
 

 

 

POROČILO PREDSEDNIKA PD GALICIJA za leto 2022 

 

 

Delo planinskega društva je sestavljeno iz: 

❖ dežuranja na planinski koči 

❖ pohodništva  

❖ del na planinski postojanki 

❖ organizacije in izvedbe različnih prireditev 

 

UO PD Galicija se je sestal 6 krat in enkrat na skupnem druženju na Šentjungerti. 

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

Opravljenih je bilo 60 dežurstev, ostala dežurstva so odpadla zaradi Covida 19. 

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

opravljeno delo. 

V PD Galicija smo v letu 2022 opravili 3713 prostovoljnih ur, za kar se vsem 

prostovoljcem najtopleje zahvaljujem. Tu so štete ure vseh dežurstev, ure, ki smo jih 

preživeli na sejah UO, raznih komisijah, vodenju pohodov oz. izletov, urejanju obeh 

koč in njune okolice. Štet je tudi čas za urejanje dokumentacije za dežurstva in o delu 

društva. 

Ida Dimec, tajnica društva, je vas obveščala po e-pošti, SMS poštarju, vodila 

zapise o aktivnostih društva in pisala zapisnike sej UO. Hvala Idi za vestno 

opravljeno delo.   

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

oddajo dokumentacije za dežurstvo in sprejem blagajne. Vestno je spremljala zalogo 

artiklov na koči in skrbno nabavljala vse potrebno za potrebe dežurstva. Pobirala je 

tudi članarino in skrbela, da so vsi novi člani izpolnili pristopne izjave.  Bila je tudi 

vezni člen s Petko Žalec, našim računovodskim servisom.  

Po poročilu Igorja Seniča, načelnika vodniškega odseka, je v letu 2022 osem 

vodnikov sodelovalo na 10 organiziranih pohodih z okoli 200 udeležencev. Veliko 

planiranih pohodov pa je zaradi ukrepov Covida oz. slabega vremena žal odpadlo. 

Ostali pohodi pa so bili individualni v okviru društva oz. zasebno. Januarja smo 

organizirali zimski pohod na Paški Kozjak, v februarju pa 2. etapo Julijanine poti. 

Junija smo organizirali tradicionalni pohod po obronkih KS Galicija, ki je bil dobro 

obiskan. V septembru smo izvedli pohod ob dnevu športa v Sloveniji. Ob 60-letnici 

SSP smo organizirali pohod iz Jame Pekel na Goro, ob tednu otroka pa ob pomoči 

zaposlenih na šoli še ŠD za POŠ Trje. V novembru sta bila organizirana še pohoda 

na Donačko goro in Čreto. 

Kar 21 mladih iz našega društva se je udeležilo planinskega tabora, ki ga 

organiziramo skupaj s PD Žalec in PD Prebold. Odvijal se je v Dovjah, kjer smo 

skupaj preživeli zanimiv in razgiban teden. 

Da smo zmogli uresničiti ta program, gre zahvala obema vodnicama in šestim 

vodnikom. Vsem prisrčna hvala za varno in uspešno vodenje pohodov.  

Zahvala velja tudi Igorju Seniču, načelniku vodnikov, ki vas obvešča glede terminov 

pohodov in skrbi za prijavo licenčnih izpopolnjevanj in vsakoletno registracijo 

vodnikov.  

 



 

 

 

Vse poti na Šentjungert so urejene in markirane, za to so skrbeli naši trije markacisti. 

Opravili so 54 ur prostovoljnega dela, za kar se jim zahvaljujem. Posebna zahvala pa 

velja Slobodanu, ki zaključuje svoje delo. 

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

planinski krožek, ki je zaradi ukrepov Covida deloval še del leta v okrnjeni obliki. V 

krožku deluje 40 mladih planincev. Obema mentoricema hvala za njun trud in 

prizadevnost. Zahvala za razumevanje pa tudi vodstvu POŠ Trje. 

Naši mladi člani so na različnih nivojih tekmovanj v orientaciji dosegli odlične 

rezultate vsi, ki so sodelovali, posebej moram tu izpostaviti sestavo Blaž Krulec, 

Maks Jelen in David Zupanc, ki so se udeležili Balkanskega tekmovanja v orientaciji 

in dosegli 2. mesto. Čestitke vsem tekmovalcem, njihovim metoricam, posebej pa še 

gospe Karmen Zupanc, ki  priprvaljala mlade planince za najvišji rang tekmovanja ob 

podpori mentorja Petra Kavčiča. 

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

Skrb za opremo in izposojo je do sedaj skrbel Ivi Brežnik, od sedaj dalje bo skrbel za 

planinsko opremo novi skrbnik, Sebastjan Ašenberger. Iviju Brežniku iskrena hvala 

za večletno skrb za našo planinsko opremo.   

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

Organizacijo del vodi gospodar Matjaž Kapitler. Letos je opravil 48 ur zabeleženega 

prostovoljnega dela. Izgradnja nove dovozne »rampe« spodaj pri zidani hiši in 

obnova pohodnega podesta drvarnice pa je v teku. Tudi delovne akcije so bile 

okrnjene, žal nekatere tudi niso bile izvedene. Tudi njemu velja zahvala za njegovo 

prizadevnost in opravljeno delo ter za pomoč pri opravljanju funkcije podpredsednika. 

Sam sem, poleg del, ki sodijo k predsedniku društva, še urejal na portalu PZS  

program Naveza. Tu sem vnašal vsako leto člane društva. Skrbel sem tudi za 

izpolnjevanje različnih anket, pripravljal dokumentacijo za različne razpise. Po 

končanih aktivnostih sem tudi podal poročila, s pomočjo katerih smo pridobili precej 

sredstev za delovanje društva.  

Zahvala velja tudi nadzornemu odboru, ki je bdel in vestno spremljal naše 

delo. NO  vodi predsednik Milan Vogrinc, tudi njemu velja hvala. Za vestno 

opravljeno delo se zahvaljujem tudi našemu praporščaku Srečku Podpečanu, ki je 

zastopal naše društvo na raznih planinskih srečanjih. 

Hvala vsem članom UO, NO in ČR  za večletno delo in razumevanje. 

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

bi to sodelovanje bilo tako bogato tudi v prihodnje. 

Po 12. letnem predsednikovanju PS Galicija in 16. letnem predsednikovanju 

PD Galicija bi se želel zahvaliti, za pomoč pri razvoju planinstva in meni osebno, žal 

že preminulim: Janezu Megliču, Ivanu Poholetu, Slavku Vrhovniku, Branku Dolerju, 

Franciju Arnšku, Miranu Srebočanu, Gustiju Brežniku in ostalim. 

Upam in želim si, da se bo naše delo nadaljevalo z novim vodstvom še z bolj smelo 

vizijo, da se bomo še naprej prisrčno družili kot dežurne družine na Gori ali kjer koli 

že. Hvala Vam prisotnim in tudi tistim ki jih danes ni, posebej pa še družini, ki mi je 

pomagala pri delu in stala ob strani vsa leta in me vzpodbujala ter vsem županom 

občine Žalec, predsednikom KS Galicija, kolektivu POŠ Trje, društvom v kraju, … 

Pred volitvami novih organov društva bomo podelili zahvale, priznanje društva  ter  

priznanja PZS(bronaste in srebrna častna znaka). 

 

 



 

 

 

PLAN DELA PD GALICIJA ZA LETO 2023  

 

 

a) Pohodništvo 

❖ pestrost pohodov za vse starostne skupine pohodnikov   

❖ izlet s pohodom za člane in dežurne družine - september ali prenos fin. sredstev 

za novoletno zabavo 

❖ izobraževanje vodnikov in markacistov ter obnova licenc  

❖ sodelovanje z vrtcem in POŠ Trje 

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

❖ sodelovanje pri projektu Slovenija planinari 

 

b) Nabava opreme za vodnike in markaciste 

❖ glede na potrebe vodnikov in markacistov in finančnih možnosti 

 

c) Vzdrževanje  lesene hiše 

❖ izvedli bomo drugo barvanje lesene hiše  

 

d) Vzdrževanje zidane koče 

❖ skrb za nabavo opreme in blaga za izvajanje dežurstev 

 

e) Vzdrževanje in urejanje okolice 

❖ nadaljevanje urejanja  kažipotov – tabel 

❖ dopolnitev igrišča za otroke – igrala in tlakovanje 

❖ sprotna košnja in vzdrževanje zunanjih klopi ter miz 

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

❖ odstranitev odvečnih/poškodovanih dreves obrezovanje krošenj  

❖ predavanje 

 

f) Prireditve 

❖ volilni občni zbor  

❖ velikonočni ponedeljek 

❖ srečanje ob 1. maju 

❖ predavanje – predstavitev  poti 14. divizije 

❖ srečanje učencev POŠ Trje - predstavitev planinstva v tednu otroka v oktobru 

 

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

naših dežurstev ter iskanja sponzorjev. 

 

Pripravil: Viktor Furman 

 

 


