NAČRT DELA DRUŠTVA V LETU 2020

Z aktivnostmi in dosežki naših odsekov smo izredno zadovoljni. Upamo, da bo tako še
vnaprej in da bodo tako odseki kot društvo samo pridobili nove člane in prostovoljce.
Planinski domovi se redno obnavljajo in vzdržujejo, prioriteto pa namenjamo tistemu
domu, kjer se pojavijo večji problemi ali dotrajanost in jih skušamo čim prej odpraviti,
seveda v okviru finančnih zmožnosti.
V letošnjem letu se bodo nadaljevala nedokončana dela na Pogačnikovem domu na Kriških podih, nekaj modernizacije načrtujemo tudi na Roblekovem in Valvasorjevem domu.
PLAN DELA ODSEKOV V LETU 2020
Gospodarski odsek
ROBLEKOV DOM
•

Vgradnja cisterne za vodo, če bodo razmere dopuščale, čiščenje že obstoječih
cistern, čiščenje suhih stranišč, menjava filtrov na sterilizatorju vode, menjava
fotovoltaičnih panelov, menjava ograje na terasi.

•

Redna vzdrževalna dela.

VALVASORJEV DOM
•

Čiščenje rezervoarja za vodo nad domom in pri zajetju Urbas, popravilo solarnega
sistema, dokončno popravilo strehe nad učilnico, menjava filtrov na sterilizatorju
vode, menjava klopi in miz v jedilnici, če bodo razmere dopuščale.

•

Redna vzdrževalna dela.

POGAČNIKOV DOM
•

Dokončanje del v jedilnici in točilnici, menjava vhodnih vrat, ureditev skupnih
ležišč (menjava opaža in zamenjava stare talne obloge z laminatom), dokončanje
menjave električne inštalacije v pritličju, nadaljevanje del za vzpostavitev nemotenega delovanja čistilne naprave, menjava filtrov na sterilizatorju vode, zaključna dela pri obnovi skladišča pri spodnji postaji žičnice,

•

Redna vzdrževalna dela v Pogačnikovem domu in na tovorni žičnici.

Športno plezalni odsek:
•
•
•
•
•
•
•
•

V letošnjem letu je potrebno intenzivno iskati (finančno) rešitev za čim prejšnjo pridobitev novih prostorov za trening.
Povezava z občino.
Intenzivna predstavitev rezultatov širši javnosti.
Pritegniti k soustvarjanja odseka tudi starše.
Organizacija dveh tekem: Zahodna liga in iRCC.
Izvedba vsaj dveh plezalnih taborov.
Čim več plezanja v skali.
Izobraževanja za trenerje in tekmovalce.

Mladinski odsek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izvedba 45 pohodov za mlade planince in 6 pohodov za srednješolce.
Skupne akcije: zimski tabor, letni tabor, prednovoletno srečanje, orientacija.
Sodelovanje na tekmovanju Mladina in gore.
Nagradni izlet na Triglav.
Nakup opreme za vodnike in mentorje MO.
Nakup skupne opreme.
Izobraževanje in izpopolnjevanje mentorjev in vodnikov.
Sodelovanje z društvom in ostalimi odseki.
Obnovitveni tečaj prve pomoči.
Strokovna ekskurzija za člane MO.

Alpinistični odsek:
•
•
•
•
•
•
•

Izvedba alpinistične šole – sprejeli smo 20 tečajnikov od 35 kandidatov
Udeležba članov na izpitih za alpiniste in seminarjih za alpinistične inštruktorje
Nakupi opreme
Podpora članom pri odpravah in kvalitetnih vzponih
Treningi na umetni steni OŠ
Alpinistična aktivnost članov odseka v domačih in tujih gorah
Predavanja in filmski večeri na sestankih odseka

Vodniški odsek:
•
•
•
•
•
•
•
•

V letu 2020 imamo vodniki PD Radovljica planiranih 19 vodenih planinskih tur. Posebej
bodo organizirani pohodi za invalide, ki težje hodijo. Za njih je v planu 14 pohodov.
Usposabljanja v letu 2020: Na izpopolnjevanje za letne ture bo šlo 7 vodnikov, zimskega
izpopolnjevanja se bosta udeležila 2 vodnika, 1 kandidat se bo udeležil usposabljanja za
pridobitev A vodniške licence.
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.

Markacijski odsek:
•

Popravilo in vzdrževanje planinskih poti v skrbništvu PD Radovljica.

Turno kolesarski odsek:
•

Redne četrtkove ture za člane in nečlane TKO Radovljica ter PD Radovljica:

•

•

•
•
•
•
•

Vsak četrtek v sezoni (predvidoma med aprilom in novembrom) se turni oz. gorski kolesarji iz zgornje Gorenjske zberemo ter odpeljemo skupno turo v okolici. Ljubiteljsko smo
skupnost poimenovali TaMalPetek in deluje že 8. zaporedno leto. Namen zbiranja je popolnoma identičen namenu TKO Radovljica, zato so redne ture odlično izhodišče za pridobivanje novih članov ter širjenje vrednot ter pomembnih informacij TKO Radovljica,
PD Radovljica ter PZS.
Redno izobraževanje članov TKO Radovljica:
Eno izobraževanje aktivnega člana TKO Radovljica za pridobitev naziva Turnokolesarski
vodnik I ali Turnokolesarski vodnik II – kandidata izbira Upravni odbor TKO Radovljica
glede na aktivnost (udeležbo na skupnih turah in akcijah).
Turno kolesarski izlet za člane in nečlane TKO Radovljica:
Dvakrat letno voden turnokolesarski izlet. Namen je predstavitev delovanja TKO Radovljica, spoznavanje okolice s kolesom, promocija dejavnosti turnega kolesarstva ter preživljanje prostega časa v naravi.
Delavnica prve pomoči:
Neformalna delavnica oz. tečaj prve pomoči s fokusom na prvi pomoči pri turno oz. gorsko kolesarskih nesrečah.
Vodeni izleti na festivalu Okusi Piva:
Pomoč pri izvedbi vodenih tur in ostalega, s kolesarjenjem povezanega, dogajanja v času
festivala Okusi piva.
Turnokolesarska delavnica za člane in nečlane TKO Radovljica:
Delavnica tehnike vožnje ter domačega servisa gorskega kolesa. Delavnica bo predvidoma izvedena enkrat letno in sicer v jesenskem času in bo enodneva.
Skupne aktivnosti in udeležba na delovnih akcijah odsekov PD Radovljica: Pomoč na delovnih akcijah odsekov PD Radovljica ter skupne aktivnosti z odseki.
Povezovanje med sosednjimi TKO in pomoč na skupnih delovnih akcijah:
Povezovanje s TKO Bohinjska Bistrica, TKO Preddvor, TKO Kranj in sodelovanje na skupnih akcijah.
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