Poročilo o aktivnostih

GOSPODARSKI ODSEK
Gospodarski odsek skrbi za redna vzdrževalna in tehnična opravila in načrtuje 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 2021 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 2021
ROBLEKOV DOM
Oskrbnik: Boris Selko, PD Radovljica
Gospodar: vršilec dolžnosti Valentin Rezar
Pomočnik gospodarja: Rok Podpečan
Redna vzdrževalna dela so potekala skozi celo leto, opravljenih je bilo več manjših
popravil. Veselila nas je tudi vzpostavitev novega interneta, ki zdaj deluje nemoteno in je
brezplačno na voljo tudi obiskovalcem.
Načrtovana dela za leto 2021 žal niso bila izvedena.

TRADICIONALNE PRIREDITVE
PRIJATELJI BEGUNJŠČICE: akcija je potekala od 31.10.2020 do 15.5.2021. Zaključek
akcije s pogostitvijo ter podelitvijo nagrad in priznanj je potekal na Roblekovem domu v
nedeljo, 28.6.2021.

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 2022 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, Vladan Bakoš.
Gospodar: Sandi Lužnik
Pomočnik gospodarja: Janez Markelj
Redna vzdrževalna dela so potekala skozi celo leto, popravljena je bila ograja, narejenih
pa je bilo nekaj novih polic. Vlaganj ali večjih del ni bilo, niti niso bile izvedene načrtovane
investicije zaradi omejitev poslovanja.

TRADICIONALNI PRIREDITVI
NOČNI POHOD NA VALVASOR je bil v letu 2021 odpovedan zaradi korona virusa.
LJUBITELJI VALVASORJA: v letu 2021 je bilo zabeleženih 28 pohodnikov. Zaključek
tekoče pohodne akcije je bil organiziran dne 26.12.2021.
Poleti 2021 je bil organiziran tudi zaključek predhodne pohodne akcije za l.2020, saj letega v običajnem vsakoletnem terminu ni bilo mogoče organizirati zaradi omejitvenih
ukrepov zoper korona virus. Na pogostitvi so bile podeljene nagrade in priznanja 66 – tim
udeležencem.
Poleg rednega vzdrževanja so v letu 2022 predvidena naslednja večja dela, ki v letu
2021 niso bila izvedena:
- Urediti nove oz. obnoviti stare mize v jedilnici.
- Sanacija pogrezanja in zidne razpoke.

POGAČNIKOV DOM
Oskrbnica: Maša Stanič, Maruša Rus, Manca Dostal
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.

Predvidena večja dela v letu 2022
- Ureditev skupnih ležišč.
- Dokončanje obnove elektrike.
- Posodobitev čistilne naprave z Nano tehnologijo.
- Odvodnjavanje okoli skladišča pri spodnji postaji žičnice in redno vzdrževanje.
- Pridobivanje sredstev za elektrifikacijo tovorne žičnice.
Tudi leto 2021 nas je 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 2021 je bilo v okviru gospodarskega odseka zabeleženih skupaj 416 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.
Novodobni življenjski tempo vse bolj kroji odnose in voljo do prostovoljnega dela in se
temu primerno vse bolj nagiba k upadu prostovoljstva, zato se še toliko bolj zahvaljujemo
vsem, ki za delovanje društva podarjajo svoj prosti čas in s tem izkazujejo pripadnost
društvu.

Valentin Rezar
Predsednik PD Radovljica

