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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 občni zbor tudi letos izvedlo na daljavo. 

Poročila in letni plani organov društva bodo objavljeni na spletni strani društva www.pdrustvo-

nazarje.si. Prav tako navodila za potrditev poročil. 

Občni zbor bo izveden v petek, 28. 5. 2021, ob 18.00. Člani boste imeli čas za razpravo in glasovanje 

do ponedeljka, 31. 5. 2021, do 18.00 Potrditev poročil bo potekalo preko elektronske pošte na naslov 

pd.nazarje@gmail.com 

Potek občnega zbora na daljavo 

Dokumentacija za izvedbo občnega zbora vsebuje naslednjo vsebino: 

1. Finančno poročilo za leto 2020 in program dela PD za leto 2021 

2. Poročilo predsednika društva 

3. Poročila odsekov društva 

4. Poročilo NO društva in poročilo častnega razsodišča 

 

 

 

 

 

Nazarje, 24.5.2021                                                                                                             David Ermenc 

                                                                                                                                       Predsednik PD Nazarje 

                                                                                                                                                                               

http://www.pdrustvo-nazarje.si/
http://www.pdrustvo-nazarje.si/
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FINANČNO POROČILO 2020 
PLANINSKO DRUŠTVO NAZARJE 

 
 
 
Prihodki in odhodki: 
 
V poslovnem letu 2020 je Planinsko društvo Nazarje ustvarilo za 31.690,13 € prihodkov in za 31.645,83 € odhodkov. Tako je društvo v 
poslovnem letu 2020 ustvarilo 44,,30 € presežka prihodkov nad odhodki. Od profitne dejavnosti se je plačal davek od dohodkov pravnih 
oseb v višini 38,89 €, tako da je čisti presežek prihodkov nad odhodki znašal 5,41 €. 
Čisti presežek prihodkov nad odhodki se je prenesel v društveni sklad in se bo porabljal za morebitno pokrivanje presežka odhodkov nad 
prihodki v prihodnjih letih. 

 
Struktura prihodkov: 
Prihodki so bili ustvarjeni iz različnih virov:  

• prihodki iz naslova oddajanja v najem v višini 800,00  € (pridobitna dejavnost); 

• prihodki od prodaje v višini 17.672,20 € (pridobitna dejavnost); 

• prihodki iz članarin in donacij članov v 9.422,00 €; 

• prihodki iz donacij drugih v 343,54 €; 

• prihodki iz proračuna Občine Nazarje v višini 3.451,73 €; 

• prihodki od obresti v višini 0,66 € 
 

 
Vir Znesek 2020 Znesek 2019 Sprememba v %

Najemnine 800,00 800,00 0,00

Članarine in donacije članov 9.422,00 8.443,50 11,59

Proračun Občine Nazarje 3.451,73 5.486,72 -37,09

Donacije ostalih 343,54 1.515,64 -77,33

Obresti TRR 0,66 0,55 20,00

Ostali prihodki 17.672,20 27.069,40 -34,72

SKUPAJ 31.690,13 43.315,81 -26,84  
 
 
Struktura odhodkov: 
Odhodki so sestavljeni iz: 
Stroški materiala: 

- stroški električne energije v višini 1.759,95€; 
- strošek prodane pijače v višini 8.618,46 €; 
- stroški materiala za vzdrževanje v višini 546,53 €; 
- stroškov pisarniškega materiala (knjige, papir, registratorji, izkaznice) v višini 424,91 €; 
- stroškov drugega materiala (za oskrbo koče) v višini 546,53 €; 
- Strošek nakupa drobnega inventarja v višini 2.824,70 €; 

Stroški storitev: 
- stroški prevozov v višini 1.870,98 €; 
- bančni stroški (strošek vodenja TRR in provizija pri plačilih) v višini 349,03 €;  
- stroški izobraževanja v višini 342,00 €; 
- stroški pogostitev 603,79 € (občni zbor, Farbanca, …); 
- stroški intelektualnih storitev 150,98 € (laboratorij, požarni pregled) 
- stroški drugih storitev v višini 2.918,78 € (podaljšanje domene, digitalno potrdilo, soudeležba izlet, …); 

Amortizacija poslovne stavbe in opreme v višini 2.697,48 €; 
Stroški članarin do Planinske zveze Slovenije v višini 4.725,96 €; 
Ostali stroški v višini 100,00 € (donacije, takse); 
Finančni odhodki v višini 1,43 €. 

 
 

Strošek Znesek 2020 Znesek 2019 Sprememba v %

Elektrika 1.759,95 2.492,23 -29,38

Prodana pijača 8.618,46 13.331,91 -35,35

Drug material 3.710,85 6.127,58 -39,44

Strošek materiala za vzdrževanje 546,53 1.579,35 -65,40

Nakup drobnega inventarja 2.824,70 2.103,31 0,00

Prevozi 1.870,98 3.203,16 -41,59

Bančni stroški 349,03 420,34 -16,96

Izobraževanja 342,00 825,00 -58,55

Pogostitve 603,79 3.079,72 -80,39

Druge storitve 3.494,67 2.582,02 35,35

Amortizacija 2.697,48 1.945,63 38,64

Članarine 4.725,96 4.054,13 16,57

Drugi stroški 100,00 405,79 0,00

Finančni in drugi odhodki 1,43 33,97

SKUPAJ 31.645,83 42.184,14 -24,98  
 
 
 



Stanje: 
 
Društvo je imelo na dan 31.12.2020 v lasti nepremičnino, katera knjigovodska vrednost znaša 48.515,70 €. Ravno tako je imelo na dan 
31.12.2020 v lasti opremo katere knjigovodska vrednost znaša 315,09 €. 
 
Na dan 31.12.2020 je imelo društvo pozitivno stanje na transakcijskem računu v višini 6.717,08 €. 
Društvo je imelo na dan 31.12.2020 imelo 199,55 € terjatev in sicer za preveč plačano akontacijo DDPO. 
 
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2020 znašajo 295,19 € in predstavljajo razmejen strošek zavarovanja objekta. 
 
Društvo je bilo na dan 31.12.2020 dolžno poravnati dobaviteljem 1.250,57 €. Računi so bili poravnani v januarju 2021. 
 
Društvo je imelo tudi obveznost do države v višini 67,04 € in sicer iz naslova plačila akontacije DDPO. 
 
Čisti presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020 znaša 5,41 €, iz preteklih let znaša presežek 49.919,59 €, torej skupaj 49.925,00 €. 
 
Društvo je na 31.12.2020 imelo dolgoročno razmejene prihodke v višini 4.800,00 € in predstavljajo zaračunano najemnino za 10 let. 
 
 
 
 
 

 
Pojasnila k izkazom: 
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o društvih in Slovenskih računovodskih standardov. 
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in 
primerljivost. 
Računovodski izkazi so sestavljeni v € s centi. 
Za postavke izražene v tuji valuti je za preračun v € uporebljen srednji tečaj Banke Slovenije na dan nastanka dogodka. 
 
I. BILANCA STANJA 
1. Opredmetena osnovna sredstva so ob začetnem pripoznavanju vrednotena po nabavni ceni,  amortizirana so posamično po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja. 
2. Zaloge materiala so ob začetnem pripoznavanju vrednotene po nabavni ceni, odpisujejo pa se po metodi zadnjih cen. 
3. Zaloge nedokončane proizvodnje in proizvodov so obremenjene s stroški osnovnega materiala in se odpisujejo po metodi zadnjih cen. 
5. Terjatve in obveznosti, ki so izražene v tuji valuti, so preračunane v € po srednjem tečaju Banke Slovenije. 
 
 
II. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
1. Prihodki od prodaje so izkazani po načelu fakturirane realizacije. 
2. Prihodki usredstvenih lastnih proizvodov in lastne storitve se nanašajo na lastne investicije. 
3. Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in so skladne s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
4. Društvo je 100% odpisala vse poslovne in finančne terjatve in obveznosti, ki so zastarane po obligacijskem zakonu. 
 
 
III. PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI 
Predsednik društva podaja predlog, da se presežek prihodkov nad odhodki porabi za morebitno pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 
v prihodnjih letih. 
 
 
Nazarje, 25.2.2021 
 
 
Poročilo sestavil:        Predsednik: 
Matej PURNAT        David Ermenc 
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PLAN   DELA  ZA  LETO 2021 

 Izvajanje programov po letnem planu odsekov PD Nazarje in sodelovanje 

na prireditvah drugih društev in organizacij 

 Obnovitvena dela na Farbanci. Obnova tal v jedilnici in spalnem prostoru, 

ter izdelava kuhinjskega pohištva. Nadaljevanje ostalih del. 

 

 

 

 

Pripravil: David Ermenc                                                                   24.5.2021 



                                                              PLANINSKO DRUŠTVO NAZARJE 

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje 

 

 

                                                               Poročilo PD Nazarje za leto 2020 

Novi corona virus je tudi v PD Nazarje dodobra spremenil delovanje, in primorani smo bili 

omejiti ali celo odpovedati planirane prireditve in izlete. 

V letu 2020  je imel  UO PD Nazarje le 1 neposredno sejo, vse ostale aktivnosti smo izvedli 

preko elektronskih medijev. Prav tako je potekal volilni OZ PD Nazarje na katerem so vsi 

sodelujoči člani potrdili podana poročila in izglasovali novo izvoljeno vodstvo.  

Pred uvedbo ukrepov in med prekinitvijo smo uspeli izvesti 7 društvenih izletov, od tega 

tradicionalni zimski pohod na Tolsti vrh. Zimski večeri so v celoti odpadli, smo pa obdržali 

akcijo Kolesar –Pohodnik, ki pa je bila v mesecu oktobra žal prekinjena zaradi znanih 

razlogov. 

12. Kolo prijateljstva in Fotografski natečaj »Gore so lepe« so se uspeli izogniti času ukrepov 

in smo jih uspešno izvedli. 

Na področju izobraževanja se je strokovni kader PD Nazarje le izpopolnjeval za obnovo licenc 

(planinski vodniki, markacisti, varuhi gorske narave) po programu PZS. Novih strokovnih 

kadrov nismo pridobili. 

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

Člani PD Nazarje so ob vikendih in praznikih izvajali dežurstva na Domu planincev Farbanca le 

v času, ko so ukrepi to dopuščali, oz. so bili začasno preklicani. 

Na Domu planincev Farbanca so potekala redna vzdrževalna dela, urejanje okolice in 

nadaljevanje del v mansardnem delu objekta.  Večina enostavnih in nezahtevnih del so 

prostovoljno  opravili člani društva.  

 

Nazarje 24.03.2021                                                                                  Predsednik PD Nazarje 
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POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA ZA LETO 2020 

 

Leto  2020 je bilo leto velikih sprememb v našem vsakdanjem življenju na vseh 

področjih, tudi v delovanju Planinskega društva Nazarje.  Epidemija covid-19 nam 

je onemogočila, da bi delo potekalo po ustaljenih smernicah, kot je vsa prejšnja 

leta. Že v začetku leta 2020 nas je epidemija prisilila v zaprtje Doma planincev 

Farbanca, ki je nato ostal zaprt do začetka maja. Takrat se je epidemija umirila, 

zato je bilo znova dovoljeno odprtje planinskih koč, seveda ob upoštevanju vseh 

zahtev in priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja bolezni covid-19.   

Ko smo se že nekako navadili na nov režim delovanja planinskih koč, se je ob 

koncu septembra situacija zaradi rasti okužb ponovno zaostrila. To je pomenilo 

ponovno zaprtje Farbance vse do konca leta in takšno stanje ostaja še naprej v 

letošnjem letu, vse dokler se epidemija ne umiri.  

 

Kljub vsem tem težavam in prilagajanju nastali situaciji, ter ob upoštevanju 

priporočil NIJZ,  smo uspešno izpeljali zastavljene cilje pri vzdrževanju in obnovi 

Farbance : 

- beljenje mansarde in stopnišča, 

- montaža manjkajočih notranjih vrat v mansardi, 

- obnova prehoda na trasi vodovoda. 

 

Ostala redna vzdrževalna dela na Farbanci in v društvenih prostorih v Domu 

kulture Nazarje so bila: 

- košnja,  

- dezinfekcija vodovodnega sistema in zbiralnika, 

- menjava UV- žarnice za dezinfekcijo vode in analiza vode, 

- čiščenje dimnikov, 

- čiščenje prostorov po dežurstvu in dezinfekcija, 

- kontrola objekta in okolice  v času  zaprtja Farbance, 

- čiščenje in  vzdrževanje društvenih prostorov v Nazarjah. 

 

Če smo uspeli izpeljati zastavljene cilje pri obnovi in vzdrževanju Farbance, pa je 

situacija bistveno drugačna pri dežurstvih. Krivec je naveden že na začetku 

poročila. Praktično je bila Farbanca odprta samo 6 mesecev, kar pomeni precejšni 
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izpad dohodka od dežurstev. Dežurstva so v času, ko je bila Farbanca odprta, kljub 

drugačnemu režimu obratovanja potekala brez večjih težav in zapletov. 

 

                             Povzetek aktivnosti in opravljene ure 2020 

 

 

Želimo si in upamo, da se bo situacija čim prej normalizirala in da bomo lahko 

dežurstva, vse ostalo vezano na Farbanco,  ter delo gospodarskega odseka  izvajali 

po smernicah iz časa pred pandemijo bolezni covid-19.  

 

Hvala vsem, ki s svojim delom in vloženim časom skrbite, da Dom planincev 

Farbanca nemoteno deluje in se razvija, istočasno pa omogočate krepitev 

Planinskega društva Nazarje in nemoteno izvajanje zastavljenih ciljev na vseh 

področjih delovanja društva. 

 

 

Nazarje, 22. 3. 2021                                                 Načelnik gospodarskega odseka: 

                                                                                                       Marjan Ostruh 
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POROČILO  VODNIŠKEGA   ODSEKA  ZA  LETO 2020 

Leto 2020 je bilo leto, ki si ga bomo vsi zapomnilo. Drugačno, posebno, žalostno. Predvsem 

za nas, ki se radi družimo skupaj na pohodih in organiziranih izletih. 

Januarja smo še normalno izpeljali tradicionalni pohod na Tolsti vrh, pa seveda februarja 

zimski vzpon na Dobrčo. 

Zaradi razglasitve epidemije in prepovedi zbiranja, smo meseca marca, aprila in maja ostali 

doma. Zelo smo se razveselili sprostitve ukrepov in tako že v juniju šli na planino Jerebico. V 

juliju je bil planiran izlet na Špik in bil tudi izpeljan prvi dan avgusta. Po planu smo avgusta 

obiskali tudi Visoki Kanin in pa v septembru našega očaka -  Triglav. To je bila dvodnevna 

tura, ki je lepo uspela in smo s tem malo počastili tudi našo 20 obletnico obstoja društva, ki 

smo jo praznovali v letu 2019. 

V oktobru so se začele razmere ponovno zaostrovati in smo tako že napovedan izlet v 

neznano preklicali in tako je ostalo tudi v mesecu novembru in decembru. 

Kako in kdaj organizirati skupne pohode nam je narekovala epidemija. Vseskozi nam je bilo  

pri naših odločitvah najprej pomembno zdravje. Vse ostalo lahko počaka. Tako nas torej 

planine čakajo, kako bo, pa se bomo tudi vnaprej prilagajali danim razmeram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazarje, 24.3.2021                                                                                                      Načelnik  VO :       

                                                                                                                                        Vera  Slokan   
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PLAN  DELA  VODNIŠKEGA  ODSEKA  ZA  LETO 2021 

 

  

PLAN IZLETOV ZA LETO 2021 
    

         JANUAR 
   

TOLSTI VRH 
 

Slokan Vera 

FEBRUAR 
   

PO MEJAH OBČINE NAZARJE Bastl Stanka 

MAREC 
   

HLEVIŠKA PLANINA 
 

Rajgl Marcel 

APRIL 
   

DEBELA PEČ 
 

Bojan Golob 

MAJ 
   

KOFCE-MALI TURN 
 

Ostruh Marjan 

JUNIJ 
   

PECA 
  

Štiglic Martin 

JULIJ 
   

KRIŽ KOROŠKA RINKA Poznič jože 

AVGUST 
   

STRELOVC-UTE KROFIČKA Grudnik Sandi 

SEPTEMBER 
  

RJAVINA 2dni 
 

Vratanar Miran 

OKTOBER 
   

IZLET V NEZNANO 
 

Golob Bojan 

NOVEMBER 
  

OVČJA GORA  
 

Vratanar Miran 

DECEMBER 
  

MARTINOVA POT  
 

Grudnik Lucija 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazarje 24.5.2021                                                                                                     Načelnik  VO :       

                                                                                                                                        Vera  Slokan   
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POROČILO  MARKACIJSKEGA  ODSEKA  ZA  LETO 2020 

 

Pozdravljeni. 

 

V markacijskem odseku PD Nazarje smo markacisti opravili cca 200 ur (groba ocena) na planinskih 

poteh, ki jih urejamo v leto 2020. Tu spada tudi del poti E6 (Mozirje – Čreta), kjer smo lani obnovili 

markacije in namestili nove smerne table. Vsak markacist ima dodeljeno »svojo« pot, ki jo ureja, 

seveda pa si ob bolj obsežnih delih odsekih poti medsebojno pomagamo in naredimo kakšno delovno 

akcijo. Takšno akcijo smo imeli septembra 2020 na planinski poti Volog-Šavnice, kjer smo nad izvirom 

Bočnice uredili pot. V lanskem letu so se uredile tudi markacije zaradi spremembe dela poti E6, ki jo 

pokrivamo. Zahvala vsem, ki pomagate markacistom našega planinskega društva ob urejanju naših 

poti. 

Plan dela v letu 2021: 

 Obnova markacij, urejanje in čiščenje planinskih poti, katerih skrbnik je PD Nazarje 

 Ureditev in markiranje 13 etape poti Svetega Martina (Mozirje-Motnik) 
 

Lep planinski pozdrav 

 

 

 

 

 

 

  Edo Golob                                                                                                                   Nazarje, 14.03.2021 

  

 



 

PD Nazarje MO Stonoga 
 

PLAN DELA 2021 

 

MENTORJI: 

 Biserka Krušlin (Vrtec Nazarje – Oblački) 

 Manica Hudales (OŠ Nazarje – razredna stopnja) 

 Lidija Slapnik (POŠ Šmartno ob Dreti – razredna stopnja) 

 Primož Jelšnik (OŠ Nazarje – predmetna stopnja) 

 

ČASOVNICA: 

MESEC: DOGODEK: 

JANUAR Razredna stopnja: 

- Plezanje na plezalni steni OŠ Nazarje 

- Planinski večer na Farbanci za 4. in 5. razred (22. in 23. 1. 2021) 

FEBRUAR Razredna stopnja: 

- Plezanje na plezalni steni OŠ Nazarje 

MAREC Ciciban planinec: 

- Pohod do Kokarij 

Razredna stopnja: 

- Orientacija 

Predmetna stopnja: 

- Orientacija 

APRIL Ciciban planinec: 

- Pohod (še ni določeno kam) 

Razredna stopnja: 

- Planinski vikend na Farbanci za 1., 2. in 3. razred (16. in 17. 4. 2021) 

- Orientacija 

Predmetna stopnja: 

- Orientacija 

MAJ Ciciban planinec: 

- Orientacijski pohod 

Razredna stopnja: 

- Lanež (21. 5. 2021) 

Predmetna stopnja: 

- Menina (začetek maja) 



 

PD Nazarje MO Stonoga 
 

JUNIJ Ciciban planinec: 

- Pohod s starši (ena izmed sobot) 

Razredna stopnja: 

- Čreta (borci) 

Predmetna stopnja: 

- Kum (druga polovica junija) 

Mladinski odsek: 

- Ferata Mojstrana 

JULIJ Predmetna stopnja: 

- 3 dnevni izlet v Julijske Alpe: okolica Komne, Krn (začetek julija) 

Mladinski odsek: 

- Stol 

AVGUST Mladinski odsek: 

- Lučki dedec (prva polovica avgusta) 

SEPTEMBER Razredna stopnja: 

- Korošica 

Mladinski odsek: 

- Tura v Julijske Alpe 

OKTOBER Razredna stopnja: 

- Kostanjev piknik 

Predmetna stopnja: 

- Ratitovec (prva polovica oktobra) 

NOVEMBER Razredna stopnja: 

- Travnik 

DECEMBER Razredna stopnja: 

- Plezanje na plezalni steni OŠ Nazarje 

 



 

PD Nazarje 

Savinjska cesta 4 

3331 Nazarje 

Odsek za varstvo gorske narave 

 

Doc: Poroč_OVGN PD_NZ_2020 text 

Datum: 13. 02. 2021 
 

 

Poročilo o opravljenem delu odseka v letu 2020 
 

DELO (AKCIJE) 

 

Za leto 2020 je odsek načrtoval 15 aktivnosti (akcij).  

Program je bil zastavljen obširno in smelo. Žal je delo odseka obstalo in zastalo (kot praktično vse drugo) zaradi 

ukrepov za preprečevana širjenja pandemije covid-19.  
 

Pomembnejše opravljene akcije (aktivnosti): 

Izvedli smo le 5 pomembnejših načrtovanih akcij, predvsem pred začetkov razglasitve pandemije:  

 planinski večeri (4 večeri, 15. sezona);  

 nočni pohod ob polni luni (9. februar, okoli 20 udeležencev);  

 pet minut za varstvo gorske narave na planinskih turah PD Nazarje; 

 tradicionalni fotografski natečaj (Gore so lepe); 

 razstava fotografij v okviru festivala BRATI GORE ob Mednarodnem dnevu gora.  
 

Druge akcije odseka v okviru društva: 

 urejanje spletne strani skozi vse leto; 

 promocija (Vrbovške novice, Savinjske novice, spletna stran PZS). 
 

Sodelovanje zunaj društva : 

 udeležba na zboru odsekov KVGN; 

 sodelovanje na NV pohodu in letnem srečanju Odbora VGN SMDO na Goro Oljko (7. marec). 

 sodelovanje na NV pohodu in letnem srečanju odsekov VGN SMDO PD na Smrekovcu (1. avgust). 

 sodelovanje na srečanje odsekov KVGN (Podvolovljek, 19. september) 
 

Neizvedene akcije: 

 Večina načrtovanih 
 

KADRI 

 

Število in kompetence:  

V odseku je leta 2020 delovalo enajst članov, od tega smo trije VGN in trije GS. Ena članica je mentorica 

planinskega krožka., ena je načelnica MO Stonoga.  
 

SODELOVANJE 

 

Sodelovanje je temelj našega dela. Seveda odlično sodelujemo z vsemi odseki v društvu. 

Dobro sodelujemo z odborom VGN pri SMDO PD, v letu 2020 smo sodelovali pri organizaciji vseh skupnih akcij. 
 

FINANČNI DEL POROČILA 

 

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

Načelnik: Marijan Denša 



 

PD Nazarje 

Savinjska cesta 4 

3331 Nazarje 

Odsek za varstvo gorske narave 

 

Doc: Program_OVGN PD_NZ_2021 text 

Datum: 13. 12. 2020, popravljeno 7. 4.2021 
 

 

Program dela odseka v letu 2021 
 

Program dela odseka je prilagojen pričakovanim ukrepom (omejitvam) za preprečevanje širjenje koronavirusne 

bolezni covid-19. 
 

DELO (AKCIJE) 

 

Za leto 2021 odsek načrtuje omejeno število aktivnosti (akcij).  
 

Pomembnejše (trajne) akcije (aktivnosti): 

 vse leto: pet minut za varstvo gorske narave na planinskih turah PD Nazarje; 

 vse leto: tradicionalni fotografski natečaj (Šepet gora); 

 junij: cvetana Šavnic; 

 oktober: NV planinski izlet Žareči macesni; 

 december: razstava fotografij natečaja v okviru festivala BRATI GORE ob Mednarodnem dnevu gora.  
 

Druge akcije odseka v okviru društva: 

 januar: razstava fotografij lanskega fotografskega razpisa), prestavljeno na oktober; 

 marec: gremo po E6 odpovedano;  

 urejanje spletne strani skozi vse leto; 

 promocija dejavnosti PD (Vrbovške novice, Savinjske novice, spletna stran PZS). 
 

Sodelovanje zunaj društva : 

 udeležba na zboru odsekov KVGN; 

 sodelovanje na NV pohodu in letnem srečanju Odbora VGN SMDO na Goro Oljko (marec). 

 sodelovanje na NV pohodu in letnem srečanju odsekov VGN SMDO PD na Smrekovcu (september). 

 sodelovanje na srečanje odsekov KVGN (september/oktober) 
 

Neizvedene akcije: 
 

KADRI 

 

Število in kompetence:  

V odseku bo leta 2021 delovalo deset članov, od tega smo trije VGN in trije GS. Ena članica je mentorica 

planinskega krožka., ena je načelnica MO Stonoga.  
 

SODELOVANJE 

 

Sodelovanje je temelj našega dela. Seveda odlično sodelujemo z vsemi odseki v društvu. 

Dobro sodelujemo z odborom VGN pri SMDO PD. 
 

FINANČNI DEL POROČILA 

 

Največ stroškov bo s pripravo razstave fotografij, ostale akcije so finančno nezahtevne. 
 

Načelnik: Marijan Denša 



POROČILO NADZORNEGA ODBORA PD NAZARJE ZA LETO 2020 

 
NO PD Nazarje se je sestal 7. 5. 2021 v prostorih PD Nazarje. Poleg članov NO so bili na seji prisotni tudi 

Matej Purnat-blagajnik, David Ermenc-predsednik PD Nazarje in Marjan Ostruh gospodar PD Nazarje. 

 

NO je pregledal računovodsko knjiženje PD Nazarje in bil seznanjen s poslovanjem planinskega doma 

Farbanca. 

 

Člani NO smo bili soglasni, da je poslovanje društva potekalo v skladu s finančno zakonodajo in nepravilnosti 

nismo odkrili. S finančnimi sredstvi društva se je ravnalo gospodarno. 

Zaradi razmer v zvezi COVIDA je društvena aktivnost potekala v omejeni obliki, saj je društvo moralo 

upoštevati vsa navodila NIJZ-a. 

Med zaprtjem so na koči Farbanca potekala nekatera adaptacijska in vzdrževalna dela. 

Posebej bi se zahvalili dobremu delu gospodarskega odseka za njihovo požrtvovalno delo. 

Opravljena je bila tudi inventura, ki je tudi priloga zapisnika. 

 

 

 

Predsednik NO Jurij Zakrajšek 

________________________ 

Član NO Dušan Bastl 

________________________ 

Član NO Bojan Golob 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazarje, 9. 5. 2020 

 



                                 Planinsko društvo Nazarje         22. občni zbor 
 

 

POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA PD NAZARJE ZA LETO 2020 

 

Častno razsodišče planinskega društva Nazarje v letu 2020 ni obravnavalo nobenega primera v 

društvu.  

 

Nazarje, 15.5.2021                                                                                                              Zora Štrucl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




