NAČRT DELA DRUŠTVA V LETU 2021

GOSPODARSKI ODSEK
ROBLEKOV DOM
•
•
•
•
•

Energetska sanacija Roblekovega doma.
Zamenjava pomivalnega korita in spodnjega dela kuhinjskega pulta.
Vgradnja že kupljenih cistern za vodo.
Zamenjava panelov za pridobivanje elektrike.
Redna vzdrževalna dela.

VALVASORJEV DOM
•
•
•

Urediti nove mize v jedilnici.
Sanacija pogrezanja in zidne razpoke.
Redna vzdrževalna dela.

POGAČNIKOV DOM
•
•
•
•
•
•

Ureditev skupnih ležišč.
Dokončanje obnove elektrike.
Posodobitev čistilne naprave z Nano tehnologijo
Odvodnjavanje okoli skladišča pri spodnji postaji žičnice.
V primeru objavljenega razpisa Eco sklada bomo sodelovali za pridobitev sredstev za
elektrifikacijo 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 30 pohodov za mlade planince.
Skupne akcije: letni tabor, prednovoletno srečanje, orientacija (dejavnosti so odvisne od
epidemioloških razmer oziroma ukrepov, povezanih z njimi).
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:
•
•
•
•
•
•
•

Dokončanje izobraževanja v okviru Alpinistične šole
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:
•
•
•
•

Izvedba 23 vodenih planinskih tur. Na teh pohodih bomo zagotavljali spremljevalce za
osebe s posebnimi potrebami.
Izvedba 12 pohodov za invalide, ki težje hodijo.
Usposabljanja: na izpopolnjevanje za letne ture bo šlo 6 vodnikov, 1 vodnica se bo udeležila usposabljanja za B licenco, 2 vodnika se bosta udeležila usposabljanja za D licenco.
Planiramo tisk zgibank za naslednje leto in nakup planinske opreme za vodnike.

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 9. 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.
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.

Načrtovana dela in aktivnosti bodo izvedena glede na dovoljene aktivnosti ob epidemiji s korona
virusom.

Valentin Rezar
Predsednik PD Radovljica

