POROČILO UPRAVNEGA ODBORA
PLANINSKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA-MATICA
za 125. redni letni občni zbor društva
dne 11.04.2019 v prostorih Unionske dvorane, Pivovarniška ulica 2, v
Ljubljani

Dragi planinski prijatelji, dragi gostje!
Vsem voščim dober večer in uspešen občni zbor!
V zgodovino našega društva gre danes že 125. redni letni občni zbor, kar pomeni, da
letos praznujemo 126. letnico ustanovitve našega planinskega društva, na kar smo
lahko upravičeno ponosni.
Za opravljeno delo bi se rad zahvalil načelnikom odsekov, odbornikom, zaposlenim,
sodelavcem in vsem članom društva.
Ponovno smo se zbrali da pregledamo opravljeno delo in začrtamo plane za letošnje
leto. S poslovanjem smo ob danih razmerah lahko zadovoljni. Članstvo se krepi,
gospodarski del društva beleži dobre rezultate, pri tem pa rastejo tudi stroški, tako da
na koncu ostane razlika ki pa se z leti bistveno ne spreminja. Če k temu prištejemo
še vse investicije, ki imajo gledano realno le tak naziv, dejansko pa gre le za nekoliko
obsežnejše vzdrževanje, pa slika ni tako dobra kot izgleda na prvi pogled. Ne smemo
pozabiti da se nahajamo v vsesplošnem gospodarskem razcvetu v državi, kar pa se
ne odraža povsem v našem delu. V gospodarskem delu se že vrsto let srečujemo z
enakimi stalnimi problemi, kot je zagotavljanje usposobljenega osebja za naše
postojanke, vedno zahtevnejšimi pogoji poslovanja, novimi in novimi zahtevami ob
praktično nespremenjenem poslanstvu planinstva in društva. Država še vedno ne
razume planinstva, saj v planskih dokumentih le ta praktično ne obstaja. Prostovoljno
delo se zgublja v pisanju poročil in obračunov. Stalno moramo izkazovati in
dokazovati javni interes in prostovoljstvo na eni strani in poslovati po načelih
gospodarske družbe, vendar po zakonu o društvih na drugi strani.
Takole na sredini bi človek nato dejal: še dobro da imamo odseke, kjer se delo v
zadnjih nekaj letih stalno izboljšuje, pojavljajo se nove pobude, povečuje se število
aktivnosti in njihova pestrost. Predvsem na delo bistvenega dela društva, to so naši
člani, smo lahko ponosni. Vse v nadaljevanju navedene aktivnosti pričajo o
navedenem.
Odnosi s panožno organizacijo, Planinsko zvezo Slovenijo, so po vrsto letih
nestrinjanj in negodovanj, pod predsedstvom aktualnega predsednika in njegovega
predhodnika zelo dobri. Seveda je k temu veliko prispevala pomlajena strokovna
ekipa pod vodstvom generalnega sekretarja. Takega sodelovanja in medsebojnega
spoštovanja si želimo še naprej. Pogledi na gospodarske probleme delovanja
planinske organizacije so se za razliko od preteklosti zelo zbližali.
Tudi dejavnost in sodelovanje odsekov društva s komisijami se izboljšuje. Več kot
očitno je, da smo prepoznali skupne probleme s katerimi se srečujemo tako na
društvu kot na zvezi.
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Letos je volilno leto. Na tem mestu bi se rad še enkrat zahvalil vsem voljenim članom
upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega sodišča za dobro in iskreno
sodelovanje.
Zavedati se moramo da nas v bližnji prihodnosti čakajo novi pomembni izzivi in tudi
določene spremembe.
Gibanje članstva
Nudili smo šest vrst članarin: A članarino z najvišjimi zavarovanji, B članarino za
odrasle, B1 članarino za starejše nad 65 let starosti, S+Š članarino za srednješolce in
študente, P+O članarino za predšolske in osnovnošolske otroke in OPP članarino za
osebe s posebnimi potrebami. Pri včlanitvi več družinskih članov smo priznali
družinski popust.

Člani A
Člani B
Člani B1
Člani S+Š
Člani P+O
Člani OPP
Skupaj

2017
256
1783
387
289
594
1
3310

2018
315
1770
382
345
644
1
3457

Indeks
123
99
99
119
108
100
104

Preko Planinske zveze Slovenije (clanarina.pzs.si) in njenih prodajnih poti je
članarino plačalo 577 članov, kar je 24 % več kot predhodno leto. Celoten delež tako
prodanih članarin je predstavljal 17 % vseh članarin.
Na društvenih spletnih straneh objavljamo aktivnosti odsekov, informacije o delovanju
postojank in uradne objave o delu društva. Izdali smo tiskano knjižico s programom
letnih aktivnosti. Program je potrjen na decembrski seji upravnega odbora.

PLANINSKO ALPINISTIČNI SEKTOR
Alpinistični odsek
V odseku so izvedli dva termina športno plezalnega tečaja in celoletno alpinistično
šolo z 29 tečajniki. Nadaljevalna alpinistična šola je potekala preko več dnevnih
plezalnih taborov. V okviru šol so nudili brezplačno izposojo opreme. V okviru
družabnih dogodkov so izvedli sprejem štirih novih alpinistov v Koči na Zelenici.
Poleg poletnega tabora je to najbolj množično obiskan dogodek. Dobro obiskana je
tudi serija četrtkovih predavanj, kjer gostijo vrhunske alpiniste in športne plezalce iz
vse Slovenije. Plezalni tabori so bili v Možnici, Franciji, Paklenici in Dolomitih. Odsek
je imel 2 vrhunska športnika. V letu 2018 sta se SMAR-u poleg Marije Jeglič
pridružila še Bor Levičnik in Matevž Štular, kjer je AO Matica najbolj množično
zastopana.
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Mladinski odsek
Vodniki in mentorji iz sedmih osnovnih šol v Ljubljani so izvedli 20 enodnevnih in 1
dvodnevni izlet na Krn. Na posameznem izletu je bilo od 50 do 90 otrok. Mladinsko
skupino oblikujejo srednješolci in študentje. Sestankujejo ob petkih, izvedli so 15
izletov, 4 dnevni tabor in zimovanje na Komni, kjer so bili skupaj z osnovnošolci. Za
mlade družine so izvedli 9 izletov, od tega eden dvodnevni. Poletni gorniški tabor so
izvedli avgusta v Podbeli, udeležilo se ga je 50 otrok. Vse leto so se člani mladinske
skupine in iz OŠ Sostro udeleževali planinskih orientacijskih tekmovanj.
Markacijski odsek
Očistili in obžagali so močno zaraščeno pot Koča pod Bogatinom – Planina Razor.
Prav tako pot na Lanževico, pot z Vratc in pot z Lepe Komne. Obžagali so tudi pot
Dom na Komni – Črno jezero. Vse te poti in nekaj drugih v okolici so markirali. Dva
člana sta se udeležila tečaja za markacista A.
Vodniški odsek
Za odsek je bilo leto zelo uspešno, realizirali so 65 % načrtovanih aktivnosti. 13
vodnikov je izvedlo 165 aktivnosti, med njimi je bilo največ zelo zahtevnih tur in
plezalnih vzponov, sledijo jim lahke kopne ture. Udeležencev je bilo skupaj 886.
Povprečno je na posamezni akciji 5 udeležencev. Izvedli so 13 tečajev gorništva.
Vseh udeležencev tečajev je bilo 56, med njimi je bilo zelo veliko novih udeležencev,
ki se do sedaj niso udeleževali naših akcij. Izvedli so interno izpopolnjevanje,
spominsko turo in zaključni izlet na Kozjansko. Imeli so 10 rednih sestankov,
obnavljajo opremo in vodniške licence.
Odsek za varstvo narave in gorsko stražo
Odsek je nadaljeval s svojim poslanstvom – z varstvom narave, z informiranjem in
izobraževanjem ter z ozaveščanjem najširše javnosti o okoljskih problemih in o
nujnosti zaščite naravnega okolja. Poleg naravovarstvenih in botaničnih izletov so
uspešno izvedli ciklus poučnih strokovnih predavanj z naravovarstveno in botanično
vsebino. Večino dogodkov so izvedli v društvenih prostorih in nekaj v Domu v
Kamniški Bistrici.
Turno kolesarski odsek
V odseku imajo 4 TK vodnike. Izvedli so 9 turno kolesarskih izletov od 19 planiranih.
Krog naših članov in udeležencev se še vedno širi, kar je zelo pozitivno. Sodelovali
so pri izvedbi tečaja turnega kolesarjenja s TK Volja, TKO Kranj in Športno zvezo
Ljubljana ter na različnih lokacijah izvedli več potopisnih predavanj odprav s kolesom.
Skupina za gorsko vodništvo
Aktiven je bil en gorski vodnik, ki deluje skladno z Zakonom o gorskih vodnikih. Vodil
je večinoma enodnevne plezalne vzpone v domačih gorstvih.
Poraba sredstev
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Za delovanje odsekov smo namenili preostanek članarine od nakazila Planinski zvezi
Slovenije, sredstva pridobljena na razpisu Planinske zveze in sponzorska sredstva.

Alpinistični odsek
Mladinski odsek
Odsek za varstvo narave in gorsko stražo
Vodniški odsek
Turno kolesarski odsek
Skupaj

odobrena sredstva za
leto 2018
10.885,04
8.400,00
687,85
4.476,27
900,67
25.349,83

ostanek
769,67
2.104,70
295,09
202,91
0,67
3.373,04

Markacijski odsek se financira na podlagi potreb posamezne akcije iz gospodarske dejavnosti.

Stanje v odsekih se prenese v leto 2019.
Pri porabi sredstev mora biti vodilo namen porabe. Odseki si morajo prizadevati, da
se sredstva porabljajo predvsem za izobraževanje kadrov, nabavo skupne tehnične
opreme in dejavnosti, ki promovirajo Planinsko društvo Ljubljana – Matica.

PLANINSKO GOSPODARSKI SEKTOR
Indeks prometa po postojankah, v primerjavi z letom 2017 je sledeč:
Triglavski dom na Kredarici
Koča pri Triglavskih jezerih
Dom na Komni z žičnico
Koča pri Savici
Dom v Kamniški Bistrici
Informacijska pisarna na Miklošičevi
Skupaj

122,74
111,20
115,31
76,78
98,46
101,57
109,56

V letu 2018 smo imeli v PD Ljubljana-Matica indeks poslovanja 109,56 glede na leto
2017.

PLANINSKO INVESTICIJSKI SEKTOR
V preteklem letu smo z namenom ohranitve obstoječega stanja na planinskih
postojankah v lasti in upravljanju našega društva izvedli naslednje aktivnosti:
Dom v Kamniški Bistrici
Zamenjali smo računalnik, kupili čitalec črtne kode v vrednosti 1.175,25 EUR.
Koča pri Savici.
Nabavili smo hladilno omaro in vzmetnice v znesku 830,15 EUR.
Trdinova 8 in informacijska pisarna na Miklošičevi 17
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Sredstva so ostala neizkoriščena (nakup kleti in obnovitev stolov)
Dom na Komni
Prenovili smo kopalnici v znesku 13.242,17 EUR. Nabavili smo projektor, hladilnik,
mešalec za testo, mikrovalovno peč in čitalec črtne kode v vrednosti 3.106,03 EUR.
Tovorna žičnica Komna
Popravila se je snežna freza v znesku 218,03 EUR.
Koča pri Triglavskih jezerih
Uredili smo skladišče in obnovili sobe za kar smo namenili 11.210,50 EUR.
Triglavski dom na Kredarici
Za baterije in agregat smo namenili 19.303,35 EUR. Za dokončanje hladilnice in
ureditev dimnika 11.742,00 EUR. Za vakumirko, smrekovi postelji pa smo porabili
797,73 EUR.
Donacija dohodnine
Donacij dohodnine smo prejeli v znesku 1.315,43 EUR.
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ZAKLJUČNI RAČUN
Zaključni račun za leto 2018 izkazuje poslovanje z naslednjimi podatki in rezultatom v
EUR:
celotni prihodki v letu 2018
celotni odhodki v letu 2018
presežek odhodkov

1.446.059
1.477.732
31.673

V letu 2018 smo poslovali z izgubo. Izguba v tem letu je manjša za 35.795 EUR.
Oblikovali smo dolgoročne pasivne časovne razmejitve za preostanek sredstev
odsekov.
Ostanek izgube v višini 31.673 EUR smo pokrili iz društvenega sklada.
Popisne komisije so popisale sredstva. V popisnem elaboratu so opisana vsa
sredstva in predlogi komisij za odpis osnovnih sredstev, ki so bila že dotrajana.
Računovodske izkaze je revidirala revizijska hiša Plus Revizija.
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PLAN ZA LETO 2019
PLANINSKO ALPINISTIČNI SEKTOR

Odsekom bomo skušali zagotoviti sredstva v naslednji višini:

Alpinistični odsek
Mladinski odsek
Odsek za varstvo narave in GS
Vodniški odsek
Turno kolesarski odsek
Skupaj

Odobrena
Prenos iz leta
Skupaj
sredstva
2018
14.000,00
769,67
14.769,67
8.000,00
2.104,70
10.104,70
200,00
295,09
495,09
3.400,00
202,91
3.602,91
1.400,00
0,67
1.400,67
27.000,00
3.373,04
30.373,04

Odseki si morajo prizadevati, da se sredstva v največji možni meri porabijo v drugi
polovici leta 2019.
Prav tako si morajo odseki prizadevati za vzgojno dejavnost z namenom
izpopolnjevanja strokovnega znanja ljubiteljev gora in povečevanju članov društva.
Alpinistični odsek
V odseku planirajo svoje obstoječe dejavnosti: športno plezalno, alpinistično in
nadaljevalno alpinistično šolo. V proces šolanja bodo aktivno vključevali mlade
alpiniste. Predvidevajo, da bosta šolanje zaključila dva alpinistična inštruktorja.
Planirajo plezalne tabore doma in v tujini. Podpreti nameravajo dve odpravi petih
mladih alpinistov, Chamlang in Zanskar, v skupni vrednosti 7500 €.
Mladinski odsek
Odsek nadaljuje delo na sedmih šolah, načrtujejo izlete po celotni Sloveniji. Prav tako
planirajo izlete za mlade družine in mladinsko skupino. V planu je zimski tabor na
Komni in v Bosni, poletni tabor za mladinsko skupino in osnovnošolce. Načrtujejo
redna licenčna vodniška usposabljanja. Dva kandidata bodo poslali na tečaj za
vodnika. V načrt je nakup iztrošene taborne in varovalne opreme, udeležili se bodo
planinskih orientacijskih tekmovanj.
Markacijski odsek
V odseku nameravajo izvesti naslednje akcije: obnova poti čez Komarčo (Koča pri
Savici – Črno jezero), maj, 4 markacisti, 4 dni; obnova jeklenic na poti čez Prag
(Medvedova skala), julij, 4 markacisti, 4 dni - v sodelovanju s PZS; čiščenje (žaganje)
poti Dom na Komni – Vratca 6 markacistov, 4 dnevi, avgust; markiranje poti v dolini
Sedmerih jezer, 4 markacisti, 5 dni (junij ali julij). Obseg dela bo možno natančneje
oceniti po opravljenih oglednih turah. Imajo dva kandidata za opravljanje tečaja za
markacista.
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Odsek za varstvo narave in gorsko stražo
Načrtujejo naravovarstvene izlete, izobraževalna predavanja ter družabna srečanja v
društvenih prostorih ter v Domu v Kamniški Bistrici. Pri dogodkih se bodo aktivneje
povezovali s sorodnimi organizacijami. Planirajo organizacijo in izvedbo čistilnih akcij
na planinskih poteh in v okolici društvenih planinskih postojank. Pri vseh dogodkih,
na katere je povabljena širša javnost, popularizirajo delo odseka in vabijo nečlane, da
pristopijo v društvo.
Vodniški odsek
Odsek s 14 vodniki načrtuje 264 različnih aktivnosti (gorniške tečaje, zahtevnejše
ture in lažje izlete), tako doma kot v tujini. Med njimi je največ enodnevnih tur v
domača gorstva in 16 tečajev različnih gorniških veščin. Obnavljali bodo obrabljeno
opremo in vodniške licence. V planu imajo dvoje internih vodniških izobraževanj.
Turno kolesarski odsek
V odseku planirajo 19 kolesarskih izletov različnih težavnostnih stopenj, kjer bo šlo
predvsem za doživetje v naravi, druženje ter spoznavanje osnovnih vsebin turnega
kolesarjenja v naravi. Ena tura bo namenjena prikazu pravilne tehnike vožnje. Imajo
namen organizirati kolesarska potopisna predavanja.
Skupina za gorsko vodništvo
Sodelujemo z dvema gorskima vodnikoma, ki izvajata program tako za člane društva
kot zunanje goste. Obsega raznolike dejavnosti v gorskem svetu.

PLANINSKO GOSPODARSKI SEKTOR
V letošnjem letu načrtujemo naslednji neto promet po postojankah, v EUR:
Triglavski dom na Kredarici
Koča pri Triglavskih jezerih
Dom na Komni s tovorno žičnico
Koča pri Savici
Dom v Kamniški Bistrici
Informacijska pisarna na Miklošičevi
Skupaj

350.000,00
300.000,00
210.000,00
90.000,00
160.000,00
140.000,00
1.250.000,00
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PLANINSKO INVESTICIJSKI SEKTOR
Redno vzdrževanje in opremo financiramo z lastnimi sredstvi, upamo, da bomo
uspeli realizirati sledeče:
Dom v Kamniški Bistrici
Redno vzdrževanje
Redna vzdrževalna dela (ograja, vodovod,
elektrika)
Oprema
Salamoreznica
SKUPAJ
Tovorna žičnica Komna – Savica
Redno vzdrževanje
Redna vzdrževalna dela
SKUPAJ

Dom na Komni
Redno vzdrževanje
Oprema in drobni
inventar
SKUPAJ

Redno vzdrževanje (rezervoarji)
Odeje in blazine

Koča pri Triglavskih jezerih
Redno vzdrževanje
Ureditev ograje zunanje in dokončanje sob
Oprema
Drobni inventar (čitalec črtne kode)
SKUPAJ

Triglavski dom na Kredarici
Redno vzdrževanje
Priprava projektne dokumentacije za ČN

SKUPAJ

350,00
2.350,00

4.000,00
4.000,00

2.000,00
3.500,00
5.500,00

Trdinova 8 in Miklošičeva 17
Nakup prostora v kletiTrdinova
Oprema
Stoli
Prenova spletnih strani
SKUPAJ

Oprema

2.000,00

Drobni inventar (odeje, blazine, čitalec črtne
kode)

10.000,00
500,00
4.500,00
15.000,00

11.000,00
2.000,00
13.000,00

5.000,00
7.800,00
6.900,00
19.700,00
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Koča pri Savici
Investicija
Oprema in drobni inv.
SKUPAJ

Preureditev Koče pri Savici
vrtna garnitura, omare, otroški stol, menjava
vzmetnic

65.000,00
5.000,00
70.000,00

Znesek za vsa vzdrževalna dela in opremo v letu 2019 znaša 129.550,00 EUR. Plan
bomo izpolnjevali postopoma, glede na finančni rezultat v letu 2019.

V Ljubljani, 13.03.2019

Predsednik društva
Tomaž Willenpart
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