ZAPISNIK
z volilnega Občnega zbora Planinskega društva Šoštanj ( v nadaljevanju društva), ki je bil v petek, 1. marca
2013 ob 18. uri v Gasilskem domu Šoštanj.
Predsednik društva Jure DREV je pozdravil zbrane člane društva, goste in ostale prisotne.
Sledil je nastop mladih planincev iz planinskih skupine vrtca in mlajše in starejše planinske skupine OŠ KDK
Šoštanj . Vladimira Lepko je z video prikazom povzela aktivnosti društva v preteklem letu.
V nadaljevanju je predsednik PD predlagal izvolitev organov občnega zbora in sicer delovno predsedstvo,
volilno verifikacijsko komisijo in overovatelje zapisnika:
1.
2.
3.

Janez KUGONIČ, delovni predsednik
Klavdija POTOČNIK, član
Renata HLASTEC, članica in zapisnikarica

Volilno-verifikacijska komisija:
1. Andrej VETERNIK
2. Vlado STROPNIK
Overovateljici zapisnika:
1. Vladka LEPKO
2. Zinka MOŠKON
Sklep št. 1: Predlagani organi društva so bili soglasno sprejeti.
Volilno verifikacijska komisija je ugotovila, da je zbor sklepčen in sicer je po kulturnem programu ob 18:50, ko
se je dejansko začel uraden del zbora prisotnih več kot 10 polnoletnih članov društva in zato predlagala, da
nadaljujemo z delom.
Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje in predlagal naslednji dnevni red:
1. Otvoritev, pozdrav in izvolitev organov
občnega zbora
2. Poročilo predsednika, blagajnika,
načelnikov odsekov ter vodij sekcij
3. Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča
4. Razprava na podana poročila
5. Potrditev sprememb statuta društva
6. Razrešnica organom
7. Predstavitev kandidatov za organe
8. Volitev organov za mandatno obdobje 2013-2015
9. Program dela za leto 2013
10. Razno
Sklep št. 2: Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejeti.
K tč. 2)
Poročilo o delu v preteklem letu so predstavili:
- predsednik Jure DREV
- za blagajnika Jure DREV
- predsednik vodniškega odseka (v nadaljevanju VO) Igor REZMAN
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predsednica mladinskega odseka ( v nadaljevanju MO) Tjaša KONOVŠEK
predsednik markacijskega odseka Vlado STROPNIK
predsednica sekcije Zlatorog Brina ZABUKOVNIK JERIČ
predsednik sekcije Gaberke Marko BOROVNIK
predsednik sekcije TTP Boris ŠALAMON
za predsednik nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) Danilo ČEBUL
predsednik častnega razsodišča (v nadaljevanju ČS) Evgen DRVARIČ

V svojem poročilu je predsednik PD Šoštanj, Jure DREV predstavil delovanje UO, delovanje na ravni PZS in
v okviru Savinjskega MDO-ja. Društvo je delovalo v okviru letnega plana ter pri svoji dejavnosti gorništva,
planinstva in rekreacije v naravi uspelo dosegati zastavljene cilje. Na treh sejah se je sestal UO društva, prav
tako se je nekajkrat sestalo predsedstvo v sestavi Jure Drev, Matej Kortnik in Renata Hlastec. Potekale so
številne dejavnosti kot so izletništvo, delovanje treh planinskih skupin v Osnovni šoli Šoštanj in skupine
najmlajših v Vrtcu pod vodstvom prizadevnih mentoric. Pod vodstvom mladinske odseka je potekal poletni
planinski tabor in orientacijska tekmovanja na različnih nivojih. Že nekaj let uspešno izvajamo tudi tabore za
odrasle in lanski je potekal v Švici. Več članov se je udeležilo izobraževanja za vodnike, markaciste, za
mentorje varstva gorske narave. Potekali so planinski večeri na temo planinstva in popotovanj. Markacijski
odsek je vzorno skrbel za vzdrževanje poti. Udeležili smo se tudi več očiščevalnih akcij. Društvo je v preteklem
letu štelo 352 članov in predsednik je izrazil upanje, da se bo članstvo še povečalo. Na koncu se je zahvalil
vsem prizadevnim članom ter vsem sponzorjem in donatorjem Planinskega društva Šoštanj.
Podrobnejše poročilo je priloga zapisnika.
Predsednik društva Jure DREV je v nadaljevanju podal še blagajniško poročilo. Iz tega je razvidno, da je bil
promet v lanskem letu skupaj 17.811,63 EUR, poraba 16.533,53 EUR in saldo na 31.12.2012 1.278,10 EUR
Poročilo je priloga zapisnika.
Igor REZMAN, načelnik VO PD Šoštanj je poročal, da so izvedli ture različnih zahtevnostnih stopenj ter se
udeležili nekaterih že tradicionalnih pohodov. Uspešno je bil izveden tabor za odrasle, ki je lani gostoval v
Švici. Aktivni so bili na področju izobraževanja in pridobili so 2 vodnika A kategorije-pripravnika in 1 vodnika
B kategorije. Sodelovali so tudi na delovnih akcijah in na šolskem področju in orientacijskih tekmovanjih.
Podrobnejše poročilo je priloga zapisnika.
V odsotnosti načelnice MO PD Šoštanj Tjaše OSTERVUH je poročala Tjaša KONOVŠEK. MO trenutno
združuje 3 planinske skupine, eno v Vrtcu pod vodstvom gospe Jožice Malus in dve na Osnovni šoli Šoštanj ;
mlajša planinska skupina OŠ, od 1. do 4. razreda pod vodstvom gospe Mateje Čokelc in starejša planinska
skupina OŠ, od 5. do 9. razreda pod vodstvom gospe Danice Švarc in gospe Jožice Andrejc.
Planinska skupina vrtca se je udeležila več izletov in utrjevali znanje iz poznavanja planinske opreme.
Mlajša planinska skupina OŠ je osvojila 4 vrhove, starejša pa je bila še aktivnejša; udeležili so se Pokljuškega
maratona in si ogledali planinski muzej v Mojstrani, izvedli so dvo dnevni izlet v Logarsko dolino in se redno
udeleževali orientacijskih tekmovanj lige Smrekovec. Z uvrstitvijo na državno tekmovanje pa so bili zelo
uspešni pri tekmovanju Mladina in gore. V avgustu je bil izveden tudi planinski tabor za osnovnošolce v
Podvolovjeku.
V nadaljevanju se je posebej zahvalila mentoricam in jim čestitala za dobro delo z mladimi.
Podrobnejše poročilo je priloga zapisnika.
Načelnik markacijskega odseka PD Šoštanj, Vlado STROPNIK je v svojem poročilu predstavil aktivnosti v
preteklem letu. Delovne akcije so potekale praktično preko celega leta. Uspeli so izdelati in postaviti brv na
Trški poti pod kmetijo Poštajner. Izvedli so tudi delovno akcijo v mesecu marcu, ki se je dogajala na planinski
poti Zavodnje-Sleme, kjer so uredili markacije in počistili pot. Preko poletja so skrbeli za poti za katere so
zadolženi in uspešno izvajali vzdrževalna dela. V jesenskem času se je 10 članov udeležilo tečaja za markaciste
na Mozirski koči. Vsi udeleženci so tečaj uspešno zaključili in pridobili potrebna znanja. Za leto 2013 so si
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zadali zahtevnejši program dela, saj se je število članov povečalo. Na koncu je načelnik markacistov vsem
zaželel varen in prijeten korak na vseh planinskih poteh.
Podrobnejše poročilo je priloga zapisnika.
Predstavnica planinske sekcije Zlatorog, Brina JERIČ ZABUKOVNIK je predstavitev poročila prepustila
njihovim mlajšim članom, Sinji Kortnik in Tilnu Rotovnik.
Mlada člana sekcije Zlatorog sta nam izčrpno predstavila delo njihove sekcije, ki deluje že 7.leto. Vanjo je
včlanjenih 12 družin in skupaj šteje 47 članov. Izleti potekajo vsako prvo nedeljo v mesecu. Tako so zimovali
na Mozirski koči, se drsali na Škalskem jezeru, obiskali kmetijo malih živali pri Pavletu v Redegundi, obiskali
Žovenški grad, prehodili del šaleške planinske poti po Skornem, izvedli izlet na Košenjak. Julija so organizirali
družinski tabor v Logarski dolini. Odpeljali so se v Kamniško Bistrico proti slapu Orgice, hodili po obronkih
občine Šoštanj in prehodili del Pozojeve poti.
Podrobnejše poročilo je priloga zapisnika.

Predstavnik planinske sekcije Gaberke, Marko Borovnik je povedal, da je sekcija v preteklem letu
praznovala že 30 let obstoja, ki so ga dostojno počastili s kulturnim programom.
Tudi v letu 2012 so izpeljali planirane ture in pohode. Leto začnejo s tradicionalnim pohodom v zimsko
pomladnem času po Geberški poti in nadaljevali s pohodom po Trški poti. Bili so na Slavniku, v aprilu na
Donački gori in pohodu na Graško goro in Forthenek. V poletnih mesecih pa so izpeljali zahtevnejši izlet na
Mangart. Leto so zaključili s pohodom čez Slanico in Sleme.
Podrobnejše poročilo je priloga zapisnika.
Boris ŠALAMON, predstavnik sekcije TTP je v svojem poročilu nanizal množico dogodkov ,ki jih je uspešno
izpeljala njihova sekcija v preteklem letu: novo leto so pričakali na Smrekovcu, nadaljevali na Pokljuki, iz
mrzlega studenca so s tekaškimi smučmi tekali do Rudnega polja in nazaj, izvedli zimski pohod do Blejske koče
na Lipanci, se udeležili pohoda po Šilijevih vlakah. Junija so kolesarili po okoliških hribih, se udeležili tabora v
Švici in pohoda na Ratitovec, novembra so bili na Golteh, izvedli zimski pohod Golte, Mozirska koča,
Smrekovec in se poveselili na koncertu klape Maslina iz Šibenika. Leto so zaključili s pohodom po obronkih
Malega vrha.
Podrobnejše poročilo je priloga zapisnika.
K tč. 3)
Poročilo Nadzornega odbora PD Šoštanj je podal Danilo ČEBUL. Ugotavlja, da NO pri poslovanju društva
ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Dokumentacija je vzorno vodena in urejena. Pohvaliti mora vestno trošenje
društvenega denarja in vestno delo vseh članov. Zahvaljuje se UO za korektno in vestno delo.
Podrobnejše poročilo je priloga zapisnika.
Poročilo Častnega sodišča je podal Evgen DRVARIČ. Ugotavlja, da ni bilo prijav o nepravilnostih pri
delovanju društva ali kakršnihkoli drugih težav in se zato ČS ni sestajalo v preteklem mandatu. Takšno
delovanje želi še v naprej.
K tč. 4)
Darko MENIH, župan Občine Šoštanj je ugotavlja, da je iz poročil izvedel veliko zanimivih stvari. Tudi to,
da Častno sodišče ni imelo dela. Pohvalil je društvo glede varčnega ravnanja z denarjem in aktivnosti društva.
Še posebej ga veseli ukvarjanje z mladimi v Vrtcu in Osnovni šoli in družinske aktivnosti sekcije Zlatorog.
Veseli ga dobro delo markacistov, ki ohranjajo planinske poti in s tem tudi varnost pri hoji. Zahvaljuje se nam
za sodelovanje pri očiščevalnih akcijah. Zaželel nam je veliko zdravja, volje in čuta do narave , uspehov v
naprej in izrekel čestitke. Na koncu je čestital tudi PZS in njenemu predsedniku, gospodu Bojanu Rotovniku za
visok jubilej Planinske zveze Slovenije, ki letos praznuje 120 letnico delovanja.
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Tone ŽIŽMOND, predstavnik Savinjskega MDO in PD Velenje se je zahvalil za opravljeno delo društva in
pohvalil prostovoljno delo v društvu. Zahvalil se je staremu vodstvu društva za sodelovanje, novemu pa zaželel
veliko uspeha.
Bojan ROTOVNIK, predsednik PZS je izpostavil praznovanje 120 letnice delovanja PZS in povabil vse, da se
udeležijo akcij, ki jih je PZS pripravila v okviru praznovanja jubileja. Naslednje leto PD Šoštanj praznuje 110
obletnico svojega delovanja in predsednik PZS je poudaril, da smo na to lahko zelo ponosni.
Novemu vodstvu PD Šoštanj je zaželel veliko uspehov v njihovem mandatu.
Boris Ogrinec, predstavnik PD Vinska Gora se je zahvali staremu vodstvu za dobro sodelovanje, novemu
vodstvu PD Šoštanj je zaželel veliko uspehov v njihovem mandatu.
Danilo VERZELAK, predstavnik PD Ljubno ob Savinji želi, da bi še v naprej tako dobro sodelovali kot
doslej.
V imenu Naravovarstvene zveze Smrekovec, se je Janja KOTNIK zahvalila za vabilo in poročala, da so se v
preteklem letu udeležili Geo konference v Mežici, ki je pripravila projekt Geo Karavanke. Vsem je zaželela
veliko lepih in varnih poti.
V imenu Prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj, je vse navzoče lepo pozdravil Danilo ČEBUL in
povedal, da je Planinsko društvo Šoštanj vedno bilo in vedno bo dobrodošlo v prostorih PGD Šoštanj.
Ker na podana poročila ni bilo več razprave je na predlog predsednika občnega zbora potekalo glasovanje o
potrjevanju poročil in
Sklep št. 3 : Podana poročila so soglasno sprejeta.
K tč. 5)
Matej Kortnik je predstavil nova pravila društva. Poudaril je, da se nova pravila sprejemajo zato, ker je potrebno
pravila društva uskladiti z spremembami v zakonu v društvu zadnjimi iz leta 2011 in statutom PZS iz leta 2012.
Poleg teh sprememb so se naredili tudi manjši popravki za lažje delovanja društva v prihodnje. Ker je teh
sprememb več se je naredil nov pravilnik in ne spremembe starega. V nadaljevanju je predstavil razlike med
predlaganim novim pravilnikom in obstoječim.
V nadaljevanju je Matej Kortnik poudaril, da je bil pravilnik posredovan v pregled na upravno enoto in ni bilo
bistvenih pripomb, osnovo za pravilnik je pripravila PZS.
Nov pravila društva so priloga zapisnika
V zvezi s to točko je predsednik PZS, Bojan Rotovnik podal dodatna pojasnila, da nam spremembe pravil
nalaga zakon o delovanju društev nov statut PZS v katerem je bil dosežen konsenz v zvezi s prenosom del nalog
društev na PZS, kot na primer izobraževanje vodnikov.
Sklep št. 4 : Nov pravilnik je bil soglasno sprejet
K tč. 6)
Sledila je razrešnica organom PD Šoštanj.
Sklep št. 5: Občni zbor PD Šoštanj razrešuje člane organov PD Šoštanj v mandatnem obdobju marec
2011 - marec 2013.
K tč. 7) delovni predsednik je predstavil nove člane organov PD Šoštanj.
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Matej Kortnik se je še dodatno predstavil in sicer je poudaril svoje delovanje v društvu od leta 1993 naprej, ko
se je udeležil tečaja za vodnike PZS. Bil je načelnik vodniškega odseka en mandat in mladinskega odseka dva
mandata. Sodeloval je pri delu markacijskega odseka pri projektu postavitve smernih tabel, ki ga je tudi vodil,
bil je voljen član UO en mandat in podpredsednik društva dva mandata. Kandidira z namenom, da društvo
nadaljuje z zastavljenim delom in da se planinstvo v Šoštanju še naprej razvija, kot se je zadnjih dvajset let.
Obenem se je zahvalil ostalim kandidatom za voljene funkcije, da so pristopili h kandidaturi in bodo pomagali
voditi društvo v naslednjem mandatu.
K tč. 8)
Predsednik občnega zbora je glede na listo kandidatov za voljene organe v društvu predlagal, da so volitve
javne, ker za posamezno funkcijo organa ne kandidira več kandidatov kot je voljenih funkcij. Prav tako je
predlagal da se volijo vsi kandidati v kompletu. Predlog so vsi navzoči podprli zato je dal predsednik občnega
zbora na glasovanje predlog kandidatov za voljene organe društva in je bil sprejet
Sklep št. 6: Na javnih volitvah so bili za mandatno obdobje marec 2013 – marec 2015 soglasno izvoljeni
naslednji člani voljenih organov PD Šoštanj:
 Upravni odbor PD Šoštanj: Matej KORTNIK - predsednik, Jure DREV - podpredsednik,
Andrej VETERNIK – podpredsednik, Renata HLASTEC - tajnica, Ivana GRUDNIK –
blagajničarka, Zinka MOŠKON – voljena članica UO, Janez KUGONIČ – voljeni član UO,
Danica ŠVARC – voljena Članica UO.
 Nadzorni odbor PD Šoštanj: Valter PIRTOVŠEK – predsednik, Danilo ČEBUL - član, Metka
NAHTIGAL - članica
 Častno sodišče PD Šoštanj: Štefka PODPEČAN, Vinko PEJOVNIK, Martina Pečnik HERLAH
Glede na pravila PD Šoštanj so po funkciji člani UO PD Šoštanj:





Načelnik vodniškega odseka (Primož GRUDNIK),
Načelnik mladinskega odseka ( Tjaša OSTERVUH)),
Načelnik markacijskega odseka (Vlado STROPNIK),
Predstavniki sekcij Brina JERIČ ZABUKOVNIK, Igor REZMAN in Janez GORJANC

K tč. 9)
Izvoljeni predsednik PD Šoštanj, Matej KORTNIK se je zahvalil za zaupanje in poudaril da se bo v letu 2013
izvedel že sprejet program dela za 2013 in sicer izletništvo, vzdrževanje planinskih poti, izobraževanje članov
društva ter delo z mladimi. Poudaril je dobro delo v preteklosti in upanje, da bomo še v naprej tako uspešno
društvo. Eden od ciljev je povečati članstvo PDŠ ( v letu 2012 je PDŠ štelo 352 članov). Rešitev vidi v
izvajanju takih aktivnosti, ki bodo privabila nove člane. S tem si postavimo tudi dobro osnovo za delo v
prihodnosti.
V letu 2014 praznuje društvo 110 letnico delovanja. Na obeležitev tega velikega dogodka, se bomo dobro
pripravili. Poudaril je še, da se zadnji dve leti res trudimo z obveščanjem članov ( Planinski popotnik, spletna
stran) in to se pozna tudi pri udeležbi na raznih akcijah.
Vsem navzočim je zaželel v 2013 veliko lepih dni v gorah in varne vrnitve v dolino.
K tč. 10)
Matej Kortnik se je vsem, ki so sodelovali pri pripravi pogostitve na občnem zboru, iskreno zahvalil za pomoč,
še posebej Šaleški kmetijski zadrugi za tolkec in jabolka, Metki Nahtigal pa za pripravo dekoracije in vse
povabil na zakusko.
Delovni predsednik je novemu predsedniku zaželel uspešno vodenje društva.
Ker ni bilo nobene dodatne razprave, se je delovni predsednik zahvalil za prisotnost in zaključil občni zbor ob
20.05 uri.
Delovni predsednik, Janez KUGONIČ je prisotne povabil na zakusko in zaželel prijeten večer.
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V Šoštanju, 1. marca 2013
Predsednik PD Šoštanj:
Matej Kortnik

Zapisnikarica:
Renata HLASTEC
____________________________________
Volilno – verifikacijska
komisija:

:

Andrej VETERNIK
_____________________________________
Vlado STROPNIK
_____________________________________
Overovateljici zapisnika:
Vladimira LEPKO
_____________________________________
Zinka MOŠKON
_____________________________________
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