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SPOŠTOVANI,  
 

pred desetimi leti smo se člani 

 PS Galicija odločili, da ustanovimo samostojno planinsko društvo. 

Tako letos praznujemo 10.  obletnico našega uspešnega delovanja. 

Ob tej priložnosti želim izreči 

vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri nastajanju  in ustanavljanju  PD Galicija, iskrena hvala. 

Hvala tudi Vam, ki ste nas vzpodbujali in bodrili na naši novi poti. 

Ob obletnici smo organizirali deset zanimivih pohodov po Sloveniji. 

Vsem želim uspešno in varno hojo ter obilo užitkov ob našem praznovanju. 
 

Predsednik PD Galicija 

Viktor Furman 
 

INFORMACIJE IN NAVODILA ZA UDELEŽBO NA JUBILEJNIH 10 POHODIH: 
 

Vse udeležence organiziranih 10 pohodov obveščamo, da bodo dobili evidenčni karton pri 
vodnikih pohodov brezplačno. Prav tako bo podeljena brezplačno spominska značka za osvojitev 
10 tur. Od 10 pohodov je 8 pohodov zelo lahkih in nezahtevnih in bodo trajali od 3 ur do največ 5 
ur. Eden od pohodov je srednje zahteven na Kobariški Stol in bo trajal cca 7 ur. En pohod pa je bolj 
zahteven na Konja v Kamniških Alpah in je pot v krajšem delu plezalna. 

 

Namen pohodov ob 10. Obletnici PD Galicija je druženje članov in simpatizerjev PD 
Galicija na vodenih prijetnih in pretežno nezahtevnih pohodih. 

 
Pravila za podelitev jubilejne značke: 
 

1. Pohodi se praviloma opravijo z vodenjem naših vodnikov. Na vrhovih ali kočah 
boste pritisnili žig in dobili podpis vodje ture. Na nekaterih točkah ni štampiljke, tam 
zadostuje le podpis vodnika, ki vodi turo. 

2. Vsak pohodnik mora opraviti najmanj 8 tur v organizirani skupini z vodniki. 
3. Pohodniki, ki se zaradi prevelike zahtevnosti ali zaradi pomanjkanja časa katerega 

od pohodov ne bodo mogli udeležiti, lahko opravijo namesto poljubnih dveh manjkajočih tur 
nadomestni dve turi, tako da dvakrat obiščejo našo kočo na Šentjungertu v času dežurstva 
(nedelje ali prazniki). V dnevnik pritisnejo štampiljko in od dežurnega dobijo v dnevnik 
podpis ter datum in dve nadomestni turi bosta priznani.  

4. Za jubilejno značko mora imeti vsak pohodnik veljavno potrjenih 10 pohodov. 
5. Pogoje za pridobitev značke ugotavlja komisija, ki jo je imenoval UO PD Galicija na 

seji 29.01.2014. 
. 

VABLJENI, DA SE JUBILEJNIH POHODOV  UDELEŽITE V ČIM VEČJEM ŠTEVILU!   PD GALICIJA 

 
 

OBRNI ! 


