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                            POROČILO UPRAVNEGA ODBORA 
PLANINSKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA-MATICA 

za 126. redni letni občni zbor društva 
september 2020  

 
 
 

Dragi planinski prijatelji, dragi gostje! 
 
Vsem voščim dober večer in uspešen občni zbor! 
 
V zgodovino našega društva gre danes že 126. redni letni občni zbor, kar pomeni, da 
letos praznujemo 127. 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.  
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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 ter IN članarino za 
osebe s posebnimi potrebami. Pri včlanitvi več družinskih članov smo priznali 
družinski popust. 

 2018 2019 Indeks 

Člani A 315 349 111 

Člani B 1770 1891 107 

Člani B1 382 402 105 

Člani S+Š 345 285 83 

Člani P+O 644 631 98 

Člani IN 1 1 100 

Skupaj 3457 3559 103 

 
Preko Planinske zveze Slovenije (clanarina.pzs.si) in njenih prodajnih poti je 
članarino plačalo 784 članov, kar je 36 % več kot predhodno leto. Celoten delež tako 
prodanih članarin je predstavljal 22 % 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  
 
Izvedli so športno plezalni tečaj in alpinistično šolo z 20 tečajniki. Nadaljevalna 
alpinistična šola je potekala preko večdnevnih plezalnih taborov. Za potrebe šolanja 
so nudili brezplačno izposojo opreme. V okviru družabnih dogodkov so izvedli 
sprejem dveh novih alpinistov v Koči na Zelenici. Poleg poletnega tabora v Trenti 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 pozimi v Kranjski Gori in poleti v Možnici, Paklenici, Dolomitih in 
v Orcu, italijanskih Yosemitih kot nekateri imenujejo to območje. Odsek ima 3 
vrhunske športnike. Bor Levičnik in Matevž Štular sta plezala v severni steni 
Hagshuja, v pogorju Zanskar. Marija Jeglič se akcije ni udeležila zaradi zdravstvenih 
težav. Krištof Fortuna in Vid Vilhar sta bila udeleženca odprave Chamlang, kjer so 
mladi alpinisti in alpinistke pridobivali prve himalajske izkušnje. 
 
 
 
Mladinski odsek 
 
Vodniki in mentorji iz sedmih osnovnih šol v Ljubljani so izvedli 21 enodnevnih in 1 
dvodnevni izlet na Sedmera jezera. Na posameznem izletu je bilo od 50 do 120 
otrok. Mladinsko skupino oblikujejo srednješolci in študentje. Sestankujejo ob petkih, 
5 vodnikov je zanje izvedlo 15 izletov, zimovanje v Bosni in tabor v sodelovanju z MK 
PZS. Za mlade družine so izvedli 9 izletov, od tega en dvodnevni. Poletni gorniški 
tabor so izvedli avgusta v Završnici, udeležilo se ga je 50 otrok, zanje pa je skrbela 
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18 članska ekipa. Vse leto so se člani mladinske skupine in iz OŠ Sostro udeleževali 
planinskih orientacijskih tekmovanj. 
 

 
Markacijski odsek 
 
Odsek je imel tri samostojne akcije. Obžagali so pot Komna-Velika vratca, padla 
drevesa na poti čez Komarčo. Markirali so več poti na Komni in okolici. V akciji s PZS 
so sodelovali pri temeljiti obnovi poti čez Komarčo. 
 
Vodniški odsek 
 

Za odsek je bilo leto uspešno, realizirali so 65 % načrtovanih aktivnosti. 14 vodnikov 
je izvedlo 176 aktivnosti, med njimi je bilo največ zelo zahtevnih tur in plezalnih 
vzponov, sledijo jim lahke zimske in kopne ture. Udeležencev je bilo skupaj 1013, kar 
je za 14 % več kot lani. Povprečno se je vsake akcije udeležilo skoraj 6 udeležencev, 
prevladujejo člani našega društva. Nekaj udeležencev je tudi takih, ki se udeležijo 
samo ene naše ture ali našega tečaja. Izvedli so interno izpopolnjevanje, spominsko 
turo in zaključni izlet v Belo krajino. Imeli so redne sestanke, 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 delujejo štirje TK vodniki. Izvedli so 7 turno kolesarskih izletov (od tega en 
dvodneven), od skupno 19 predvidenih. Precej izletov je odpadlo zaradi vremena, 
povečala se je odpoved izletov zaradi premalega števila prijavljenih. Opazen je upad 
udeležencev oziroma novih članov odseka. Sodelovali so pri izvedbi tečaja turnega 
kolesarjenja s klubom Supersnurf in Športno zvezo Ljubljana v projektu Razgibajmo 
Ljubljano. Renato in Suzana sta izvedla nekaj potopisnih predavanj odprav s 
kolesom. V akciji Slovenska turno kolesarska pot v enem dnevu je naše društvo 
izvedlo etapo Uskovnica – Krma, kjer je bilo 7 udeležencev.  
 

 
 
Skupina za gorsko vodništvo 
 
Skupina ni več aktivna. 
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Poraba sredstev 
 
Za delovanje odsekov smo namenili preostanek članarine od nakazila Planinski zvezi 
Slovenije, sredstva pridobljena na razpisu Planinske zveze in sponzorska sredstva.  
 

 odobrena sredstva za 
leto 2019 

ostanek 
 

Alpinistični odsek 14.769,67 0 

Mladinski odsek 10.104,70 474,51 

Odsek za varstvo narave in gorsko stražo 495,09 0 

Vodniški odsek 3.602,91 19,34 

Turno kolesarski odsek 1.400,67 197,99 

Skupaj 30.373,04 691,84 
Markacijski odsek se financira na podlagi potreb posamezne akcije iz gospodarske dejavnosti. 

 
Stanje v odsekih se prenese v leto 2020.  
 
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 2018 je sledeč: 
 

Triglavski dom na Kredarici 110,44 

Koča pri Triglavskih jezerih 117,95 

Dom na Komni z žičnico 121,71 

Koča pri Savici 74,48 

Dom v Kamniški Bistrici      134,54 

Informacijska pisarna na Miklošičevi 109,59 

Skupaj 114,67 

 
 
 
V letu 2019 smo imeli v PD Ljubljana-Matica indeks poslovanja 114,67 glede na leto 
2018. 

 
 
PLANINSKO INVESTICIJSKI SEKTOR 
 
V preteklem letu smo z namenom ohranitve obstoječega stanja na planinskih 
postojankah v lasti in upravljanju našega društva izvedli naslednje aktivnosti: 
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Dom v Kamniški Bistrici 
Zamenjali smo  računalnik, vrtne klopi, popravili igrala ,ograjo in nabavili aparat za 
gnetenje testa v znesku 4.226,35EUR. 
 
 
Koča pri Savici. 
Nabavili smo vrtne garniture v znesku 800,00 EUR. 
 
 
 
Trdinova 8 in informacijska pisarna na Miklošičevi 17 
Obnovili smo stole v znesku 365,00EUR. Za prenovo spletnih strani pa smo porabili 
znesek 2.160,60EUR. 
 
Dom na Komni 
Obnovili smo vodohram v znesku 1.060,00EUR in zamenjali smo vzmetnice v znesku 
1135,75EUR. 
 
Tovorna žičnica Komna 
Zamenjali smo vlečno vrv in kolesa v znesku 7.134,35 EUR. 
  
 
Koča pri Triglavskih jezerih 
Uredili smo skladišče in obnovili sobe za kar smo namenili 8184,00 EUR. 
Za čitalec črtne kode, tiskalnik in kosilnico smo porabili 758,11EUR. 
 
Triglavski dom na Kredarici 
Popravili smo agregat, obnovili tla, stole in mize v znesku 9644,75EUR.  
Za čitalec, vzmetnice, mikrovalovno peč in lovilec olja smo porabili 4.730,45 EUR. 
 

Donacija dohodnine 
Donacij dohodnine smo prejeli v znesku 1.478,64 EUR. 
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ZAKLJUČNI RAČUN 
 
 
Zaključni račun za leto 2019 izkazuje poslovanje z naslednjimi podatki in rezultatom v 
EUR: 

 

celotni prihodki v letu 2019 1.612.790 

celotni odhodki v letu 2019 1.644.177 

presežek odhodkov 31.387 

 
V letu 2019 smo  poslovali  z   izgubo. Izguba v tem letu  je manjša za 286 EUR.  
Oblikovali smo dolgoročne pasivne časovne razmejitve za preostanek sredstev 
odsekov. 
 
Ostanek izgube v višini 31.387 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 2020 
 
 
PLANINSKO ALPINISTIČNI SEKTOR 

 
Odsekom bomo skušali zagotoviti sredstva v naslednji višini: 
 

 
Odobrena 
sredstva 

Prenos iz leta 
2019 

Skupaj 

Alpinistični odsek 7.000,00 0 7.000,00 

Mladinski odsek 6.000,00 474,51 6.474,51 

Odsek za varstvo narave in GS  650,00 0 650,00 

Vodniški odsek 2.500,00 19,34 2.519,34 

Turno kolesarski odsek 800,00 197,99 997,99 

Skupaj 16.950,00 691,84 17.641,84 

 
 
Odseki si morajo prizadevati, da se sredstva v največji možni meri porabijo v drugi 
polovici leta 2020. 
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 bo izpit za alpinističnega inštruktorja in športne plezalce 
opravilo nekaj kandidatov. Planirajo plezalne tabore doma in v tujini.  
 
Mladinski odsek 
 
Odsek nadaljuje z izleti po celotni Sloveniji za osnovnošolce sedmih šol. Zanje sta v 
planu dve nagradni turi na Triglav. Prav tako planirajo izlete za mlade družine in 
mladinsko skupino. Načrtujejo zimski tabor na Komni konec marca, poletni tabor za 
mladinsko skupino v začetku avgusta ter planinski tabor za osnovnošolske otroke v 
sredini avgusta. Družinski tabor bo konec julija. Načrtujejo redna licenčna vodniška 
usposabljanja. Imajo pet novih kandidatov za vodnika. V načrt je nakup iztrošene 
taborne in varovalne opreme, udeležili se bodo planinskih orientacijskih tekmovanj. 
 
Markacijski odsek 
 
V sodelovanju s Komisijo za planinske poti PZS so v planu popravila na odsekih poti:  
Kredarica - Triglav, Tominškova pot in Štapce.  
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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 260 različnih aktivnosti (gorniške tečaje, zahtevnejše 
ture in lažje izlete) tako doma kot v tujini. Med njimi je največ enodnevnih zahtevnih 
tur v domača gorstva in 10 tečajev različnih gorniških veščin. Nadaljujejo z 
dvodnevnimi etapami Via Alpina in Alpe Adria. Obnavljali bodo obrabljeno opremo in 
vodniške licence. V planu imajo dvoje internih vodniških izobraževanj. 
 
Turno kolesarski odsek 
 
V odseku planirajo 18 kolesarskih izletov različnih težavnostnih stopenj. Ena tura bo 
dvodnevna, nekaj jih je načrtovanih tudi v sosednjih državah. Organizirali bodo 
kolesarska potopisna predavanja in sodelovali z mladinsko skupino našega društva. 
V akciji Slovenska turno kolesarska pot v enem dnevu bodo pomagali izvesti eno 
etapo. 
 
 

 
 

 
PLANINSKO GOSPODARSKI SEKTOR  
 
 
V letošnjem letu načrtujemo naslednji neto promet po postojankah, v EUR: 
 

Triglavski dom na Kredarici 350.000,00 

Koča pri Triglavskih jezerih 300.000,00 

Dom na Komni s tovorno žičnico 210.000,00 

Koča pri Savici-zaprto obnova 0 

Dom v Kamniški Bistrici 170.000,00 

Informacijska pisarna na Miklošičevi 140.000,00 

Skupaj 1.170.000,00 
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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 ( elektrika) 2.000,00 

Oprema                                                 mikrovalovka, vrtne mize                        2.200,00 

SKUPAJ  4.200,00 

 
 

Tovorna žičnica Komna – Savica 

Redno vzdrževanje Redna vzdrževalna dela  1.000,00 

SKUPAJ  1.000,00 

 
 
Dom na Komni 

Redno vzdrževanje Redno vzdrževanje  0 

Oprema in drobni 
inventar                          

Rjuhe in pralni stroj, računalnik 2.500,00 

SKUPAJ  2.500,00 

 
 
 
 

Nakup prostora v kleti- Trdinova 10.000,00 

SKUPAJ  10.000,00 

 
 
Koča pri Triglavskih jezerih 

Redno vzdrževanje                                                               6.000,00 

Oprema  Računalnik,drobni inventar  4.300,00 

SKUPAJ  10.300,00 

 
 
Triglavski dom na Kredarici 

Redno vzdrževanje  Obnova miz,stol in klopi 
Priprava projektne dokumentacije za ČN                               

6.000,00 
3,000,00 

Oprema Računalnik,tiskalnik,drobni inventar 2.500,00 

SKUPAJ            11.500,00 
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Koča pri Savici                                                                                                       

Investicija Preureditev Koče pri Savici 60.000,00 

Oprema in drobni inv.        

SKUPAJ  60.000,00 

 
 
 
Znesek za vsa vzdrževalna dela in opremo v letu 2020 znaša 99.500,00 EUR.  Plan 
bomo izpolnjevali postopoma, glede na finančni rezultat v letu 2020.  
 
 
 
V Ljubljani, 03.06.2020                                                                   Predsednik društva  

                                Tomaž Willenpart 
 


