji in severni Grčiji. Predviden program se bo le malo
modificiral, z vodnikom Nikom je dogovorjeno. Prijave se bodo zbirale v mesecu maju, da se potem
lahko pravočasno uredi logistika, seveda pa bo vse skupaj podrejeno korona virus situaciji.
Bojan Rotovnik je podal tudi pobudo, da se sosednemu PD Mozirje na simbolični način pomaga pri
izgradnji nove Mozirske koče, za katero imajo ambiciozen, vendar realen načrt. OU PDŠ naj pripravi
predlog aktivnosti, kjer bi bili lahko vključeni zainteresirani člani PDŠ in skupaj pomagali sosednemu
PD.
Jure Grudnik je podal tudi Finančni načrt PDŠ za leto 2021 (glej prilogo zapisnika).

Delovni predsednik je predlagal naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 7:
Plan dela ter finančni načrt PD Šoštanj za leto 2021 sta bila soglasno sprejeta.
K tč. 9 Razno
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Planinsko društvo Šoštanj
Koroška cesta 13
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Jure Grudnik se je še enkrat zahvalil za izvolitev za 2 naslednji leti in nadaljevanje projektov ter v
upanju, da se bodo akcije v prihodnosti lahko začele nemoteno izvajati. PDŠ je znano po številnih
aktivnostih in zadovoljnih članih, zato je apeliral, da vsi člani promoviramo plačilo članarine, saj s tem
poskrbimo tudi za svoje zavarovanje in reševanje v primeru nezgod, prav tako pa se delež članarine
nameni društvu in majhen delež namenimo tudi obnovi planinskih koč. Povabil je tudi zainteresirane
člane, ki bi se vključili v odsek za Varstvo gorske narave, saj bo v okviru društva zagotovljeno vso
usposabljanje.
Pozval je tudi vse člane PDŠ, ki so plačali članarino za leto 2021 do konca februarja, da v društveni
pisarni prevzamejo kape z logotipom društva. Opozoril je tudi na sodelovanje v nagradni igri za
prehojeno Ravensko in Trško pot, ter na fotografski natečaj za društveni koledar.
Uvodna predstavitev v slikovnem gradivu je naložena kot YouTube filmček z naslovom »PD Šoštanj v
»korona« letu 2020« na spletu (link: https://www.youtube.com/watch?v=HOGkaviBTc8 ) in si ga lahko
vsak ogleda.
Dolgoletna in zelo aktivna članica Zinka Moškon, ki je zdaj v vlogi častnega razsodišča, je pohvalila
delovanje PDŠ in zaželela samo tako še naprej.
Na koncu se je delovni predsednik Matej Kortnik vsem navzočim zahvalil za virtualno prisotnost in
pozornost.
Občni zbor se je zaključil ob 19.45 uri.

V Šoštanju, 09.04.2021

Zapisničarka:
Vladimira Lepko

Delovni predsednik:
Matej Kortnik

Predsednik planinskega
društva Šoštanj:
Jure Grudnik

________________________

________________________

_________________________

Volilno – verifikacijska komisija:

Overovatelja zapisnika:

Janez Kugonič

Jure Drev

_____________________________________

____________________________________

Primož Grudnik

Romana Slemenšek

_____________________________________

____________________________________

Marko Borovnik
_____________________________________

Priloge zapisnika:
finančno poročilo za 2020 ter finančni plan za 2021 - Finančno poročilo 31122020_oz.pdf
Posnetka zaslona prisotnih v aplikaciji Google Meets (Screenshot_1.jpg in Screenshot_2.jpg)
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PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ
Šoštanj, mar. 2021

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020 in

PLAN 2021

I. DENARNA SREDSTVA
8.816,03

1

Saldo sredstev 1.1.2020

2
3

Prejemki
Izdatki

19.453,69
17.563,07

4

Saldo sredstev 31.12.2020

10.706,65

II. PRIHODKI IN ODHODKI

Postavka

Skupaj
1.1.31.12.2020

Plan 2020

Real./
plan

Plan 2021

5

5=4/3

3

v%
1

2

A.

PRIHODKI

1

Članarina

2

Izletništvo, mlad. odsek

3
4
5

Sponzorstva

8

Ostalo - doh., PZS
pzs (vodenje, pl.poti
dohodnina
ks Šoštanj/Pusti grad
SKUPAJ A

4

3

8.000,00

8.017,30

43,60

100,22

8.000,00

10.000,00

3.240,00

17,62

32,40

10.000,00

Prihodki od razpisov

5.000,00

5.543,06

30,14

110,86

5.500,00

Donacije

1.500,00

300,00

1,63

20,00

2.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1.288,53

7,01

49,56

1.500,00

27.600,00

18.388,89

100,00

66,63

27.500,00

2.600,00
709,18
179,35
400,00

B.

ODHODKI

1

Splošni izdatki

3.500,00

2.258,09

14,64

64,52

3.000,00

2

Članarina

5.000,00

4.911,32

31,84

98,23

5.000,00

3

Pohodništvo

10.600,00

4.118,71

26,70

38,86

10.000,00

902,14

0,00

0,00

3.216,57

0,00

0,00

a-izleti in pohodi
b-tabori za odrasle)
4

Usposabljanje

2.000,00

74,00

0,48

3,70

1.800,00

5

Planinske poti

1.000,00

1.547,34

10,03

154,73

1.600,00

6

Društvene publikac. in promoc.

2.000,00

1.648,76

10,69

82,44

1.800,00

7

Mladinski odsek

2.200,00

200,00

1,30

9,09

2.000,00

8

Sekcija Zlatorog

500,00

120,00

0,78

24,00

500,00

9
10

Sekcija Gaberke
Turno-kolesarski odsek
SKUPAJ B

300,00
500,00
27.600,00

0,00
546,77
15.424,99

0,00

0,00

3,54

109,35

100,00

55,89

300,00
1.500,00
27.500,00

0,00

2.963,90

C.

PRIHODKI - ODHODKI

Pripravila:
Ivana Grudnik

(A-C)
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