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ZADEVA: Predlog za najvišje priznanje MK PZS – Mladina in gore DRAGICI ONIČ, PD Poljčane 
 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Dragica Onič se je rodila 25.02.1941. v Celju. Že od otroških let je kazala navezanost na naravo in 

soljudi. Članica Planinskega društva Poljčane je postala leta 1951, ko je dopolnila 10 let. Po končani 

osnovni šoli je obiskovala  gimnazijo in po opravljeni maturi nadaljevala študij na pedagoški akademiji 

v Mariboru, kjer je pridobila izobrazbo predmetnega učitelja angleškega jezika. Skozi ves čas šolanja 

je vedno našla dovolj časa za ustvarjalno delo v društvu. 

Mejnik v razvoju Planinskega društva Poljčane vsekakor pomeni ustanovitev mladinskega odseka leta 

1961, katerega prvi načelnik je postala Dragica. Od tega dne aktivno deluje v upravnem odboru 

društva, kjer je vseskozi zadolžena za področje vzgoje in izobraževanja mladih planincev. 

Z nastopom službe v osnovni šoli v Poljčanah leta 1962, je težišče dogajanja v mladinskem odseku 

prenesla v šolo, kjer je do leta 1989, ko se je upokojila, vsako leto vključila v delo mladinskega odseka 

okoli 50 mladih, ki so želeli vstopiti v planinske vrste. Z drugimi besedami pomeni to, da je vzgojila 

okrog 2000 mladih ljudi, kako postati telesno aktiven, odkrit, pošten, požrtvovalen, odločen itd. 

Z razvojem dejavnosti društva je bila tudi pobudnik ustanovitve skupine za orientacijo, ki se je 

vključila v sistem izobraževanja in tekmovanj, tako na področju takratne SR Slovenije, kot tudi v 

državnem merilu. Nekajkrat so dosegli naslove državnih in republiških prvakov.  

Aktivno delo v planinski organizaciji se je kazalo skozi skrb za lastno izobraževanje. Bila je v prvi 

generaciji tečajnikov za mladinske planinske vodnike in ga je tudi uspešno končala. Ta znanja je 

nadgradila z izobraževanjem na višjih stopnjah zahtevnosti, danes je vodnik PZS kategorij ABD. Takoj 

na začetku, leta 1962 je uspešno končala tudi tečaj za mentorja planinske vzgoje. To delo je opravljala 

neprekinjeno do upokojitve na osnovni šoli Poljčane. Na njeno pobudo smo ustanovili tudi planinske 

skupine na osnovni šoli v Makolah, Laporju, vrtcu v Poljčanah, Studenicah in Makolah. 

Rezultat uspešnega dela na področju vzgoje in izobraževanja se kaže tudi v tem, da ima danes 

planinsko društvo Poljčane veliko strokovnega kadra, 23 vodnikov PZS, 6 mentorjev planinske vzgoje, 

inštruktorja orientacije, kar nas uvršča med najbolj aktivna planinska društva v Sloveniji. V društvo je 

včlanjenih 540 planincev, od tega je 270 mladih, kar nas po številu članov uvršča med 15 

najmočnejših društev v državi, v Podravju pa smo čisto pri vrhu. 

Pri Dragici Onič sta nerazdružljiva ljubezen do narave, predanost planinstvu in poklicu, kjer je 

delovanje usmerjeno na vzgojo mladih ljudi, oblikovanje človeške osebnosti, odnosa do naravnih 
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dobrin in lepot ter doseganju splošne kulturne ravni človeka. Pedagoška izobrazba ji daje ravno tista 

znanja, ki jih človek potrebuje za uspešno vzgojo in prenašanje dobrih vzgledov na ljudi. V precejšnji 

neosveščenosti za vrednote, ki jih najdemo samo v sožitju z okrnjeno naravo izstopa njeno delo, saj je 

ves svoj prosti čas posvetila osveščanju ljudi in vzgoji v planinski šoli, pa tudi s pisano besedo, saj je 

sodelovala pri veliko projektih, kjer so nastajali tudi vodniki in bilteni, skratka strokovna literatura s 

področja planinstva. 

V njeni karieri je pomembno poudariti tudi, da je bila dva mandata članica izvršilnega odbora 

Planinske zveze Slovenije, to je najvišjega organa planinske organizacije na slovenskem. Še danes je 

članica častnega razsodišča, kar daje posebno težo njeni avtoriteti, spoštovanju njenega dela v 

planinstvu. Za aktivno delo v društvu in PZS je bila nagrajena s podelitvijo priznanj Mladinske komisije 

pri PZS pa tudi bronastega, srebrnega in zlatega častnega znaka PZS, ter najvišjega priznanja v PZS, 

svečane listine. 

 Če bi njeno delo lahko strnili v pisno obliko, bi bil to neizrečeno bogat in natančen izbor dogajanj, 

raznovrstnih pogledov, motivov, nadrobnosti iz človeškega sveta in narave, neskončna vrsta slik, ena 

lepša od druge, čudovita paša za srce in dušo. 

Kot človek je Dragica Onič natančna, vztrajna nepopustljiva, tudi kritična pa vendar izjemno zanimiva 

in dobra sogovornica, sokrajanka in družinska mati. 

V vseh teh letih je zasadila v Poljčanah močne korenine, njeno delo pa izstopa in je težko primerljivo z 

dejavnostmi, kjer prevladuje uspeh, ki se meri v denarju in rezultatih na kratek rok. Kot gonilna sila 

dogajanja v društvu je ponesla ime kraja in društva širom po domovini in tujini. Veliko potuje in 

vedno ponese s sabo embleme, literaturo, zemljevide itd., vse z namenom, da tudi drugod spoznajo 

naš kraj, občino in državo.  

Delno se lahko oddolžimo Dragici z javnim priznanjem. Prejela je praktično že skoraj vsa možna 

priznanja. Tokrat jo predlagamo v imenu PD Poljčane in PO MO Podravja in Pomurja za najvišje 

priznanje Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije – priznanje Mladina in gore.   

             

 

Predsednik PD Poljčane  
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Vodja pokrajinskega odbora mladinskih odsekov Podravja in Pomurja 
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