Poročilo o aktivnostih

GOSPODARSKI ODSEK
Gospodarski odsek skrbi za nemoteno delovanje planinskih domov, tako za redna
vzdrževalna in tehnična opravila kot za vsa potrebna vlaganja in modernizacijo. Za
planinske domove nepretrgoma skrbijo gospodarji, pomočniki gospodarjev in drugi člani,
ki delo opravljajo v celoti prostovoljno. Pri investicijah se Gospodarski odsek poskuša
držati začrtanih smernic in načrtov iz preteklega leta.
Gospodarski odsek je bil zelo dejaven tudi v letu 2019. Opravljenega je bilo veliko dela na
postojankah, poskrbljeno je bilo za nemoteno obratovanje kot tudi za njihovo
posodobitev. Delo prostovoljcev v letu 2019 je bilo najbolj usmerjeno v obnovo
Pogačnikovega doma na Kriških podih.
Prišlo je tudi do nekaterih zamenjav in sicer oskrbnikov na Roblekovem domu in
Valvasorjevem domu ter hkrati tudi do zamenjav gospodarjev in pomočnikov
gospodarjev.

PREGLED DEL IN INVESTICIJ NA PLANINSKIH
DOMOVIH PD RADOVLJICA V LETU 2019
ROBLEKOV DOM
Oskrbnika: Jure Stroj z Vesno Černe in Milošem Strojem, ki so za Roblekov dom skrbeli
do konca maja 2019 ter Bojana Saksida in Boris Selko z ekipo v drugi polovici leta 2019,
ki so se trudili za čim boljšo postrežbo in gostinsko ponudbo.
Gospodar: Zvone Stroj.
Konec leta je prišlo do zamenjave gospodarjev, saj je Zvone Stroj zaradi zdravstvenih
razlogov odstopil. Novi gospodar je tako od novembra dalje Rok Podpečan.
Pomočnik gospodarja: Miloš Stroj. S prihodom novega gospodarja konec leta se je
zamenjal tudi pomočnik gospodarja. Novi pomočnik je Klemen Jarkovič.
V letu 2019 na Robleku ni bilo večjih del in vlaganj. Zaradi pogostega pomanjkanja vode
je bila načrtovana vgradnja dodatnih cistern za vodo, vendar so bila dela zaustavljena.
Upamo, da se bomo v letu 2020 uspeli dogovoriti in zaključiti projekt, ki je obstal na
polovici.
Redna vzdrževalna dela so potekala skozi celo leto, prostovoljci so za Roblekov dom
opravili skupaj zabeleženih 355 prostovoljnih ur.

TRADICIONALNE PRIREDITVE
PRIJATELJI BEGUNJŠČICE: akcija je potekala od 1.11.2018 do 15.5.2019. Zimske
pohodne akcije se je udeležilo 79 pohodnikov. Zmagovalec akcije je opravil 142 vzponov,
skupaj vseh vzponov je bilo 3090.
Zaključek akcije je bil v nedeljo, 26.5.2019 s pogostitvijo ter podelitvijo nagrad in priznanj.
KOŠNJA NA ROBLEKU: prireditev tradicionalno poteka v avgustu. Zbrali so se kosci in
grabljice, ki so na tradicionalen način kosili travo po pobočju okoli Robleka in jo pograbili
v kope. Po zaključeni košnji so se kosci okrepčali z dobro hrano in pijačo.
Plan za leto 2020: vgradnja dodatnih cistern za vodo in čiščenje že vgrajenih cistern,
obnova ograje na terasi, namestitev novih fotovoltaičnih panelov, redna vzdrževalna dela.

VALVASORJEV DOM
Oskrbnik: Aleš Štefe / Rok Škrjanc & Daniel Škrjanc
Gospodar: Sandi Lužnik
Pomočnik gospodarja: Valentin Rezar / Janez Markelj
V letu 2019 je prišlo do zamenjave oskrbnikov. Oskrbniška dela je v začetku oktobra
prevzel Rok Škrjanc iz Žirovnice, ki z našim društvom odlično sodeluje ter natančno in
brez nejasnosti vodi gostinski del. Posebna zahvala mu gre tudi za urejenost glede zalog,
čistočo v skladiščih in kuhinji ter za ohranitev kvalitete hrane, saj je bil Valvasorjev dom
znan po dobri hrani že pri njegovem predhodniku.
Janez Markelj je prevzel dela pomočnika gospodarja v jeseni. Zahvaljujemo se mu za vso
predhodno prostovoljno delo, saj je delo pomočnika opravljal že pred prejetim nazivom
in s tem pomagal predsedniku, ki kot pomočnik zaradi drugih obveznosti v društvu ni
uspel v celoti opravljati te funkcije.
NOVE MIZE IN KLOPI
V mesecu marcu so prostovoljci uredili del zelenice pred domom. Teren so učvrstili s
tlakovci in nanje postavili nekaj novih zunanjih miz in klopi.
STROŠEK: 2100 EUR
POPRAVILO DELA STREHE
V mesecu juliju je bilo opravljeno popravilo strehe, saj je ob močnem dežju streha na
nekem delu puščala.
STROŠEK SANACIJE: 600 EUR
Redna vzdrževalna dela so potekala skozi celo leto, prostovoljci so za Valvasorjev dom
opravili skupaj zabeleženih 717 prostovoljnih ur, všteta je tudi dobava robe, odvoz smeti
in druga pomožna dela.

TRADICIONALNI PRIREDITVI
NOČNI POHOD NA VALVASOR je potekal v soboto, 9. februarja 2019. Skupaj vseh
udeležencev je bilo 54, zabeleženih je bilo 10 novih pohodnikov.
LJUBITELJI VALVASORJA: zabeleženih je bilo 66 pohodnikov. Zaključek pohodne akcije
2018/2019 je bil 26.12.2019 s pogostitvijo in podelitvijo nagrad.
Plan v letu 2020: temeljita obnova strehe nad učilnico, obnova solarnega sistema, čiščenje
rezervoarja za vodo nad domom in pri zajetju Urbas in druga redna vzdrževalna dela.

POGAČNIKOV DOM
Oskrbnica: Maša Stanič, Anže Prinčič
Gospodar: Franci Zver
Pomočnik gospodarja: Marjan Jauševec
Oskrbniki Pogačnikovega doma so že tradicionalno študentje, tretje leto zapored je
oskrbniška dela prevzela Maša Stanič, v letu 2019 se ji je pridružil še Anže Prinčič, ki je
pomagal pri oskrbi že v preteklih letih. Vsa oskrbniška ekipa je, kljub svojim mladim
letom, tudi letos odlično opravljala svoje delo.
V mesecu juniju so se pričele aktivnosti za odprtje koče – dokončanje obnove jedilnice,
priprava drv, ureditev doma, servis tovorne žičnice in nabava.
Generalno so bile očiščene vse sobe in zimska soba ter pregledana in zamenjana dotrajana
posteljnina. Generalno čiščenje vsako leto opravijo prostovoljci našega društva.
OBNOVA JEDILNICE: po zaprtju doma v jeseni 2018 so prostovoljci z gospodarjem
pripravili jedilnico na obnovo, odstranili so opaže, talne obloge in star šank, pred
pričetkom nove sezone v letu 2019 pa so se pričela obsežna dela obnove jedilnice:
polaganje keramike, namestitev novega opaža, montaža novih klopi in točilnega pulta.
STROŠEK OBNOVE: 3600 EUR
PLESKANJE KUHINJE TER MENJAVA ELEKTRO INŠTALACIJE V KUHINJI IN PRVEM
NADSTROPJU: STROŠEK: 1950 EUR
ZAMENJAVA ELEKTRIČNIH PANELOV IN BATERIJ, POSTAVITEV VETRNICE:
V sklopu Evropskega projekta Sustainhuts smo tudi na Pogačnikovem domu uspeli
postaviti vetrnico, ki je glede na pogost veter odlična poteza. Njeno delovanje je tiho in
nemoteče, hkrati pa zagotavlja bogate zaloge električne energije iz naravnih virov. V

sklopu energetske sanacije so bili zamenjani še fotovoltaični paneli in baterije tako da se
Pogačnikov dom zdaj ponaša z nemoteno samooskrbo z električno energijo.
STROŠEK POSTAVITVE: sodelovanje pri projektu z lastnimi sredstvi, postavitev temeljev za
vetrnico: 19250 EUR
ČISTILNA NAPRAVA: v interesu rešitve problematike s čistilno napravo se je društvo
povezalo s podjetjem Waboost d.o.o., ki je ponudnik posebne inovativne tehnologije za
čistilne naprave, gre za aplikacije ozona. Po postavitvi sistema je prišlo do nepredvidenih
tehničnih težav, zato se bodo dela nadaljevala v letošnjem letu.
STROŠEK: 7100 EUR
UREDITEV SKLADIŠČA PRI SPODNJI POSTAJI ŽIČNICE: v spodnjem skladišču so
prostovoljci dodatno nad-betonirali temeljno ploščo, saj se je v preteklosti že zgodilo, da
je v objekt pritekla voda. Stene so izolirali in namestili OSB opažne plošče.
STROŠEK: 1750 EUR
TOVORNA ŽIČNICA: Z žičnico upravlja in zanjo vzorno skrbi Viktor Kravanja. Zamenjanih
je bilo več tekalnih koles, poskrbljeno je bilo za mazanje nosilke in redno vzdrževanje.
Opravljenih je bilo 147 voženj in prepeljanega 57600 kg tovora. V letošnjem letu je bila
potrebna obnova obrabljene pogonske osi. Za obnovo le-te je poskrbelo podjetje KOV
d.o.o. z Jesenic, servis pogonskega motorja pa so opravili serviserji iz Arrive d.o.o.
SKUPNI STROŠEK: 5270 EUR
NAKUP GOSENIČARJA: Od zgornje postaje žičnice v skladišče Pogačnikovega doma je bilo
do nedavnega potrebno prenašati ves material in prodajno robo, pijačo, hrano,
posteljnino in ostalo opremo, zato smo se odločili olajšati delo oskrbniški ekipi in se
odločili za nakup goseničarja, kot izredno dobrodošlega pomočnika pri transportu. Je
majhen in priročen, njegov tovorni del pa se lahko dodatno razširi in prepelje skupaj do
350 kg teže.
STROŠEK: 1620 EUR
Redna vzdrževalna dela so potekala skozi celo leto, prostovoljci so za Pogačnikov dom
opravili skupaj zabeleženih 1593 prostovoljnih ur.
Po začetnih pripravah, dostavi zaloge hrane in pijače, po čiščenju in pripravi sob ter
ogromno izvedenih prostovoljnih ur je bil Pogačnikov dom pripravljen za obratovanje.
Svoja vrata je za obiskovalce odprl dne 20.6.2019.
Pregled koče po zaključku je bil opravljen jeseni, pri čemer je bila postojanka v celoti
pripravljena za zimovanje. Naslednji pregled koče bo v aprilu ob zaključku alpinistične
šole našega alpinističnega odseka, ki ga odsek vsako leto organizira na Kriških podih.

Plan v letu 2020: nakup novih miz, klopi in stolov v jedilnici, menjava vhodnih vrat, ureditev
skupnih ležišč (menjava lesenih stenskih oblog, laminata), menjava elektro inštalacij v
pritličju in na skupnih ležiščih, zagon čistilne naprave, dokončna ureditev skladišča pri
spodnji postaji žičnice (namestitev polic itd), redna vzdrževalna dela.

V letu 2019 je bilo v okviru gospodarskega odseka zabeleženih skupaj 2665 prostovoljnih
ur, zagotovo pa je še veliko tistih ne-zabeleženih, saj se dostikrat te ure niti ne pišejo ali
pa se pišejo za nazaj, po spominu.
Težko je predstaviti delo in stroške postojank, vendar smo mnenja, da je večina članov s
tem vsaj deloma seznanjena. Iskreno se zahvaljujemo vsem tistim, ki so na postojankah v
preteklem letu vložili ogromno prostovoljnega dela in svojega prostega časa; Valentinu
Rezarju, Franciju Zveru, Marjanu Jauševcu, Sandiju Lužniku, Janezu Marklju, Zvonetu
Stroju, Milošu Stroju, Roku Podpečanu, Viktorju Kravanji in tudi našim zvestim
prostovoljcem Nevenki Šolar, Matevžu Paplerju, Karolini Kozjek, Niki Blejc in Miji
Ivanović.
Iskreno se zahvaljujemo tudi našim oskrbnikom, ki se trudijo za dobro ponudbo na naših
planinskih domovih, za dobro voljo ter prijaznost in sodelovanje; ki se trudijo, da se
planinci počutijo domače in prijetno ter se vedno znova radi vračajo.
Hvala tudi vsem ostalim, ki ste svojim delom kakorkoli prispevali k delovanju društva.

Valentin Rezar
predsednik

