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 skrbijo gospodarji, pomočniki gospodarjev in drugi člani, ki delo
opravljajo v celoti prostovoljno. Pri investicijah se Gospodarski odsek poskuša slediti
začrtanim smernicam in načrtu iz preteklega leta.
Gospodarski odsek v letu 2020 na področju investicij ni bil aktiven tako kot pretekla leta,
saj je leto zaznamovala epidemija z korona virusom. Spremljajoči ukrepi Vlade RS v boju
proti virusu so onemogočili normalno poslovanje planinskih postojank, posledično ni bilo
mogoče izvesti načrtovanih investicij, na vseh postojankah pa so kljub navedenemu
potekala nujna redna vzdrževalna dela.

PREGLED DEL IN INVESTICIJ NA PLANINSKIH
DOMOVIH PD RADOVLJICA V LETU 2020
ROBLEKOV DOM
Oskrbnik: Boris Selko z ekipo.
Gospodar: Rok Podpečan.
Pomočnik gospodarja: Klemen Jarkovič
Roblekov dom je bil pomladi v času razglašene prve epidemije s korona virusom zaprt.
Redna vzdrževalna dela so potekala skozi celo leto, opravljen je bil servis čistilne naprave
in očiščena zunanja stranišča. Opravljenih je bilo več manjših popravil in odstranjeno
drevje, ki je padlo čez planinsko pot do Robleka. Prostovoljci so za Roblekov dom opravili
skupaj 128 prostovoljnih ur za namen vzdrževanja postojanke. Vlaganj ni bilo.
Poleg soočanja z epidemijo smo se ukvarjali še z drugimi pomembnimi zadevami.
Eno izmed načrtovanih investicij je bila tudi vgradnja dodatnih cistern za vodo, vendar
dela niso bila izvedena, deloma zaradi epidemije, deloma zaradi novih zahtev Agrarne
skupnosti Poljče.
Agrarna skupnost Poljče je, kot lastnik zemljiške parcele po kateri poteka pot na Roblek
od Poljške planine do Roblekovega doma, po približno 100 letih uporabe poti, izrazila
zahtevo za plačilo uporabnine poti za namen oskrbe Roblekovega doma. Od začetka letne
sezone do zaključka le-te in priprav zimske zaloge, PD Radovljica opravi do okoli 20

dostav robe, za kar AS Poljče po novem zahteva plačilo uporabnine poti v znesku 1000
EUR letno. Istočasno zahteva spremembo dogovora o čiščenju gozda. Do sklenitve novega
dogovora Agrarna skupnost Poljče ne dovoli običajne oskrbe po poti na Roblek, kot tudi
ne čiščenja gozda preko katerega poteka pot, tako da je bila dostava robe in kupljenih drv
že 2x opravljena s helikopterjem. PD Radovljica upa k sklenitvi razumnega dogovora,
kljub temu, da AS Poljče od svojih zahtev ne odstopa.
TRADICIONALNE PRIREDITVE
PRIJATELJI BEGUNJŠČICE: akcija je potekala od 31.10.2019 do 15.5.2020. Zimske
pohodne akcije se je udeležilo 34 pohodnikov. Zmagovalka akcije je opravila 144 vzponov,
skupaj vseh vzponov je bilo 1252.
Zaključek akcije je bil v nedeljo, 28.6.2020 s pogostitvijo ter podelitvijo nagrad in priznanj.
KOŠNJA NA ROBLEKU: prireditev že 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.
Poleg rednega vzdrževanja so v letu 2021 predvidena naslednja večja dela:
- Energetska sanacija Roblekovega doma.
- Zamenjava pomivalnega korita in spodnjega dela kuhinjskega pulta.
- Vgradnja že kupljenih cistern za vodo.
- Zamenjava panelov za pridobivanje elektrike.

VALVASORJEV DOM
Oskrbnik: Rok Škrjanc & Daniel Škrjanc
Gospodar: Sandi Lužnik
Pomočnik gospodarja: Janez Markelj
Redna vzdrževalna dela so potekala skozi celo leto, prostovoljci so za Valvasorjev dom
opravili skupaj 135 prostovoljnih ur. Nameščeni so bile novi regali oz. police za
skladiščenje v shrambi. Vlaganj ali večjih del ni bilo, niti niso bile izvedene načrtovane
investicije zaradi omejitev poslovanja.
Po tragičnem dogodku na vrtu Valvasorjevega doma je bilo ugotovljeno, da se prostor za
pristajanje helikopterja preveč zarašča z grmovjem, zato so ga člani GRS Radovljica očistili
in pripravili za morebitne intervencije.
Z lastniki parcel okoli Valvasorjevega doma so bili sklenjeni dogovori o odpovedi pravice
do rabe poti čez vrt Valvasorjevega doma. V zameno je PD Radovljica financiralo ureditev
nadomestne poti za namen čiščenja in urejanja gozdov.

TRADICIONALNI PRIREDITVI
NOČNI POHOD NA VALVASOR je potekal v soboto, 1. februarja 2020. Skupaj vseh
udeležencev je bilo 42, zabeleženi so bili 4 novi pohodniki.
LJUBITELJI VALVASORJA: zabeleženih je bilo 63 pohodnikov. Zaključka pohodne akcije
s podelitvijo nagrad ni bilo mogoče organizirati zaradi omejitvenih ukrepov zoper korona
virus in bo organiziran takoj ko bodo razmere to dopuščale.
Poleg rednega vzdrževanja so v letu 2021 predvidena naslednja večja dela:
- Urediti nove mize v jedilnici.
- Sanacija pogrezanja in zidne razpoke.

POGAČNIKOV DOM
Oskrbnica: Maša Stanič, Anže Prinčič
Gospodar: Franci Zver
Pomočnik gospodarja: Matic Willewaldt
V mesecu juniju so se pričele vsakoletne aktivnosti za odprtje koče – ureditev in čiščenje
postojanke, servis tovorne žičnice in nabava.
Generalno so bile očiščene vse sobe ter pregledana in zamenjana dotrajana posteljnina.
Tudi na Pogačnikovem domu načrtovanih vlaganj ni bilo, zamenjane so bile le mize v
jedilnici, olajšali pa smo tudi delo oskrbniški ekipi in sicer z nakupom novega
profesionalnega sesalnika in sezonskim najemom pomivalnega stroja, ki je bil že dolgo
časa več kot potreben a ga zaradi pomanjkanja elektrike v preteklosti ni bilo možno
namestiti. Ta možnost se je odprla šele po posodobitvi virov za naravno pridobivanje
električne energije, ki je bila izvedena v letu 2019. Poslovanje je potekalo v skladu z
veljavnimi ukrepi za zajezitev korona virusa.
V času sezone so potekala redna vzdrževalna dela. Lani je bilo največ pozornosti
usmerjene v servisiranje dotrajane tovorne žičnice, menjavo koles na stebrih in
pogonskega dela, zamenjan je bil zaganjač na motorju žičnice.
Dokončali smo nezaključena dela pri obnovi skladišča v Trenti in namestili nove regale za
skladišča na Pogačnikovem domu. Ker pa nesreča ne počiva, smo konec avgusta ostali tudi
brez vetrnice pri Pogačnikovem domu, saj je močan sunek vetra polomil vse elise.
Prostovoljci so za namen oskrbe in obratovanja Pogačnikovega doma skupaj opravili 301
prostovoljno uro.

Postojanka je bila zadnji teden v septembru pripravljena na zimsko sezono. Z zapiralnimi
deli je bilo konec te sezone potrebno pohiteti, saj je že zapadlo nekaj snega, bile pa so
napovedane tudi že nove snežne padavine.
Predvidena večja dela v letu 2021
- Ureditev skupnih ležišč.
- Dokončanje obnove elektrike.
- Posodobitev čistilne naprave z Nano tehnologijo.
- Odvodnjavanje okoli skladišča pri spodnji postaji žičnice in redno vzdrževanje.
- Priprave na pridobivanje sredstev za elektrifikacijo tovorne žičnice.

Leto 2020 nas je vse zaznamovalo z epidemijo Covid-19. Tako kot v ostalih gospodarskih
sektorjih je bilo tudi naše poslovanje omejeno. Trudili smo se uravnavati linijo med hitro
spreminjajočimi se ukrepi in obratovanjem postojank.
V letu 2020 je bilo v okviru gospodarskega odseka zabeleženih skupaj 564 prostovoljnih
ur, zagotovo pa je še veliko tistih ne-zabeleženih, saj se prostovoljne ure največkrat ne
pišejo vestno ali pa se zapišejo 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.
Iskreno se zahvaljujemo tudi našim prostovoljcem, za delo in trud v vseh procesih dela in
našim oskrbnikom, za oteženo delo v epidemioloških razmerah, za dobro voljo ter
prijaznost in sodelovanje z društvom.
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