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

POROČILO VODNIŠKEGA ODSEKA ZA LETO 2020
➢ Vodniški odsek je v letu 2020 izvedel 11 pohodov od 18 planiranih.
➢ Pohodov se je udeleževalo 90 pohodnikov, povprečno se je posameznega
pohoda udeležilo 23 pohodnikov.
➢ Nevenka Šolar in Sebastjan Pohar sta se udeležila vseh 11 pohodov.
➢ Za osebe z motnjo v duševnem razvoju so bili izvedeni trije pohodi. Povprečno
se je posameznega pohoda udeležilo 9 pohodnikov.
➢ 7 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 2020 je bilo v vodniškem odseku 15 vodnikov. Od tega jih je 10 vodilo
pohode za PD.
➢ Izvedbo pohodov smo prilagajali ukrepom proti koronavirusu. Kar nekaj jih je
odpadlo zaradi prepovedi druženja in zaprtja v občine. Dva pohoda v tujino smo
nadomestili s pohodi v domača gorstva. Situaciji smo prilagajali tudi prevoze
(prevoz na izhodišče z lastnim prevozom; namesto avtobusa smo prevoz izvedli
s kombiji; med prevozom smo uporabljali zaščitne maske).
Druge akcije v okviru PD Radovljica:
➢ 1 vodnik je sodeloval na prireditvi Nočni pohod na Valvazor.
➢ 2 vodnika sta sodelovala pri vodenju farmacevtov na Begunjščico.
➢ 2 vodnika sta se udeležila izpopolnjevanja za zimske ture.
➢ Udeleževali smo se sestankov VO in UO.
➢ Nakup opreme vodnikov.
➢ Vpis vodnikov v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih
delavcev v športu.
➢ Opravili smo inventuro opreme.
Skupaj smo vodniki opravili 628 evidentiranih prostovoljnih ur.
PLAN DELA VODNIŠKEGA ODSEKA ZA LETO 2021
➢ V letu 2021 imamo vodniki PD Radovljica planiranih 23 vodenih planinskih
tur. Na teh pohodih bomo zagotavljali spremljevalce za osebe s posebnimi
potrebami. Posebej bodo organizirani pohodi za invalide, ki težje hodijo. Za
njih je v planu 12 pohodov.
➢ Usposabljanja v letu 2021: Na izpopolnjevanje za letne ture bo šlo 6
vodnikov, 1 vodnica se bo udeležila usposabljanja za B licenco, 2 vodnika se
bosta udeležila usposabljanja za D licenco.
➢ 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.
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