
PPLLAANN      DDEELLAA    22001133  
 
Turistično športno društvo Sv. Primož na Pohorju – Šentjanž nad Dravčami  bo tudi v letu 2013 
nadaljevalo z izpolnjevanjem ciljev navedenih v Statutu društva ter  

- se udejstvovalo pri razvoju športa in kulture in skrbelo za športno in kulturno vzgojo svojega 
članstva in ostalega prebivalstva, 

- se udejstvovalo pri razvoju turizma z ohranjanjem naravne, kulturne dediščine ter negovanjem 
in obujanjem ljudskih običajev. 

- se zavzemalo za varstvo naravnih in kulturno – zgodovinskih spomenikov in celotne krajine in 
se vključevalo v akcije za varstvo okolja, 

- organiziralo in sodelovalo pri organizaciji vseh vrst kulturnih, športnih,  zabavnih, družabnih in 
drugih prireditvah 

 
Za dosego svojega ciljev planiramo v letu 2013 naslednje aktivnost, ki so časovno pogojene: 

 

JANUAR 
 PROSLAVA ZIDANŠKOVE BRIGADE 
 SANKANJE 

  
 IGRE NA SNEGU (   ŽAKLANJE )  

 

FEBRUAR  OBČNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA  

 
 DELITEV PUSTNIH PLOHOV 

 

MAREC  DAN ŽENA - KULTURNI PROGRAM + ZABAVA 

 
 DELAVNICA - BARVANJE PIRHOV IN IZDELOVANJE SNOPOV 

 

APRIL  ČISTILNA AKCIJA 

 
 POSTAVLJANJE MLAJA  

 

MAJ  PRVOMAJSKI POHOD NA KREMŽARCO 

 
 POHOD ( GOLICA – 18.5.2013 ) 

 

JULIJ  ČIŠČENJE ŠOLE IN PRIPRAVA NA LEPO NEDELJO     

  VESELICA + SREČELOV + OBUJANJE STARIH OBIČAJEV ( 7.7.2013) 

 
 ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE ŠOLE IN OKOLICE 

 

AVGUST 

 VUZENIŠKI DNEVI 

 URA ZGODOVINE 

 TURNIR V MALEM NOGOMETU 

 

 PRIKAZ KMEČKEGA OBIČAJA  

 SODELOVANJE NA ŠENTVIŠKIH IGRAH 
 DVODNEVNI POHOD ČEZ POHORJE 

 

SEPTEMBER 
 PIKNIK ZA ČLANE DRUŠTVA + PRIPRAVA IN ČIŠČENJE  

 

OKTOBER 
 

 EKSKURZIJA ZA ČLANE DRUŠTVA 
 KOSTANJEV PIKNIK 

 

NOVEMBER 
 MARTINOVANJE 

 

 DECEMBER  KRASITEV KRAJA                              

  PRIHOD BOŽIČKA IN OBDAROVANJE OTROK 

 
 POHOD Z BAKLAMI K POLNOČNICI 

 

 
Posameznih prireditev ne želimo širiti, ampak izpopolniti obstoječe. 
 
 
 



 
Poleg aktivnosti, ki so časovno pogojene pa imamo v planu še: 
 
 Srečanje vseh vodilnih članov društva in predhodnega društva TŠD ( mladinsko društvo). 
 redno informiranje širše javnosti o dogodkih in zanimivostih v društvu in kraju( priprava vabil in 

drugih gradiv za prireditve ) 
 vzdrževanje vaškega doma, okolice in športnega igrišča 
 spodbujanje množičnosti v športu in rekreaciji  
 promocija športov za katere imamo naravne možnosti (kolesarjenje, pohodništvo,..)  in urejanje 

sprehajalnih, pohodnih in kolesarskih poti  
 organiziranje obiskov večjih športnih, turističnih in kulturnih prireditev glede na zanimanje  članov 
 obujanje in ohranjanje starih običajev  
 prenos tradicije in kulturnih vrednot na mlade 
 urejanje okolja in organizacija delovnih akcij  
 osveščanje prebivalstva za skrb za okolje  
 organizacija oz pomoč pri organizaciji prireditev ob praznikih  
 sodelovanje in srečanja z ostalimi sorodnimi društvi, TIC 
 
O izvedbi posameznih aktivnosti se bo glede na finančne zmožnosti odločal upravni odbor tekom leta. 
Seveda pa je vse pogojeno tudi s pripravljenostjo članov za sodelovanje. 
 
 
  
 
Finančna sredstva: 
 
Glavni vir prihodkov bodo  

 sredstva prejeta na javnih razpisih in donatorska sredstva ter 
 članarine 
 ( morebitni)  prihodki prireditev 

 
Odhodke bomo planirali tekom leta glede na višino prihodkov. Večji odhodki predstavljajo 
sofinanciranje piknika in ekskurzije za člane društva ter božično obdarovanje otrok. 
 
 
 
 
 
 
Sv. Primož na Pohorju, 8.2.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 


