PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA
VODNIŠKI ODSEK
Ulica Staneta Žagarja 2B
4240 RADOVLJICA

POROČILO VODNIŠKEGA ODSEKA ZA LETO 2019
➢ Vodniški odsek je v letu 2019 izvedel 19 pohodov od 22 planiranih.
➢ Pohodov se je udeleževalo 124 pohodnikov, povprečno se je posameznega
pohoda udeležilo 27 pohodnikov.
➢ Nevenka Šolar se je udeležila vseh 19 pohodov, Nika Blejc in Maruša Vatovec
sta se udeležili 18 pohodov.
➢ Za osebe z motnjo v duševnem razvoju je bilo organiziranih 13 pohodov.
Povprečno se je posameznega pohoda udeležilo 9 pohodnikov.
➢ 10 oseb z motnjo v duševnem razvoju se je udeleževalo tudi rednih pohodov
VO, za lažje vključevanje v skupino smo jim zagotavljali dodatnega
spremljevalca.
➢ V letu 2019 je v vodniškem odseku delovalo 14 vodnikov.
Druge akcije v okviru PD Radovljica:
➢ 2 vodnika sta se udeležila izpopolnjevanja za kopne razmere
➢ 7 vodnikov se je udeležilo izpopolnjevanja za zimske razmere
➢ 2 vodnika sta se udeležila usposabljanja za pridobitev B licence
➢ Udeleževali smo se sestankov VO in UO
➢ Nakup opreme vodnikov
➢ Nakup skupne opreme (plezalna vrv)
➢ Na zaključnem pohodu smo nagradili pohodnike, ki so se največkrat udeležili
naših pohodov. Nagrade zanje so prispevali: PD Radovljica, VO PD Radovljica,
Elan, Žito Gorenjka in Štef transport
Skupaj smo vodniki opravili 1050 evidentiranih prostovoljnih ur.
PLAN DELA VODNIŠKEGA ODSEKA ZA LETO 2020
➢ V letu 2020 imamo vodniki PD Radovljica planiranih 19 vodenih planinskih
tur. Posebej bodo organizirani pohodi za invalide, ki težje hodijo. Za njih je v
planu 14 pohodov.
➢ Usposabljanja v letu 2020: Na izpopolnjevanje za letne ture bo šlo 7 vodnikov,
zimskega izpopolnjevanja se bosta udeležila 2 vodnika, 1 kandidat se bo
udeležil usposabljanja za pridobitev A vodniške licence.
➢ Planiramo tisk zgibank za naslednje leto.
➢ Nakup planinske opreme za vodnike.
➢ Sodelovanje na delovnih in drugih akcijah v okviru PD Radovljica.
➢ Kandidiranje na občini Radovljica za denarna sredstva.
➢ Sodelovanje na drugih akcijah kamor bomo vabljeni vodniki VO in bo za to
interes odseka ali posameznih vodnikov.

➢ Krajša predavanja, različne teme po sestankih VO. Druženje vodnikov: pohod
in usposabljanje, interna izobraževanja vodnikov v okviru odseka.
15. januarja 2020 je minilo 30 let od ustanovitve Odseka za planinsko hojo in vodništvo
v PD Radovljica. Na ustanovni seji je vodenje prevzel Jože Varl, ki je odsek vodil
nadaljnjih 10 let in v odseku deluje še danes. Za njim so odsek vodili še Ivo Reinhart,
Matko Pogačnik, Jana Remic in Franci Golmajer. Za njihov prispevek se jim ob tej
priložnosti najlepše zahvaljujem. Hvala tudi vsem vodnikom, ki so v teh letih aktivno
delovali v odseku in s svojim delom doprinesli k uspešnemu delovanju odseka.
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