POROČILO PREDSEDNIKA
Za nami je leto 2020, ki ga je zaznamovala epidemija Covid -19. To pomeni, da načrti,
ki si jih je društvo zastavilo, niso bili realizirani v celoti. Tako nismo uspeli izvesti vseh
tekmovanj, planinskih pohodov in kolesarskih tur, ravno tako pa tudi ne vseh del, ki jih je
načrtoval gospodarski odsek. Primorani smo bili zaprositi banko za odlog odplačila
posojila.
V letu, ki je za nami, je bilo v društvo včlanjenih 920 članov, kar nas uvršča na drugo
mesto v gorenjski regiji. Dejavni smo v sedmih odsekih, in sicer v športno-plezalnem,
alpinističnem, mladinskem, vodniškem, turno kolesarskem, markacijskem in
gospodarskem odseku. Veliko sodelujemo tudi z Občinami Radovljica, Bovec in Žirovnica,
zato se na tem mestu zahvaljujem županom za njihovo pomoč pri našem delu.
Kot sem že na samem začetku omenil, nas je lani najbolj prizadela epidemija s korona
virusom, kar se seveda pozna na poslovanju postojank, ki beležijo precejšen upad
prometa. Že res, da je država v lanskem letu izdala kar lepo število paketov pomoči
gospodarskim subjektom, žal pa niti en ukrep ni zajemal pomoči planinskim društvom za
izpad dohodka glede na poslovanje postojank, ki so beležile izpad dohodka zaradi
epidemije. Edini pozitivni učinek so turistični boni ki jih je uvedla država za rešitev
turizma, tako da vsaj tukaj beležimo zadovoljiv uspeh.
V svojem poročilu ne bom posebej navajal vseh stvari, ki so bile realizirane, ker so
predstavljene po odsekih. Tukaj bi se dotaknil dveh stvari, ki sta za nas pomembni. Prvič,
še vedno nismo uspeli skleniti dogovora v zvezi z novimi zahtevami Agrarne skupnosti
Poljče, glede poti in čiščenja gozda pod pobočjem Roblekovega doma. Drugič, skupaj z AS
Žirovnica in nekaterimi lastniki zemljišč smo rešili problem gozdne vlake pri
Valvasorjevem domu, tako da pot za pešce ostane, za potrebe sečnje pa se vozi nazaj do
odcepa za Ajdno. Velika zahvala, da smo ta problem rešili, gre v največji meri predsedniku
AS Žirovnica in revirskemu gozdarju, ki je pripravil ta projekt.
Seveda pa ni vse tako črno, kot je na prvi pogled videti. Nekaj načrtovanih del na naših
domovih in aktivnosti na odsekih smo vendarle uspeli uresničiti, kar si lahko preberete v
poročilih posameznih odsekov.
Za konec bi se zahvalil vsem prostovoljkam in prostovoljcem, gospodarjem,
oskrbniškim ekipam na kočah in načelnikom odsekov za njihov trud.
Vsekakor sem optimističen, da bo to leto, ki je pred nami, boljše in da nam bo uspelo
realizirati vse, čemur smo se v lanskem letu morali odpovedati.
Vse to pa bomo lahko dosegli le, če nam bodo finance dopuščale in če bomo seveda skupaj
premagali to epidemijo.
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