
POROČILO PREDSEDNIKA  PD ŽALEC  ZA LETO 2021 
 
Tudi preteklo leto je bilo v znamenju covida in temu primerno kratko je tudi moje poročilo. 

Konec januarja je JKP Žalec pregledal delovanje čistilne naprave na Bukovici. 

13. marca smo se udeležili spominskega pohoda za umrlimi planinci v organizaciji PD 

Šempeter.  

Zaradi pandemije nismo organizirali »mučenikov« na Bukovici, vendar so nekateri vseeno 

prišli.  

V okviru danih predpisov smo pripravili Pomlad na Bukovici 27. aprila z manjštevilčnim 

občinstvom. 

V začetku julija je bila že tradicionalna košnja na Bukovici na star način.  

Upravni odbor  je  v preteklem letu  imel 6  rednih sestankov na katerih je bila prisotna večina 

članov.  

Zaradi omejitev ni bilo sej Savinjskega medobčinskega odbora planinskih društev. Sodelovali 

smo z drugimi planinskimi društvi v občini.  

V preteklem letu je 32 članov opravilo le 2014 prostovoljnih delovnih ur ( lani 685) .  

Dežurstvo v planinskem domu na Bukovici je bilo odvisno od navodil NIJZ in vladnih 

odlokov. Junija se je Leberjevima in Tamšetovima  pridružil še Žiga Nerat s partnerko. Žal 

samo za pol leta, ker sta kasneje prevzela lovski dom na Golavi. V imenu UO se vsem 

zahvaljujem za opravljeno delo. Posebej se zahvaljujem gospodarju Ivanu Tamšetu za 

skrbnost v zvezi s planinskim domom na Bukovici.  

Markacisti so v preteklem letu imeli poleg rednega pregleda poti sodelovali z PD Šempetra pri 

pripravi dokumentacije za registracijo planinske poti s Pogorišča preko Apna na Ponikvo. 

Člane in druge zainteresirane smo o našem delovanju in akcijah obveščali preko elektronske 

pošte in naše internetne strani za katero skrbi Matjaž Žohar. Zaradi covida smo morali 

program prilagajati situaciji in nismo izdali tiskanega koledarčka.  

Članarina se je v tem letu ni spremenila in znaša 60,00 evrov za A, 54,60 evrov za Ad, 24,00 

evrov za B, 19,40 evrov za Bd, 19,00 evrov za B1 ( nad 65 let ), 16,00 evrov za S+Š, 13,00 

evrov za S+Šd, 7,00 evrov za P+O, 5,60 evrov za P+Od ter 8,00 evrov za IN ( osebe s 

posebnimi potrebami ) oziroma 6,400 evra za INd. Razen za A, Ad in IN ter INd  je članarina 

nižja od tiste, ki jo objavlja PZS. 

Društvo je v letu 2021  imelo  217članov (lansko leto 218 ). Od teh članov jih je  

mladih 94  ( lani 77 ). Ni bilo mladinskih izletov, orientacijskih tekem bil pa je tabor mladih 

planincev. Poleg tega imamo tudi podporne člane, ki prispevajo po 10 evrov nimajo ugodnosti 

PZS ( zavarovanje, popusti). 

Društvo deluje v javnem interesu, zato je lahko prejemnik 1 % dohodnine. V preteklem letu 

smo s tega naslova dobili preko 639,44  evrov. 

Iz proračuna občine dobimo dotacijo za delo z mladimi in nekatere prireditve. Višina le-te je 

odvisna od prijavljenih programov, ki se v skladu z sprejetimi merili točkujejo. Tudi v 

lanskem letu smo zaradi manj izvedenih programov manj prejeli. 

Za uspešno delo UO se zahvaljujem vsem članom, še posebej pa tajnici Albini Vahen. 

 

 

 Žalec, 10. marec 2022                                                     Vlado Rojnik 


