POROČILO PREDSEDNIKA

V letu 2019 je bilo v naše društvo včlanjenih 927 članov.
V društvu deluje več odsekov. Načelniki bodo sami podali poročilo o delu odsekov za
lansko leto in vas seznanili z načrti v letošnjem letu, zato bom omenil le nekaj aktivnosti
iz lanskega leta.
Športno-plezalni odsek je že vrsto let eden najboljših odsekov v Sloveniji, predvsem delo z
mlajšimi plezalci kaže, da je delo trenerjev zelo kakovostno. Že nekaj let zapovrstjo
pripravljajo tekme na republiški in evropski ravni. Trenutno se odsek spopada s
problemom iskanja novih prostorov za trening, potrebujejo tudi nekaj nove plezalne
opreme.
Alpinistični odsek deluje pod vodstvom načelnika Ota Žana, šteje 73 članov. 29 jih je
registriranih pri Komisiji za alpinizem. V alpinistično šolo je bilo sprejetih 16 tečajnikov,
10 jih je opravilo izpite za mlajše tečajnike. Na AO se odvijajo različne dejavnosti, od
treningov, predavanj in do plezanj doma in v tujini.
Mladinski odsek , je eden največjih odsekov v Sloveniji, v lanskem letu je bilo vanj vpisanih
skupaj 173 otrok iz treh osnovnih šol ter vrtca Radovljica in samostojne skupine. Vsako
leto poleg vrsto izletov odsek organizira še zimski in letni tabor, udeležujejo se raznih
tekmovanj in družijo na srečanjih. Vodniki se redno udeležujejo izobraževanj in
izpopolnjevanj. Lani so člani Mladinskega odseka opravili 2544 prostovoljnih ur.
Vodniški odsek V letošnjem letu vodniški odsek beleži 30 letnico delovanja. V odseku
deluje 14 vodnikov, ki je v letu 2019 vodilo 19 pohodov in 13 pohodov za varovance CUDV.
10 varovancev se je redno udeleževalo tudi rednih pohodov vodniškega odseka. Vodniki
se redno usposabljajo in sodelujejo na društvenih akcijah, lani so opravili 1050
evidentiranih prostovoljnih ur.
Markacijski odsek Lani je bilo opravljeno kar nekaj ogledov in popravil planinskih poti.
Članstvo je še vedno malo številčno.
Propagandni odsek v letu 2019 je bilo planiranih nekaj propagandnih aktivnosti vendar ni
prišlo do realizacije. Vzpostavljena je bila nova spletna stran.
Turno kolesarski odsek je naš najmlajši odsek, ustanovljen v letu 2018, ki trenutno šteje
11 članov. Člani TKO organizirajo kolesarske izlete in se udeležujejo tekmovanj, še z
ostalimi prostovoljci pa so na 17-tih delovnih akcijah opravili 157 prostovoljnih ur. Dobro
sodelujejo z vsemi odseki PD Radovljica, okoliškim društvi, klubi, Občinami in javnimi
zavodi. Izpeljali so MTB šolo, kjer so imeli 7 tečajnikov.
Gospodarski odsek skrbi za tri postojanke: Valvazorjev dom, Roblekov dom in Pogačnikov
dom. V letu 2019 je bila večina dela usmerjenega v Pogačnikov dom, kateri do zdaj ni imel
posebnih renovacij oz. modernizacije. Nekaj del je bilo že zaključenih, preostala dela pa

bodo zaključena v letošnjem letu. V letu 2019 so prostovoljci opravili najmanj 2665
prostovoljnih ur.
Več o gospodarskem odseku si lahko preberete v poročilu Gospodarskega odseka
Na koncu bi se rad zahvalil vsem s katerimi sodelujemo, županu Občine Radovljica Cirilu
Globočniku, županu Leopoldu Pogačarju iz Žirovnice in županu Valterju Mlekužu iz Bovca.
Zahvaljujem se še PZS za sodelovanje in podporo, MDO PD Gorenjska in predsedniku
Francu Benediku, GRS Radovljica, družini Kravanja, ki vestno skrbi za oskrbo doma in
žičnice v Trenti, ter vsem članom društva, ki vsak posebej prispevate k temu, da društvo
dobro deluje. Vnaprej pa se zahvaljujem še tistim, ki o članstvu in sodelovanju razmišljajo
in jih vabim v naše vrste.
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