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Zapisnik občnega zbora  Šaleškega jamarskega kluba "Podlasica" Topolšica z 

dne 15.4.2011 
 

Prisotni: Boris Vidic, Peter Robida, Boris Brusnjak, Rudi Pergovnik, Anita Srša, Rfko Srša, Zlatko 

Šmarčan, Janez Mayer, Janko Stropnik, Maks Petrič, Mirko Močnik, Slavko Hostnik  

 

Gostje:  

 g.Herman Pergovnik – predsednik KS Topolšica 

 g.Darko Delopst – predstavnik PGD Topolšica 

 g.Drago Lamper in g.Dani Prevoršek – predstavnika JK Črni galeb Prebold 

 

 

Dnevni red:  

1. Otvoritev  in pozdrav 

2. Izvolitev delovnih organov 

3. Poročila: 

 predsednika 

 blagajnika 

 gospodarja opreme 

 nadzornega odbora 

 disciplinske komisije 

4. Razprava po poročilih  

5. Potrditev poročil 

6. Predstavitev in sprejem delovnega in finančnega programa za leto 2011 

7. Članarina 

8. Razno 

 

 

1. Občni zbor je odprl predsednik S. Hostnik, ki je prisotne najprej pozdravil. V nadaljevanju 

je predlagal delovno predsedstvo v sestavi: Janez Mayer – delovni predsednik, Anita Srša – 

zapisnikar ter Boris Vidic - overovatelj zapisnika in Peter Robida – overovatelj zapisnika.  

 

2. Delovno predsedstvo so navzoči soglasno izvolili 

 

3. Prvi je podal poročilo predsednik S. Hostnik. V poročilu o delu je na kratko komentiral 19 

opravljenih akcij. Sledilo je blagajniško poročilo, ki ga je prebral blagajnik Janez Mayer. 

Predsednik je v nadaljevanju podal še kratko poročilo o klubskem katastru in o stanju 

klubske opreme. Poročilo NO je podal Rafko Srša, ki je ugotovil, da pri pregledu 

poslovanja kluba NO ni bilo nepravilnosti. Nazadnje je podal poročilo DK še Mirko 

Močnik, ki je poudaril, da v letu 2010 ni bilo nobenih obravnav. 
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4. K razpravi se je najprej prijavil g.Herman Pergovnik – predsednik KS Topolšica, ki je vse 

prisotne najprej pozdravil in obljubil finančno pomoč klubu ter klubski prostor, ki naj bi 

ga letos dobili v novem gasilskem domu v Topolšici. Naslednji se je oglasil predstavnik 

PGD Topolšica g.Darko Delopst, ki je izpostavil vprašanje zavarovanj članov jamarskega 

kluba ter povedal, da topolški gasilci letos praznujejo 80 letnico delovanja. Ob tej 

priložnosti bodo izdali jubilejno glasilo, v katerem bi želeli imeti tudi prispevek našega 

kluba. Kot zadnji izmed gostov se je k besedi prijavil še predstavnik JKČG Pebold g.Drago 

Lamper, ki je izpostavil problematiko zapisnikov o jamah oz. financiranja le teh s strani 

JZS ter nas povabil v Snežno jamo. Vsi našteti so člane našega kluba pozdravili in nam 

zaželeli veliko uspehov in varnega delovanja v prihodnje. Kot zadnji v razpravi se je 

oglasil tudi predsednik ŠJKPT in se vsem govorcem zahvalil za lepe želje in napovedi o 

pomoči klubu, ter se predstavniku PGD Topolšica opravičil, ker letos ni bilo nobenega 

predstavnik našega kluba na njihovem OZ, sicer iz opravičljivih razlogov, pa vendar. 

 

5. Poročila so bila soglasno potrjena. 

 

6. Delovni načrt za leto 2011 je podal  predsednik Slavko Hostnik, finančni načrt pa Janez 

Mayer. Na načrta ni bilo pripomb.  Sprejeta sta bila soglasno.  

 

7. Pod to točko je bila s strani predsednika podana razlaga o spremembi načina plačevanja 

članarine JZS in sicer se letos članarina plača vnaprej, kar pomeni, da klubi prejmejo 

znamkice o plačani članarini šele po plačilu članaine JZS. Povabil je tudi člane , da lahko  

plačajo članarino v višini 10 €. Članarino je poravnalo 11 članov.  

 

8. Pod točko razno je predsednik podelil člansko izkaznico našemu novemu članu Maksu 

Petriču. Po zaključku uradnega dela je sledila večerja in druženje. 

 

 

 

Topolšica, 16.4.2011 

 

 

 

 

Overovatelja  zapisnika: 

 

Boris Vidic _______________ 

 

Peter Robida ____________ 

Zapisnikar: 

 

Anita Srša  ___________ 

Delovni predsednik: 

 

Janez Mayer ___________ 

 


