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               Obvestilo članom planinskega društva Nazarje 

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim korona virusom in ob 
upoštevanju priporočil Sveta za nacionalno varnost  Republike Slovenije in 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo planinsko društvo Nazarje volilni 
občni zbor izjemoma izvedel na daljavo. 

Poročila in plani ter predlogi za  novo vodstvo organov planinskega društva 
Nazarje za obdobje 2020-2024 bodo objavljeni na  spletni stran www.pdrustvo-
nazarje.si.  Prav tako tudi navodila za potrditev poročil in glasovanje 

Občni zbor bo izveden v  petek, 22. 5. 2020, ob 18.00.  Člani boste imeli čas za 
razpravo in glasovanje do ponedeljka, 25. 5. 2020, do 18.00 

Potrditev poročil in glasovanje bo potekalo  preko elektronske pošte na naslov 
pd.nazarje@gmail.com.                                                                            

 

1. Poročila o delu in finančno poročilo za leto 2019  ter program dela  za leto 
2020 

2. Razrešnica dosedanjim organom  društva 
3. Volitve novih organov društva za obdobje 2020-2024.  
4. Predstavitev smernic delovanja društva  v obdobju 2020-2024 

5. Prejemniki priznanj za leto 2019  

 
 
 
 
Nazarje, 18. 5. 2020                                                                                          Marjan  Ostruh 
                                                                                                               Predsednik PD Nazarje 
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Potek OZ na daljavo 
 

1. Poročila o delu in finančno poročilo za letu 2019  ter program dela  za leto 
2020 - Poročila in plan dela (PDF) 

 
2. Razrešnica dosedanjim članom organov  društva - PDF organi društva 
 
3.Volitve novih organov društva za obdobje 2020-2024. - PDF organi društva 
2020-2024 

 

4. Predstavitev smernic delovanja društva  v obdobju 2020-2024- David 
Ermenc 

 

5. Prejemniki priznaj – prejemniki priznaj 2019  
 

Navodila za potrjevanje in glasovanje:  

Glasuje se o prvih treh točkah.  
Na elektronski naslov pd.nazarje@gmail.com odgovorite npr.:    

- potrjujem  točko 1 

- potrjujem  točko 2 

- potrjujem  točko 3 

V primeru, da ne potrjujete zgoraj navedenih točk oziroma posamezne točke, navedite: 

- ne potrjujem točke  ( 1 …)  
Če katero izmed točk ne potrjujete, je zaželeno (ni pa nujno), da dopišete razlog. 

Spodaj v mailu vas prosimo, da se podpišite z vašim imenom in priimkom. 

 

Vaš mail pričakujemo do ponedeljka, 25. maja 2020, do 18. ure.  

mailto:pd.nazarje@gmail.com
http://www.pdrustvo-nazarje.si/
mailto:pd.nazarje@gmail.com
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Plan dela za leto 2020 

➢ Izvajanje  programov po letnem planu odsekov PD Nazarje 
➢ Obnovitvena in vzdrževalna dela na Farbanci. Oprema skupnega prostora. 
➢ Obnova trase vodovoda - prehod  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Pripravil: Marjan Ostruh                                                    15.3.2019 
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                     POROČILO  PREDSEDNIKA   PD NAZARJE  ZA  LETO 2019 

V letu 2019 je imel  UO PD Nazarje 7 sej, na katerih se je obravnavala tekoča problematika in  

izvajanje zastavljenih ciljev po programu za leto 2019.   

V novembru, natančneje 14.11.2019, smo s svečano prireditvijo obeležili 20 let delovanja 

Planinskega društva Nazarje. Najzaslužnejšim članom smo podelili posebna priznanja 

Planinskega društva Nazarje. V veliko čast si štejemo, da smo prejeli zlati znak PZS v tako 

kratkem obdobju delovanja. To uspe le redkim društvom. Med gosti prireditve je bil Tone 

Škarja, eminenca slovenskega gorništva in alpinizma.  

Enkrat mesečno smo izvajali planinske ture po letnem planu izletov PD Nazarje. Poleg teh 

izletov so bile izvedene tudi vse tradicionalne prireditve, ki so stalnica našega društva. In 

sicer 15. pohod na Tolsti vrh; 14 let planinskih večerov; 15 let akcije Kolesar –Pohodnik; 9. 

hitrostni vzpon na Farbanco; 20. pohod na Goli vrh; pohod in kolesarjenje ob dnevu KS 

Nazarje; 12. kolo prijateljstva; Robijev pohod in Foto natečaj, ki ga zaključimo z razstavo 

najboljših fotografij ob mednarodnem dnevu gora v Muzeju Vrbovec. Aktivno smo vključeni v 

organe PZS in SMDO. 

Mladinski odsek Stonoga je izvedel načrtovane izlete za vse starostne skupine, zajeli so torej 

vse od predšolske mladine, osnovnošolcev, do vseh ostalih, ki so vključeni v MO Stonoga. 

Udeleževali so se tudi tekmovanj v planinski orientaciji na lokalnem in državnem nivoju.  

Na področju izobraževanja se je strokovni kader PD Nazarje udeležili licenčnih izpopolnjevanj 

za obnovo licenc (planinski vodniki, markacisti, varuhi gorske narave) po programu PZS. 

Odsek za poti je skrbel za planinske poti, ki so v upravljanju PD Nazarje.  

Člani PD Nazarje so ob vikendih in praznikih izvajali dežurstva na planinskem domu Farbanca. 

Na planinskem domu so se ves čas izvajala redna vzdrževalna dela, potekala je adaptacija 

mansarde, skrbeli smo za urejanje okolice. Večino enostavnih in nezahtevnih del so 

prostovoljno opravili člani društva.  

Ta občni zbor je tudi volilni občni zbor in po osmih letih vodenja društva predajam štafeto 

nasledniku. Ocenjujem, da smo tako individualno kot ekipno delali odlično, in da rezultati, ki 

smo jih dosegli, potrjujejo to mojo ocene. Vendar brez moralne in finančne pomoči družbeno 

gospodarskih subjektov ter posameznikov, ki so sestavni del te osemletne zgodbe, takšni 

rezultati ne bi bili dosegljivi. Zato iskreno hvala vsem in vsakemu posamezniku za njegov 

doprinos v tej uspešni zgodbi. Novemu vodstvu pa želim uspešno delo še naprej. 

 

Nazarje 13.3.2020                                                                                   Predsednik PD Nazarje 

    Marjan Ostruh 



POROCiLO VODNISKECA ODSEKA ZA LET0 2019

V naζem vodniζkern odseku imamo■ 3 vodnikov razliこ nih kategorij″ kl irnaio

licenco PZS za vodenie pO planinskih poteh.

丁udileto 2019 srno zaこ eli v pravem zirnskern vremenu s tradicionainirn

pohodom na naζ 丁oisti vrh′ nadatteVali v februattu Z iZletom na Murovico in

CiCe晴 .Meseca marca pa nasie vabila Soζ ka dolina′ zato smo pohajkovali po

Kanaiskem ko:ovratu.Da pa se malo pttpravimo na zahtevneiこ e ture′ smov

apriluこ li vこ udovit kanion Mudna dol一 Hahliこ iv hrvaこ ki lstri.Maia smo OSVOlili

naζ Goli vrh in vjuniiu Odζ :i na GoreniSkO na Trupeievo pOldne.OsvOlitev

Kanina vjuliiu nam je prepreこ ilo siabo vrerlle′ zato smo ga planira“ letos.Smo

pa v avgustu ζli naこudovito dvodnevno turo vJuliice.OSVOj:lismo Razorp

prespali v Pogaこ nikovern domu na Kriζ kih podih′ naslednli dan pa nadalievali na

B`ぃぶki Carrtsovec.Lepote Jui薔 skih Alp smo dottivelitudi v septembru in

prehodili greben nad Dolino Sedmerih ieZer.Mala Tiこ arica′ Velika Tiこ arica′

Zeinarica in po doiini za Kopico nazai dO pianine Blato.Tettko priこ akovaniin

ζtevilこno zelo FnnO乏 :こen je vsako leto izietv neznano.丁 okrat smo raziskovali

korita reke Mostnice in dolino Voie.Konec meseca oktobra pa je bil organiziran

Zadnil,deseti RobtteV pohod na Zakraiske peこ i.Novembra smo potovali od Litiie

do Catetta′ december pa nasje zvabil na Kaζ no planino.

Veliko aktivnosti poteka tudi v drugih odsekih′ kierie potrebno opraviti vodenje

pohodov′ zato smo vodiliin sodelovalitudi pri vseh aktivnostih MO Stonoga in

pa pri pohodniζkih akcIJah Odseka za varstvo gorske narave.

V letu 2019 smo v sodelovanJu s PD GornJ:Grad izvedlituro v okviru praznika

Menine in skupa,odζ liiz Vologa do doma na vrhu.

V okviru organレ iranega poこ ■nikovania ctrOk′ kate百 h startt so zaposleni v 3SH

Nazarie′ SmO peliali Otroke na naこ o Farbancor

SodeluiernO tudi pri pttreditvah′ kijih organiziraio:okaine skupnostL takO redno

zagotovirno vodenje pohoda l.maja naこ retO in pa Lonこ arskega pohoda′ ki ga

p薇pravi KS Kokatte.
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Tako smo tudiv lanskem letu varno popeljali Stevilne naSe tlane na izlete, S

tem omogodamo spoznavanje novih krajev, gibanje v naravi in pa seveda

prijetno druZenje, ki nas vsaj za kratek das loii od problemov vsakdana.

Naこelnたa Vera Siokaぽ

謄



PLAN DELA VO PD NAZARJE ZA LET0 2020

MESEC VODNIK

JANUAR 丁OLSTi VRH STIGLiC MARTIN

FEBRUAR DOBRCA SLOKAN VERA

MAREC HLEViSKA PLAN:NA

OSTRUH
PATRICIJA

APRIL DEBELA PEC RAJGL MARCEL

MAJ KOFCE― MAL:TURN OSttRUH MARJAN

SRECANjE VODNIKOV SMDO

JUN:J JEREBiCA

VRAttANAR

MIRAN

JULi』 BAVSKI CRIN丁OVEC POZNIC JOZE

AVGUS「 ViSOKI KANIN GOL08 80JAN

SEPTEMBER TR:GLAV 2dni

VRATANAR
MiRAN

OKT08ER lZLE「 V NEZNANO GRUDN:KILUCi」 A

NOVEMBER OVCJA GORA BASTL STANKA

DECEMBER MARTINOVA POT-Smartno ob Paki GRUDNIK SANDl

Kot vsa leta do sedaj, bomo poskrbelitudiv leto5njem letu za varno hojo vseh,

ki se bodo udeleZili akcij Odseka za varstvo gorske narave, Mladinskega odseka

Stonoga in pa seveda sodelovaliv lokalni skupnosti.

5e vedno vabimo v naie vrste vse, ki bi imeli Zeljo s svojim znaniem

prostovoljno pomagati. S tem marsikomu omogodimo, da pride tja, kamor sam

ne bi 5el in pa predvsem bogatimo tudi sebe. Dodajamo pa tudi kaniek v

mozaik vredno! na katere ial danainja druZba tako rada pozablja.

Naielnica 
!I

Vera Sloka{
,Lr-oLaL.-/t'l





 

PD Nazarje 
Savinjska cesta 4 
3331 Nazarje 

Odsek za varstvo gorske narave 
 
 

Doc: Poroč_OVGN PD_NZ_2019 text 
Datum: 24. 02. 2020 
 

 

Poročilo o opravljenem delu odseka v letu 2019 
 
DELO (AKCIJE) 

 
Za leto 2019 je odsek načrtoval 17 aktivnosti (akcij).  
Uspeh realizacije je bil naslednji: 
 11 načrtovanih akcij smo izvedli v celoti; 
   1 načrtovana akcija je bila izvedena delno.  
   1 dodatno opravljena nenačrtovana akcija:  

 Več udeležb na akcijah Odbora VGN SMDO. 
   4 načrtovane akciji so ostale nerealizirane zaradi zunanjih (objektivnih vzrokov); 
Skupaj smo izvedli 13 akcij. 

 
Pri tem opozarjamo, da planinske večere, ki jih je bilo šest, štejemo kot eno (enotno) akcijo. 
Prav tako akcijo pet minut za varstvo gorske narave na izletih društva obravnavamo kot eno akcijo. Podobnih 
večkratnih akcij je še nekaj (objave na spletni strani, delo z mediji idr.). 
 
Podroben pregled akcij (matrika) je v prilogi, ki je sestavni del tega poročila. 
Hvala vsem članom odseka in drugih odsekov, ki ste sodelovali pri izvedbi, zlasti na Zboru odsekov KVGN.. 
 

Pomembnejše opravljene akcije (aktivnosti) so bile: 
 Planinski večeri, skupaj šest zanimivih in raznolikih predavanj (januar in februar). 
 Izvedba fotografskega natečaja, s katerim želimo pripraviti člane društev k aktivnejšemu opazovanju in 

doživljanju gorske narave. Naslov natečaja je bil »GREMO V GORE« (vse leto, izbor decembra). 
 Organizacija Zbora odsekov KVGN PZS in licenčnega izobraževanja varuhov gorske narave PZS ob izdatni 

organizacijski pomoči ostalih odsekov društva in finančni podpori Občine Nazarje, ob 20-letnici društva. (16. 
marec) 

 Vsi trije varuhi gorske narave so obnovili licenco. 
 Naravovarstveni planinski izlet za vse generacije v Pokljuško sotesko, naravni spomenik s pridihom divjine 

(1. junij). Udeležba: 24 odraslih in 7 otrok, skupaj 31 oseb. 
 Priprava zbornika PD Nazarje ob 20-letnici društva (poleti). 
 V okviru obeleževanja mednarodnega dneva gora in festivala »brati gore«  

 otvoritev razstave fotografij članov našega društva,  
 predstavitev novega knjižnega fonda Osrednje knjižnice Mozirje in 
 pripovedovanje zgodb Robanovega Joža v interpretaciji Marka Slapnika (11. december). 

 Pet minut za varstvo gorske narave na društvenih izletih, če se jih udeležijo člani odseka. 
 Predstavitev dela društva v javnosti (Savinjske novice, Vrbovške novice, spletna stran PZS). 
 Interno obveščanje članstva (spletna stran PD Nazarje). 
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Druge akcije odseka: 
 Sodelovanje na NV pohodu in letnem srečanju Odbora VGN SMDO na Goro Oljko (2. marec). 
 Sodelovanje pri izvedbi orientacijskega tekmovanja v Kokarjah (6. april). 
 Sodelovanje na letnem srečanju odsekov VGN SMDO PD na Paškem Kozjaku (13. april). 
 Sodelovanje na NV pohodu Odbora VGN SMDO na Hom v organizaciji PD Zabukovica (28. april). 
 Naravovarstveni izlet na Smrekovec za MDO Dolenjske in Bele krajine (18. maj). 
 Tradicionalni izobraževalni izlet odseka »Žareči macesni«, tokrat za kozjanska društva (12. oktober).. 
 
Neizvedene akcije: 
 NV izlet »Cvetana Šavnic« v okviru Izleta PD Nazarje za VGN in GS SMDO, 25. maja. 
 Naravovarstveni izlet odseka VGN »Cvetana Dleskovške planote in Korošica«, v sodelovanju z Savinjskim 

odborom VGN, 16. junij.  
 Odstranitev ITV ob poteh na Farbanco, zlasti na parkirišču. 
 
FINANČNI DEL POROČILA 

 
Največ stroškov je bilo s pripravo razstave fotografij, ostale akcije so finančno nezahtevne. 
 
KADRI 

 
Število in kompetence:  
V odseku je leta 2019 delovalo enajst članov. 
V odseku smo trije VGN in trije GS. Poleg njih ima ena članica strokovna naravoslovna znanja. Ena članica je 
mentorica planinskega krožka.  
Aktivnost članov:  
Žal niso vsi člani aktivni tako, kot bi bilo treba. Ker se ne udeležujejo planinskih izletov, nismo izvedli vseh 
načrtovanih aktivnosti 5minVGN.  
 
SODELOVANJE 

 
Sodelovanje je temelj našega dela. Seveda odlično sodelujemo z vsemi odseki v društvu. 
Dobro sodelujemo z odborom VGN pri Savinjskem MDO PD. Zanj pripravljamo tudi akcije, v letu 2019 pohod 
Žareči macesni in sodelujemo na izletih odbora. 
Odlično sodelujemo z Muzejem Vrbovec in se jim za njihovo pomoč pri postavitvi razstave  
zahvaljujemo. 
Konec leta 2019 smo obudili sodelovanje z vrtcem Nazarje, ki ga nameravamo naslednja leta utrditi. 
Prav tako je že vrsto let zelo uspešno sodelovanje  z Osrednjo knjižnico Mozirje. 
 

Načelnik: Marijan Denša 



 PD Nazarje, odsek za VGN 
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Obravnavan in sprejet na 6. letni sejodseka VGN, dne 15. 11. 2016. 
 

   Rok    Vsebina (tematika)    Oblika    Akcijski cilji 
Ciljna 
skupina 

Nosilec v OVGN 
Namestnik 

   Lokacija 
Material in 

stroški 
Opomba 

Real 

stalno Pet minut za VGN  
Predstavitev, pogovor 
na društvenem izletu 

Seznanitev udeležencev 
izleta z varstvom GN 

ČlanI PD 
Član odseka, 
ki se udeleži izleta  

Na akciji 
(izletu) PD 

Vsak član 
odseka izvede 
vsaj eno akcijo 

delno 

januar - 
februar 

Planinski večeri Predavanja (6 x)  
Izobraževanje, ozaveščanje, 
druženje 

Člani PD Marijan Denša Vrbovec  da 

16. marec Licenčno izobraževanje izobraževanje Podaljšanje licence VGN 
A. Denša 
M. Denša 
A. Krajnc 

Marija Denša Nazarje 60 € da 

16. marec 
Organizacija Zbora 
odsekov KVGN 

Tečaj 
Srečanje 

Obeležitev 20 let PD VGN KVGN 
Marijan Denša 
Vsi člani odseka 

Dom kulture Sodelovanje VO  da 

marec - 
december 

»Gremo v gore« Fotografski natečaj 
Popularizacija gora in 
planinstva 

Člani PD 
Marijan Denša  
Milan Matko 

-- Glej december da 

12. april 
Planinski vikend na 
Farbanci 

Delavnica na pohodu 
Izobraževanje mladih 
planincev 

Planinski 
krožek 

Marijan Denša 
Manica Hudales 

Farbanca odpadlo ne 

25.maj Cvetana Šavnic NV izlet 
Spoznavanje naravnih in 
kulturnih vrednot 

Člani PD 
VGN, GS 
SMDO 

Marijan Denša 
Tatjana Mohorčič 

Goli vrh 
V okviru izleta  

PD Nazarje 
ne 

1. junij  
NV izlet za vse 
generacije 

NV izlet 
Spoznavanje naravnih in 
kulturnih vrednot 

Člani PD 
Marijan Denša 
Alja Denša 

Pokljuška 
soteska 

Avtobusni 
prevoz 

da 

16. junij 
Cvetana Dleskovške 
planote in Korošice 

NV izlet 
Spoznavanje naravnih in 
kulturnih vrednot, nova koča 

GS in VGN 
SMDO, PD 

Marijan Denša 
Alja Deša 

Podvežak-
Korošica 

--- ne 

25. junij Dan Menine (25. junij) 
Srečanje planincev, 
več akcij 

Meddruštveno sodelovanje 
Javnost, 
planinci 

Alenka Krajnc 
Vida Pajk 

Menina 
Plakati, 
predstavitev 

ne 

avgust- 
oktober 

Invazivne tujerodne 
vrste okoli Farbance 

Monitoring 
odstranjevanje  

Inventarizacija, odstranitev, 
Obveščanje 

Člani PD 
javnost 

Milan Matko 
Tatjana Mohorčič 

Okolica 
Farbance 

Inventarizacija 
Poročilo stanja  

ne 
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  Rok    Vsebina (tematika)    Oblika    Akcijski cilji 
Ciljna 
skupina 

Nosilec 
Namestnik 

   Lokacija 
Material in 

stroški 
Opomba 

Real 

12. oktober  Žareči macesni 
NV izlet za strokovne 
delavce v planinstvu 

Izobraževanje in druženje 
društvenih delavcev 

Člani OVGN 
GS in VGN 

Marijan Denša 
Tatjana Mohorčič 

Dleskovška 
planota 

PD Obsotelja  da 

15. 
november  

Obeležitev 20. let PD 
Nazarje 

Bilten (uredništvo) 
Predstavitev in ohranitev 
dela društva zadnjih 10 let 

Člani, 
javnost 

Marijan Denša 
Tatiana Golob 

---  da 

11. 
december 

»Gremo v gore« 
Fotografska razstava 
ob Med. dnevu gora 

Obeležitev MD-gora  
(11. dec.) BRATI GORE 

Člani PD, 
javnost 

Marijan Denša  
Alenka Krajnc 

Muzej 
Vrbovec 

 da 

stalno 
Sodelovanje pri urejanju 
spletne (in FB) strani PD 

Prispevki, članki, 
zbirke 

Obveščanje  
Člani PD, 
javnost 

Marijan Denša 
Spletna 
stran PD 

--- da 

občasno 
Sodelovanje z lokalnimi 
tiskanimi mediji 

Objave v tiskanih 
medijih 

Obveščanje širše javnosti o 
delu PD 

Javnost, 
planinci 

Marijan Denša 
Tatiana Golob 

mediji --- da 

občasno 
Priprava info gradiva PD 
(vabila, znak PD) 

Vsebina, oblika, tisk Obveščanje  
Člani PD, 
javnost 

Marijan Denša 
Alja Denša 

PD Nazarje 
Oblikovanje, 

tiskanje  20 € 
da 

občasno 
Okrasitev prireditev PD: 
OZ, razstava, obletnica,  

Sonaravna okrasitev Okrašen prostor Člani PD 
Zdenka Gračner 
Marjan Gračner 

Občni zbor 
(OZ) 

--- da 

večkrat 
Sodelovanje z Odborom 
VGN SMDO  

Sodelovanje na NV 
izletih in drugih akcijah 

Sodelovanje in povezovanje VGN in GS Marijan Denša 
Sodelovanje na najmanj  
6-ih akcijah 

izven 

 
Skupaj 17 načrtovanih aktivnosti, skupaj predviden strošek 440 € (brez biltena).  
Od tega 11 realiziranih, 4 nerealizirane zaradi različnih vzrokov, 1 delno realizirana. Poleg teh še 1 izvedena izven plana.  
Skupaj izvedenih 13 akcij. 
 

Legenda:             
Z rdečo barvo (oz. z ne) so označene načrtovane, vendar nerealizirane akcije.    4 
Z rjavo barvo (ne in z obrazložitvijo) akcija v teku ali nerealizirana zaradi višje sile.   1 
Z vijolično barvo (oz. delno) so označene načrtovane, le delno realizirane akcije    1 
Z zeleno barvo (oz. z da) so označene načrtovane in realizirane akcije.   11 
Z modro barvo (oz. izven P) so označene nenačrtovane realizirane akcije.    1 
 

Načelnik odseka: Marijan Denša  
Datum: 24. 02. 2020 
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PD Nazarje 
Savinjska cesta 4 
3331 Nazarje 

Odsek za varstvo gorske narave 
 

Ime: Program OVGN PD NZ 2020 tekst 
Datum: 04. 01. 2020 
 
 

 

Program dela odseka v letu 2020 
 

DELO (AKCIJE) 
 

Za leto 2020 odsek načrtuje 15 aktivnost (akcij). 
Pri tem opozarjamo, da akcijo pet minut za varstvo gorske narave na izletih društva obravnavamo kot eno akcijo.  
Prav tako štejemo kot eno akcijo planinske večere, ki jih je po navadi 4-6. 
Podroben pregled akcij (matrika) je v prilogi, ki je sestavni del tega programa. 
 

Najpomembnejše akcije bodo: 

• Januar: Planinski večeri, 4. večeri, ob sredah. 

• Sobota, 21/3-20: Gremo po E6: pohod po E6 Mozirje-Lepa Njiva in nazaj. Skupna akcija ZGS OE Nazarje in 

PD, katerih OPP vzdržujejo osmo etapo E6 po Sloveniji. Obeleženje mednarodnega dneva gozdov. Prijava na 

Slovenija hodi!  

• Sobota, 6/6-20: NV izlet za vse generacije: Križna jama in Slivnica 

• Nedelja, 7/6-20: Cvetana Šavnic – NV pohod s Slopi v sodelovanju z OVGN SMDO PD 

• Sobota, 10/10-20: Žareči macesni – v sodelovanju z OVGN SMDO PD 

• Petek, 11/12-20: Brati gore – razstava fotografij 

• Vse leto: 

o Razpis natečaja planinskih fotografij, tema bo GORE SO LEPE. 

o Pet minut za VGN. 

o Delo z vrtcem Nazarje – mali planinski krožek. 

o Urejanje spletne strani. 
 

Druge akcije: 

• Udeležba na akcijah Odbora VGN pri Savinjskem MDO PD (Po nagelj na Goro Oljko, …). 

• Pet minut za VGN na izletih pohodnikov Društva upokojencev. 

• Predstavitev dela društva v javnosti. 
 

FINANČNI PROGRAM 
 

Za izvedbo akcij bo treba zagotoviti 270 €. 
Vir: lastna sredstva PD. 
 

KADRI 
 

Število: V odseku je deset članov. Za redno delo to število zadošča, vendar vseeno stremimo k stalnemu 
povečevanju članov, zlasti mladih in aktivnih. 
 

Kompetence: V odseku smo: trije VGN in trije GS. Poleg omenjenih je en članica mentorica planinskega krožka. 
Struktura omogoča dobro delo. 
 

Kadrovska dinamika: V letu 2020 načrtujemo usposabljanje za enega gorskega stražarja. 
Stremimo k pomlajevanju članstva.  
 

Aktivnost članov: Načrtujemo največjo možno enakopravno porazdelitev aktivnosti med člane odseka.  
 

Načelnik: Marijan Denša 



 PD Nazarje, odsek za VGN 
Doc: Program OVGN PD NZ 2020 

 
Program odseka VGN pri PD Nazarje za leto 2020 - tabelarni del (akcije) 
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Obravnavan in sprejet na 6. letni seji odseka VGN, dne 15. 11. 2016. 
 

   Rok    Vsebina (tematika)    Oblika    Akcijski cilji 
Ciljna 
skupina 

Nosilec v OVGN 
Namestnik 

   Lokacija 
Material in 

stroški 
Opomba 

Real 

stalno Pet minut za VGN  
Predstavitev, pogovor 
na društvenem izletu 

Seznanitev udeležencev 
izleta z varstvom GN 

ČlanI PD 
Član odseka, 
ki se udeleži izleta  

Na akciji 
(izletu) PD 

Vsak član 
odseka izvede 
vsaj eno akcijo 

1 

januar - 
februar 

Planinski večeri Predavanja (4 x)  
Izobraževanje, ozaveščanje, 
druženje 

Člani PD Marijan Denša Vrbovec 
Potni stroški  

izvajalcem  
100 € 

2 

marec - 
december 

»GORE SO LEPE« Fotografski natečaj 
Popularizacija gora in 
planinstva 

Člani PD 
Marijan Denša  
Milan Matko 

-- Glej december 3 

21. februar 
Planinski vikend na 
Farbanci 1 

Delavnica na pohodu 
Izobraževanje mladih 
planincev – 2. triada 

Planinski 
krožek 

Marijan Denša 
Manica Hudales 

Farbanca 
Sodelovanje z 
MO Stonoga 

4 

14. marec Zbor odsekov VGN Letni zbor Zbor  
Strokovni 
delavci 

Marijan Denša Mojstrana ___ 5 

21. marec Sprehod skozi gozd Pohod po E6 
Povezovanje, zdravje, 
Promocija 

vsi 
Milan Matko 
Vida Pajk 

Mozirje Partner 6 

17. april 
Planinski vikend na 
Farbanci 2 

Delavnica na pohodu 
Izobraževanje mladih 
planincev – 1. trada 

Planinski 
krožek 

Marijan Denša 
Manica Hudales 

Farbanca 
Sodelovanje z 
MO Stonoga 

7 

6. junij  
NV izlet za vse 
generacije 

NV izlet 
Spoznavanje naravnih in 
kulturnih vrednot 

Člani PD 
Marijan Denša 
Alja Denša 

Križna jama 
Slivnica 

Avtobusni 
prevoz 

8 

16. junij 
Cvetana Dleskovške 
planote in Korošice 

NV izlet 
Spoznavanje naravnih in 
kulturnih vrednot, nova koča 

GS in VGN 
SMDO, PD 

Marijan Denša 
Alja Deša 

Podvežak-
Korošica 

--- 9 

10. oktober Žareči macesni 
NV izlet za strokovne 
delavce 

Izobraževanje in druženje 
društvenih delavcev 

Člani OVGN 
GS in VGN 

Marijan Denša 
Tatjana Mohorčič 

Dleskovška 
planota 

 10 

 

http://www.pdrustvo-nazarje.si/
mailto:pd.nazarje@gmail.com
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  Rok    Vsebina (tematika)    Oblika    Akcijski cilji 
Ciljna 
skupina 

Nosilec 
Namestnik 

   Lokacija 
Material in 

stroški 
Opomba 

Real 

11. 
december 

»GORE SO LEPE« 
Fotografska razstava 
ob Med. dnevu gora 

Obeležitev MD-gora  
(11. dec.) BRATI GORE 

Člani PD, 
javnost 

Marijan Denša  
Alenka Krajnc 

Muzej 
Vrbovec 

Materiali   150 €  
Žirija   70 € 

11 

stalno 
Sodelovanje pri urejanju 
spletne (in FB) strani PD 

Prispevki, članki, 
zbirke 

Obveščanje  
Člani PD, 
javnost 

Marijan Denša 
Spletna 
stran PD 

--- 12 

občasno 
Sodelovanje z lokalnimi 
tiskanimi mediji 

Objave v tiskanih 
medijih 

Obveščanje širše javnosti o 
delu PD 

Javnost, 
planinci 

Marijan Denša 
Tatiana Golob 

mediji --- 13 

občasno 
Priprava info gradiva PD 
(vabila, znak 100noga) 

Vsebina, oblika, tisk Obveščanje  
Člani PD, 
javnost 

Marijan Denša 
Alja Denša 

PD Nazarje 
Oblikovanje, 

tiskanje  20 € 
14 

občasno 
Okrasitev prireditev PD 
(OZ, razstava, obletnica, 
idr.) 

Sonaravna okrasitev Okrašen prostor Člani PD 
Zdenka Gračner 
Marjan Gračner 

Občni zbor 
(OZ) 

--- 15 

 
Skupaj 15 načrtovanih aktivnosti, skupaj predviden strošek 350 €. 
 

Izhodišča za sestavo programa in za dopolnila, spremembe, pripombe k programu: 

• Delo odseka v PD temelji na sodelovanju v odseku (timsko delo) in na sodelovanju z drugimi odseki. 

• Odsek se odpira tudi navzven (lokalne skupnosti, druga društva v občini, varstvo narave, druga planinska društva, SMDO PD, KVGN). 

• Porazdelitev nalog bo v največji možni meri enakomerna: 
✓ Na vsaki akciji sta udeležena vsaj dva (nosilec in namestnik - če nosilec zaradi upravičenih razlogov ne more nadaljevati akcije) 
✓ Vsak član odseka naj bi bil aktiven nosilec (ali vsaj aktiven sodelavec) vsaj ene akcije odseka (brez 5minVGN) 
✓ Vsak član odseka naj bi izvedel vsaj eno akcijo 5minVGN 

• Odsek bo načrtno in redno obeleževal »Mednarodno leto, ki ga je za določeno leto razglasila OZN«. To je vključevanje v širše družbene sfere, kar daje društvu 
težo (tudi pri pridobivanju financ). 

Marijan Denša, načelnik odseka  
Datum: 04. 01. 2020 

 

http://www.pdrustvo-nazarje.si/
mailto:pd.nazarje@gmail.com
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          POROČILO  ČASTNEGA RAZSODIŠČA   PD NAZARJE  ZA  LETO 2019 

 

Častno razsodišče planinskega društva Nazarje v letu 2019 ni obravnavalo 
nobenega primera v društvu. 

 

 

Nazarje, 15.3.2020                                                                       Stanka Bastl 
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                 POROČILO  MARKACISTOV   PD NAZARJE  ZA  LETO 2019 

Najprej želim vsem skupaj en lep pozdrav v imenu markacistov PD NAZARJE. 

Kot vedno bom kratek in jedrnat,kot sem bil vseh 8.let. 

 

V letu 2019 smo bili markacisti spet aktivni. Sprotno smo urejali vse naše 

poti,se prijavili na razpis za financiranje smernih tabel s strani PZS,in so nam 

odobrili,in s tem smo lahko uredili pot Nazarje-Čreta št. poti 1403,in tako je pot 

sedaj lepo urejena in označena s originalnimi smernimi tablami PZS. Tako 

imamo sedaj vseh naših pet poti označenih s originalnimi smernimi tablami. 

Evropska E6 Mozirje-Čreta je pa tudi urejena s tablami, katere nam je dal Zavod 

za gozdove in so namenjene E6. 

Markacisti smo v letu 2019 opravili cca 260 ur prostovoljnega dela,ki ga 

marsikdo ne vidi in ne ceni!Nekateri vidijo vsako malenkost na poteh,da bi pa 

kdo umaknil kakšno vejo s poti..,jo pa rajši prestopi.. 

To bi bilo iz moje strani vse..,Hvala za zaupanje vseh 8.let,predsvem Marjanu za 

vso podporo in dobro sodelovanje,novemu predsedniku in njegovi ekipi pa 

želim dobro in uspešno opravljanje dela. 

PLAN DELA za leto 2020 : 

-Sprotno urejanje vseh naših poti 

-Velika akcija na odseku poti 137,Odsek izvir Bočnce –Poljana 

-Plan dela prilagajamo vremenu in zagnanosti markacistov 

 

Mozirje, 10. 5. 2020                                                                                                    Načelnik  MO :       

                                                                                                                                        Joco Poznič   



 

PD Nazarje MO Stonoga 
 

 

POROČILO  MLADINSKEGA ODSKA STONOGA PD NAZARJE  ZA  LETO 2019 

MENTORJI PLANINSKEGA KROŽKA: 

• Manica Hudales (OŠ Nazarje - razredna stopnja) 

• Lidija Slapnik, Martina Zakrajšek (POŠ Šmartno)  

• Primož Jelšnik (OŠ Nazarje - predmetna stopnja) 

 

ČASOVNICA: 

DOGODEK: DATUM: 

PLANINSKA ORIENTACIJA V KOKARJAH 

• Organizacija: PD Nazarje 

• 25 ekip iz kategorij, od tega 6 ekip iz našega društva 

• Uvrstitev: 

→ Muce: 1. mesto (kat. A) 

→ Veverice: 5. mesto (kat. A) 

→ Papaja: 7. mesto (kat. A) 

→ Jagri: 3. mesto (kat. B) 

→ Oreh in dva oreha: 4. mesto (kat. B) 

→ Čemu: diskvalifikacija (kat. B) 

→ Taborniki rod sotočje: 1. mesto (kat. H) 

6. april 2019 

PLANINSKI VIKEND NA FARBANCI 

• 17 članov planinskega krožka, učencev od 1. do 3. razreda 

• PETEK: pristop na Farbanci iz mostnega grabna in nočni pohod 

• SOBOTA: pohod do planinskega doma na čreti in krst novih 

planincev na križu in povratek v dolino 

12. in 13. april 2019 

PLANINSKA ORIENTACIJA GG 27. april 2019 

PLANINSKI IZLET NA GOLTE 18. maj 2019 

IZLET ZA VSE GENERACIJE – POKLJUŠKA SOTESKA 1. junij 2019 

PLANINSKI IZLET NA ČRETO 15. junij 2019 

BSH JUNIOR POČITNIKOVANJE-VRSTVO OTROK 2. julij 2019 

POHOD NA MRZLICO (ZASAVJE) 28. september 2019 

IZLET NA STRELOVEC 

• Udeležba: 11 članov MO Stonoga 

• Vodnika PZS: Miran in Primož 

25. oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PD Nazarje MO Stonoga 
 

DOGODEK: 

 

Datum: 

KOSTANJEV PIKNIK Oktober 2019 

SODELOVANJE NA PRIREDITVI OB 20-LETNICI PD NAZARJE 15. november 2019 

 

Naši najmlajši člani so bili pod mentorstvom Manice Hudales, Lidije Slapnik in Primoža Jelšnika 

tudi v letu 2019 zelo pridni. Celo šolsko leto so obiskovali planinski krožek, v okviru katerega 

so se spoznavali s teoretičnimi vsebinami planinske šole. Vso pridobljeno znanje so nato s 

pridom uporabili na pohodih v bližnje pa tudi v bolj oddaljene planine. Svoje dogodivščine so 

sproti beležili v knjižice Mladi planinec. Tisti najbolj pridni bodo za svojo zagnanost prejeli 

priznanja. 

V aprilu je planinsko društvo organiziralo planinsko orientacijo v Kokarjah. Orientacije se je 

udeležilo 25 ekip, od tega kar 6 naših! V kategorijah A in H sta ekipi Muce in Taborniki Rod 

Sotočje Nazarje vsaka v svoji kategoriji dosegli 1. mesto. Čestitke! 

Aprila je bil organiziran tudi planinski vikend na Farbanci. Udeležilo se ga je 17 Stonogic od 1. 

do 3. razreda. V petek so se odpravili na razburljiv nočni pohod, v soboto pa na Čreto, kjer so 

krstili novopečene planince. V maju se je Stonoga podala na Golte, v juniju pa smo se družili 

na izletu za vse generacije. Obiskali smo Pokljuško sotesko. Izlet je bil zelo zabaven, veliko smo 

hodili, se učili o naravi, naš Izborček nam je zapel nekaj planinskih pesmic. 

Julija je na Farbanci potekalo počitnikovanje oziroma varstvo otrok BSH Junior za 47 otrok. Pri 

organizaciji smo sodelovali s taborniki Rod Sotočje Nazarje. Otroci so se preizkusili v streljanju 

z lokom, izdelovali so markacije in se igrali skupaj s taborniki. 

Septembra smo bili na Mrzlici, oktobra pa so se šolarji razredne stopnje pod okriljem PZS 

vodnikov Primoža in Mirana odpravili na Strelovec. Izleta se je udeležilo 11 otrok, ki so v 

sončnem in toplem dnevu z vrha Strelovca občudovali najvišje vrhove Kamniško - Savinjskih 

Alp. Na obzorju se je zaradi jasnega vremena videlo vse do Triglava in avstrijskih vrhov! 

Oktobra je bil organiziran še kostanjev piknik, novembra pa so otroci sodelovali na proslavi 

20. obletnice Planinskega društva Nazarje. Se nas spomnite, kako lepo smo plesali in peli? Tudi 

danes smo vam pripravili nekaj točk. 

 



 

PD Nazarje MO Stonoga 
 

 

 

PLAN DELA 2020 

 

MENTORJI: 

• Biserka Krušlin (Vrtec Nazarje –Oblački)    → Ciciban planinec 

• Manica Hudales (OŠ Nazarje – razredna stopnja)   → MO Stonoga 

• Lidija Slapnik (POŠ Šmartno ob Dreti – razredna stopnja)  → MO Stonoga 

• Primož Jelšnik (OŠ Nazarje – predmetna stopnja)   → MO Stonoga 

 

ČASOVNICA: 

DOGODEK: PREDVIDEN DATUM: 

PLEZANJE NA OŠ NAZARJE Januar in februar 2020 

PLANINSKI VIKEND NA FARBANCI (4. – 6. RAZRED) 21. in 22. januar 2020 

PLEZALNI DAN V PLEZALNEM CENTRU CELJE 7. marec 2020 

ORIENTACIJA Marec 2020 

PLANINSKI VIKEND NA FARBANCI (1. – 3. RAZRED) 17. in 18. april 2020 

ORIENTACIJA April 2020 

POHOD NA LANEŽ (KSA) Maj 2020 

ČRETA (POHOD Z BORCI) Junij 2020 

 

Za letošnje leto je PD v sodelovanju z OŠ Nazarje ponovno planiralo številne aktivnosti. 

Aktivnosti se izvajajo pod mentorstvom Biserke Krušlin, Manice Hudales, Lidije Slapnik in 

Primoža Jelšnika. 

Nekaj smo jih že izvedli. Januarja in februarja smo v okviru planinskega krožka vsak ponedeljek 

plezali na plezalni steni OŠ Nazarje. Druženje smo zaključili v soboto, 7. marca, ko smo 

dopoldne preživeli v Plezalnem centru Celje, kjer smo lahko dodobra preizkusili svoje plezalne 

sposobnosti. Plezalni krožek je v načrtu tudi za prihodnje šolsko leto, z začetkom v oktobru. 



PD Nazarje MO Stonoga 

V vrtcu Nazarje je 24 otrok skupine Oblački, starih 5-6 let v sklopu programa Ciciban planinec 

vključenih v program uvajanja v planinstvo. Pod okriljem Biserke se bodo marca odpravili v 

Kokarje, načrtovana sta še dva pohoda, eden v aprilu, drugi v juniju, maja pa bodo izvedli 

orientacijski pohod. Načrt za jesen bo narejen poleti, v okviru novega šolskega leta. 

Otroci predmetne stopnje so se 21. in 22. januarja udeležili planinskega vikenda na Farbanci. 

Planinski vikend za razredno stopnjo je bil s februarja prestavljen na april (bomo videli, kako 

bo s corono). Zaradi epidemije novega corona virusa so se tudi ostale aktivnosti načrtovane 

za pomlad malenkost zamaknile. Orientacija v sklopu lige Smrekovec, planirana marca, je 

prestavljena na april, tako da sta v mesecu aprilu predvideni dve planinski orientaciji. Otroci 

razredne stopnje se bodo maja odpravili na Lanež, Junija pa na Čreto. Za šolsko leto 2020/21, 

torej za jesen, bo program narejen poleti. 

Mladinski odsek PD Nazarje si bo v letošnjem letu poleg sodelovanja z OŠ Nazarje prizadeval 

tudi za vključitev starejše mladine, tj. srednješolcev in študentov, za katere bomo v poletnih 

mesecih organizirali tri izlete v visokogorje, od tega dva v KSA, enega pa v Julijce. 

Nazarje , 13.5.2020  Alja Denša 



   Planinsko društvo Nazarje 21. občni zbor

 RAZREŠNICA DOSEDANJIM ČLANOM ORGANOV DRUŠTVA 

 Upravni odbor planinskega društva  Nazarje      

  predsednik: Marjan Ostruh 

  podpredsednik: Sandi Grudnik      

  blagajnik: Matej  Purnat 

  tajnica društva: Zora Štrucl 

  načelnik mladinskiega odseka: Marcel Rajgl 

  načelnica vodniškega odseka: Vera Slokan 

  načelnik odseka markacistov: Joco Poznič 

  načelnik za varstvo gorske narave: Marijan Denša 

  mentorica planinskega krožka: Martina Zakrajšek 

  gospodar: Bojan Golob 

  člani upravnega odbora : Jure Krajner, Martin Štiglic, David Ermenc, Tatjana Remic 

 Nadzorni odbor planinskega društva  Nazarje 

  predsednik: Jure Zakrajšek 

  člana:  Dušan Bastl,  Zoran Hren 

   Častno razsodišče planinskega  društva  Nazarje 

  predsednica: Stanka  Bastl 

 člana:  Ema Rajgl ,  Srečo Uzar 
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 ČLANI ORGANOV DRUŠTVA  ZA OBDOBJE 2020-2024 

 Upravni odbor planinskega društva  Nazarje      

  predsednik: David Ermenc 

  podpredsednik: Sandi Grudnik      

  blagajnik: Matej  Purnat 

  tajnica društva: Martina Zakrajšek 

  načelnica mladinskega odseka: Alja Denša 

  načelnica vodniškega odseka: Vera Slokan 

  načelnik odseka markacistov: Edo Golob 

  načelnik za varstvo gorske narave: Marijan Denša 

  načelnik gospodarskega odseka: Marjan Ostruh 

  člani upravnega odbora : Manica Hudales,  Stanka Bastl, Dean Golob, Jure Krajner 

 Nadzorni odbor planinskega društva  Nazarje 

 Jure Zakrajšek,   Dušan Bastl,  Bojan Golob 

  Častno razsodišče planinskega  društva  Nazarje 

 Zora Štrucl,  Joco Poznič,  Srečo Uzar 
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GOVOR NA OBČNEM ZBORU 

 
Spoštovane članice in člani PD , spoštovani župan občine Nazarje, spoštovani gostje in 
spoštovani vsi ljubitelji in varuhi gora. 

Najprej moram spregovoriti nekaj besed o sebi. Večina vas me že pozna, drugi me boste še 
spoznali. Ime mi je David Ermenc, zaposlen sem v BSH Nazarje in opravljam delo tehnologa. 
Šport in planinarjenje sta mi bila tako rekoč položena v zibelko. Prva ljubezen je bil nogomet. 
Kasneje pa rekreativno - gorsko kolesarjenje, tek, smučanje, turno smučanje, več dvoranskih 
športov … seveda z žogo .  

Planinsko društvo že vrsto let, točneje 20 omogoča svojim članom in tudi članom drugih društev 
izlete vseh generacij tako v slovenskih gorah, kot tudi v tujini. Vodenje naših vodnikov je odlično 
organizirano, varnost je ne prvem mestu. Izleti so naša osnovna aktivnost, z veseljem pa 
organiziramo tudi planinske tabore za otroke, tradicionalne prireditve, kot so planinski večeri, 
foto natečaji, akcija Kolesar – Pohodnik, prvomajske prireditve, razna srečanja. Organiziramo 
tekmovanja v orientaciji in pomagamo pri izvedbi tudi drugim društvom. Markacisti vzorno 
skrbijo za poti na območju Dobrovelj in Menine planine. Skratka menim, da smo zelo aktivno 
društvo. 

Dom planincev na Farbanci je primer dobre prakse kako s prostovoljnim delom, s 
pridobivanjem sredstev iz razpoložljivih virov, z zagnanostjo planinskih zanesenjakov postati 
lastnik infrastrukture na katero smo ponosni vsi člani društva. Tudi za vse prireditve so nam na 
razpolago donirana sredstva podjetij in lokalnih skupnosti. 

Da je temu tako gre zasluga vsem članom društva. Posebej je potrebno izpostaviti upravni odbor 
zadnjega mandata pod vodstvom predsednika Marjana Ostruha. Stopiti v njegove čevlje bo sila 
zahtevno in odgovorno. Verjetno ne bo lahko. S tako predanostjo in takšno vnemo kot on 
opravlja svoje delo v društvu je hvale vredno in mogoče neponovljivo. Vendar pa, … pred nami 
so novi izzivi. Nov sestav upravnega odbora bo nadaljeval z vsem kar je bilo dobro in hkrati 
neprestano deloval v iskanju novih idej. Odprti bomo za pobude in predloge vezane predvsem 
na delo z mladimi. Ostalih generacij ne bomo zapostavljali. 

V tem zadnjem spomladanskem obdobju smo se morali soočiti z razmerami, ki jih nismo vajeni, 
verjetno se bomo morali prilagoditi tudi na te. To bo še en dodaten izziv tako za društvo kot tudi 
za vsakega posameznika. V ospredje bodo prišle nove vrednote, nova prepričanja in tisto, kar 
nas bo motiviralo bodo zagotovo gore z vsemi svojimi čari. 

Še enkrat …., Hvala dosedanjemu upravnemu in nadzornemu odboru, častnemu razsodišču, 
vsem odsekom in sekcijam. Hvala predsedniku za predanost društvu in za zgled vsem nam, ki 
smo pripravljeni s svojim prostovoljnim delom prispevati k dobrobit društva.  

Zavezujem se, da se bom trudil kolikor je v moji najboljši moči, deloval bom častno in pošteno. 
Želim, da me opozarjate na morebitne napake. Vsa nesoglasja bomo reševali sproti in verjamem, 
da bomo jaz in nov upravni odbor zadovoljili še tako zahtevnega člana ali članico PD Nazarje. 

Hvala. Vsem želim varen korak in obilo užitkov v našem in tujem gorstvu. 
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                            PRJEMNIKI  PRIZNANJ    ZA  LETO 2019 

                                         Zlati častni znak 

                                                 Milan Matko 

                     Srebrni častni znak 

                                                Stanka Bastl 

                                               Zalka Grudnik 

                                               Marijan Denša 

                                              Miran Vratanar 

                                          Bronasti častni znak 

                                                   Agata Ostruh 

                                                  Manica Hudales 

                                                     Edo Golob 

                                                    Jure Krajner 

 

                                                     Zahvala PZS 

                                                   Patricija  Ostruh  

                                                   Marcel Rajgl  

 

 

                                                    Plakete PD Nazarje 

                                                Zdenka  in Marjan Gračner 

                                               Martina  in Jure Zakrajšek 

                                                    Jelšnik Primož 

                                                     Brinovšek Štefan,  

                                                     Praznik Ferdinad  

                                                        Uzar Srečo  
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