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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020 

 

Pojasnila k računovodskim izkazom 

 

Finančno poslovanje društva je urejeno v skladu z zakonom o društvih, urejeno po  

27. členu statuta društva in po pravilniku o finančno materialnem poslovanju. Društvo 

pri svojem delu uporablja Slovenski računovodski standard 33. Naš način vodenja 

knjig je v skladu z določbami s 26. členom zakona o društvih. Nepridobitno in 

pridobitno dejavnost ločimo v odstotku glede na celotno dejavnost. Presežki 

prihodkov so porabljeni za namene določene po 24. členu zakona o društvih. Društvo 

ima nadzorni odbor, ki v skladu s določbami statuta nadzira poslovanje društva. 

 

Poslovno poročilo 

Planinsko društvo Galicija je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje 

fizičnih oseb, ki so se  povezale zaradi planinske in pohodniške dejavnosti.  

Ustanovljeno je bilo na ustanovnem občnem zboru 11. 9. 2004. 

Društvo predstavlja in zastopa predsednik društva, ob njegovi odsotnosti pa 

podpredsednik društva. Tajnica društva opravlja strokovna in administrativna dela, 

blagajničarka pa vodi  finančno  poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno 

materialnem poslovanju s pomočjo  Javnega zavoda  Petka Žalec. Organi društva so: 

- občni zbor, 

- upravni odbor, 

- nadzorni odbor, 

- častno razsodišče. 

Društvo za člane in ljubitelje gora organizira pohode, ture, izlete in še druge oblike 

planinske dejavnosti, skrbi za dvig strokovnega znanja vodnikov, markacistov in 

organizira delo na planinski postojanki. 

Delo planinskega društva je sestavljeno iz:  

❖ dežuranja na planinski koči  

❖ upravljanja in oskrbovanja ter vzdrževanja planinske postojanke  

❖ pohodništva -  planinska dejavnost za člane in druge ljubitelje planin, 

❖ izobraževanja mladih za varno pot v gore, 

❖ motiviranja osnovnošolske mladine za planinsko dejavnost 

❖ aktivne udeležbe in strokovne pomoči pri izvedbi množičnih pohodov:                      

a) pohod  ob dnevu zdravju 

b) projekt Slovenija planinari 

c) pohod po obronkih KS Galicija  

❖ organizacije in izvedbe različnih prireditev 

❖ udeležbe na tekmovanjih iz orientacije na občinski in državni ravni 

❖ skrbi za planinske poti - vzdrževanje in markiranje 

 

 

 



 

 

POROČILO PREDSEDNIKA PD GALICIJA za leto 2020 

 

Delo planinskega društva je sestavljeno iz: 

❖ dežuranja na planinski koči 

❖ pohodništva  

❖ dela na planinski postojanki in 

❖ organizacija ter izvedba različnih prireditev 

 

 

UO PD Galicija se je sestal 6 krat, od tega 4 krat po video povezavi ZOOM. Sproti 

smo se dogovarjali o realizaciji plana, ki smo ga sprejeli na občnem zboru. 

Opravljenih je bilo  komaj 34 dežurstev, ostala dežurstva pa so žal odpadla zaradi  

Covida. 

Ob tej priložnosti, bi se rad zahvalil vsem dežurnim za dobro in vestno 

opravljeno delo. 

V letu 2020 smo organizirali zaradi ukrepov Covida korespondenčni občni zbor.  

Delovne akcije so bile okrnjene, žal nekatere tudi niso bile izvedene, vse zaradi 

ukrepov Covida. Opravljenih je bilo okoli 200 prostovoljnih ur, za kar se vsem 

udeležencem najtopleje zahvaljujem.  

Po poročilu načelnika vodniškega odseka Igorja Seniča je v letu 2020 deset vodnikov 

sodelovalo na 6 pohodih z udeleženci. Ostali planirani pohodi pa so zaradi ukrepov 

žal odpadli. Ostali pohodi pa so bili individualni v okviru društva oz. zasebno. 

Sodelovali smo tudi v okviru Galiških dni, kjer smo organizirali pohod po obronkih KS 

Galicija, ki je bil dobro organiziran in obiskan. Organizirali smo tudi pohod ob  prvem 

dnevu športa v Sloveniji, ki je bil organiziran 23. septembra 2020. 

Da smo zmogli uresničiti ta program, gre zahvala vodnicama in vodnikom. Vsem 

prisrčna hvala za varno in uspešno vodenje pohodov. Zahvala velja tudi Igorju 

Seniču, načelniku vodnikov.  

Vse poti na Šentjungert so urejene in markirane, za kar skrbijo naši trije markacisti. 

Opravili so 11 ur prostovoljnega dela za kar se jim zahvaljujem. Nabavili smo smerne 

table in uredili kažipote.  

S pomočjo mentoric Silve Pohole in Teje Plešnik je na POŠ Trje deloval planinski 

krožek. Zaradi ukrepov Covida žal ni bilo organiziranih pohodov.  

V društvo imamo tudi nekaj planinske opreme, ki jo tudi sproti obnavljamo. Skrb za 

opremo in izposojo pa ima Ivi Brežnik. Tudi njemu velja zahvala za opravljeno delo.  

Skozi vse leto skrbimo za primerno vzdrževanje zgradb in zunanjih površin. 

Organizacijo del vodi gospodar Matjaž Kapitler. Tudi njemu velja zahvala za njegovo 

prizadevnost in opravljeno delo.  

Zahvala velja tudi nadzornemu odboru, ki je bdel in vestno spremljal naše delo. NO  

vodi predsednik Milan Vogrinc. 

Za vestno opravljeno delo se zahvaljujem tudi našemu praporščaku Srečku 

Podpečanu. 

Na novo urejamo tudi spletno stran društva, glede na možnosti se trudi Matjaž 

Kapitler. Ida Dimec, tajnica društva, vas obvešča po e-pošti in SMS poštarju. Igor 

Senič vas obvešča glede pohodov, medtem ko  program Navezo urejujem sam, kjer 

vodim članstvo skupaj z Zdenko, ki pobira članarino. Sam še vodim seznam o 

prostovoljstvu. 

 



 

 

 

 

Zahvaljujem se blagajničarki Zdenki Dolar za vodenje finančnih sredstev, za nabavo 

za potrebe dežurstva, za pobiranje in beleženje članarine ter za sodelovanje s Petko 

Žalec. 

Zahvala valja tudi Idi Dimec za vestno in nesebično opravljeno delo tajnice društva.  

Rad bi se zahvalil tudi Slavku Vrhovniku, ki skrbi za čestitke ob okroglih jubilejih in 

piše izraze sožalja.  

Vsem se za sodelovanje in opravljeno delo še enkrat zahvaljujem, z željo, da bi to 

sodelovanje bilo tako bogato tudi v prihodnje. 

Upam in želim si, da se naše delo vrne nazaj v stare tirnice, da se bomo lahko 

prisrčno družili na Gori ali kjer koli že.  

 

 

PLAN DELA PD GALICIJA ZA LETO 2021 

 

V letu 2021 planiramo 

 

a) Pohodništvo 

❖ pestrost pohodov za vse starostne skupine pohodnikov  - plan že  prejeli 

❖ pohod za dežurne družine  

❖ izobraževanje vodnikov  

❖ sodelovanje z vrtcem in POŠ Trje 

❖ sodelovanje na planinskem taboru s PD Žalec in z mladinskim odsekom PD Žalec 

❖ možno sodelovanje pri projektu Slovenija planinari 

 

b) Nabava opreme za vodnike in markaciste 

❖ glede na potrebe in finančne možnosti 

❖ izobraževanje – obnova licenc vodnikov 

 

c) Vzdrževanje  lesene hiše 

❖ izvedli bomo zunanjo barvanje lesene hiše  

 

d) Vzdrževanje zidane koče 

❖ ureditev in nabava opreme za točilnico 

❖ skrb za nabavo opreme in blaga za izvajanje dežurstev 

❖ izgradnja nove dovozne rampe spodaj pri zidani hiši 

❖ nabava polken na zidani hiši - glede na možnosti 

 

e) Vzdrževanje in urejanje okolice 

❖ nadaljevanje urejanja  kažipotov - tabel 

❖ sprotna košnja in vzdrževanje zunanjih klopi ter miz 

❖ čistilna akcija – april v okviru KS Galicija oz. občine Žalec  

❖ pripraviti strokovne rešitve o čiščenju komunalnih odplak - čistilna naprava 

 

f) Prireditve 

❖ korespondenčni občni zbor  

 

 



 

 

 

 

❖ velikonočni ponedeljek 

❖ srečanje ob 1. maju 

❖ srečanje učencev POŠ Trje - predstavitev planinstva v tednu otroka 

 

Izvedba plana, ki je pred nam, pa je odvisna od vseh nas in od finančnega izkupička 

naših dežurstev ter iskanja sponzorjev. 

Ali nam bo uspelo karkoli izvesti, pa je največ odvisno od zdravstvenih razmer. 

 

Želim Vam varen korak, veliko sporščenosti in optimizma ter ostanite zdravi. 
.                                                                             

            Viktor Furman,  

       predsednik PD Galicija     


