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                         POROČILO UPRAVNEGA ODBORA 
PLANINSKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA-MATICA 

za 126. redni letni občni zbor društva 
 2021  

 
 
 

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 128. 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 članarine: 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 članarino za osebe s 
posebnimi potrebami ter novo društveno D članarino. Pri včlanitvi več družinskih 
članov smo priznali družinski popust. 

 2019 2020 Indeks 

Člani A 349 290 83 

Člani B 1891 1730 91 

Člani B1 402 364 90 

Člani S+Š 285 296 104 

Člani P+O 631 601 95 

Člani IN 1 2 200 

Člani D / 10 / 

Skupaj 3559 3293 93 

 
Preko Planinske zveze Slovenije (clanarina.pzs.si) in njenih prodajnih poti je 
članarino plačalo 712 članov (leto prej 784 članov). 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  
 
Jesenskega športno plezalnega tečaja se je udeležilo 18 tečajnikov, zaradi 
predčasnega zaključka bodo nadaljevali spomladi. Alpinistično šolo generacije 
2019/20 je končalo 21 tečajnikov. Meseca maja so začeli z novo, a zaradi ukrepov 
manjšo generacijo 12 tečajnikov. Za plezalno močno skupino so izvedli preko 30 
vodenih alpinističnih tur. 6 kandidatov je zaključilo nadaljevalno alpinistično šolo, 
novega termina zaradi majhnega zanimanja lani ni bilo. V okviru šolanja so nudili 
brezplačno izposojo tehnične opreme.  
Občni zbor so izvedli v sklopu zimskega tabora v Kranjski Gori, kjer so podelili tudi 
priznanja za najboljše vzpone. Sprejema novih alpinistov ni bilo. Julijski tabor v Trenti 
je bil množično obiskan. Poletne plezalne tabore so imeli v Avstriji (gorovje 
Gesäuse), v Paklenici in Dolomitih. Na četrtkovih predavanjih so gostili vrhunske 
alpiniste in športne plezalce iz vse Slovenije. Odsek je imel 5 kategoriziranih 
športnikov. Marija Jeglič, Bor Levičnik in Matevž Štular ostajajo člani SMAR-a, kar 
pomeni, da imamo najbolj zastopani odsek v Sloveniji. Alpinist in alpinistka mesta 
Ljubljane za leto 2020 sta spet postala: Bor Levičnik in Marija Jeglič. 
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Mladinski odsek 
 
Vodniki in mentorji so za učence sedmih osnovnih šol v Ljubljani izvedli okrnjen 
program - 21 enodnevnih in 2 dvodnevna izleta – oba na Triglav. Na posameznem 
izletu je bilo od 50 do 120 otrok. Mladinsko skupino oblikujejo srednješolci in 
študentje, 4 vodniki so zanje izvedli 7 izletov. Zimovanje je odpadlo. Za družine so 
izvedli 5 izletov in tabor ob Kolpi. Poletni gorniški tabor so imeli na Slatni pod 
Poncami, zaradi omejitev so sprejeli le 31 otrok, zanje je skrbela 16 članska ekipa. 
Vodniški tečaj sta opravila dva mentorja. Ostala planirana usposabljanja in tečaji so 
bili odpovedani, prav tako ni bilo orientacijskih tekmovanj. 
 

 
Markacijski odsek 
 
V dveh dvodnevnih in dveh večdnevnih akcijah je sodelovalo 18 markacistov in 
članov društva, ki so skupaj opravili 68 dni prostovoljnega dela. Na poti Črno jezero  - 
Koča pri Triglavskih jezerih so požagali drevesa, namestili opozorilni tabli in na novo 
markirali. Na poti Koča pri Triglavskih jezerih – Štapce so naredili nove lesene 
stopnice, namestili novo žično vrv in zamenjali dve stari, dodali so nekaj stopnih in 
oprijemalnih klinov. Pot je na novo markirana in v celoti obnovljena. Poti Koča pri 
Triglavskih jezerih – Prehodavci in Koča pri Triglavskih jezerih – Dom na Komni so 
markirali in obstrigli nekaj manjših vej. Na poti Črno jezero  – Dom na Komni so na 
delu tik pod Domom na Komni obnovili lesene stopnice. Nekaj stopnic so na novo 
vklesali v skalo, celotno pot so markirali. Markacije so osvežili na poti Dom na Komni 
– Vratca – Lanževica in Vrsnik – Planina za Skalo – Velika vrata.  
 
Vodniški odsek 
 

Delo odseka je bilo zaradi epidemije močno okrnjeno. Realizirali so 46 % načrtovanih 
aktivnosti. 14 vodnikov je izvedlo 121 aktivnosti, med njimi je bilo največ enodnevnih 
zelo zahtevnih tur in plezalnih vzponov, sledile so jim zahtevne in lahke kopne ture. 
Udeležencev je bilo skupaj 626, povprečno 5 na posamezni akciji, prevladujejo člani 
našega društva. Izvedli so 10 tečajev gorništva, od tega 3 tečaje zimske tehnike ter 7 
tečajev letne tehnike.  
Interna izpopolnjevanja in zaključni izlet so bili odpovedani. Imeli so redne sestanke, 
obnavljajo opremo in vodniške licence. 
 
 
Odsek za varstvo narave in gorsko stražo 
 
Tudi tukaj so morali zaradi epidemije večino aktivnosti opustiti, saj so vezane na 
sodelovanje oziroma prisotnost večjega števila ljudi, kar je bilo v danih razmerah 
prepovedano ali odsvetovano. V začetku leta so v okviru ustaljenega ciklusa 
strokovnih predavanj z naravovarstveno in botanično vsebino izpeljali le dve tovrstni 
predavanji in sicer v januarju predavanje »Zasebno življenje divjih čebel« in v 
februarju »Invazivne tujerodne rastlinske vrste in možnosti njihove uporabe«. Številni 
udeleženci so bili z vsebino in izvedbo obeh dogodkov zelo zadovoljni. Že 
dogovorjena predavanja so prestavili na čas po umiritvi razmer. 
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Turno kolesarski odsek 
 
V odseku delujejo štirje licencirani TK vodniki. Izvedli so 8 turno kolesarskih izletov, 
od skupno 18 predvidenih. Januarja so organizirali potopisno predavanje »s kolesom 
po Avstralskih Alpah«. V akciji STKP v enem dnevu so vodili 20. etapo Loški potok – 
Jelenov studenec za 18 udeležencev, kar je bila najbolj obiskana etapa, zabeležena 
tudi s strani medijev. 
 

 
 
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 2020 

ostanek 
 

Alpinistični odsek 7.000,00 0 

Mladinski odsek 6.474,51 3.647,48 

Odsek za varstvo narave in gorsko stražo 650,00 559,72 

Vodniški odsek 2.519,34 211,41 

Turno kolesarski odsek 997,99 193,39 

Skupaj 17.641,84 4.612,00 
Markacijski odsek se financira na podlagi potreb posamezne akcije iz gospodarske dejavnosti. 

 
Stanje v odsekih se prenese v leto 2021.  
 
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. 
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PLANINSKO GOSPODARSKI SEKTOR 

 
Indeks prometa po postojankah, v primerjavi z letom 2019 je sledeč: 
 

Triglavski dom na Kredarici 76,12 

Koča pri Triglavskih jezerih 74,48 

Dom na Komni z žičnico 64,12 

Koča pri Savici  0,00 

Dom v Kamniški Bistrici       79,98 

Informacijska pisarna na Miklošičevi 78,44 

Skupaj        70,87 

 
 
V letu 2020 smo imeli v PD Ljubljana-Matica indeks poslovanja 70,87 glede na leto 
2019. 

 
 
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 
 
Opravili smo vzdrževalna dela na električni napeljavi v znesku 1430,00EUR in 
nabavili mikrovalovno peč, tiskalnik v vrednosti 1211,71EUR. 
 
Koča pri Savici. 
 
Nadaljevali smo s preureditvijo Koče v znesku 48.964,66EUR. 
 
Trdinova 8  
 
Nakup kleti ni bil izvršen. 
 
Dom na Komni 
 
Zamenjal se je pralni stroj, računalnik in mikrovalovna peč v znesku 1.819,96EUR. 
 
Koča pri Triglavskih jezerih 
 
Začeli smo z ureditvijo iztoka iz ČN v vrednosti 1.470,00EUR. 
Nabavili smo računalnika, salamo reznico, čistilnik v znesku 2.100,34EUR. 
 
Triglavski dom na Kredarici 
 
Obnovili smo mize in klopi v vrednosti 6.000,00EUR in nabavili računalnik, postelji, 
jogije ter sesalnik v znesku 2.705,41EUR. 
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Donacija dohodnine 
 
Donacij dohodnine smo prejeli v znesku 1.414,95 EUR. 

 
 
 
 
ZAKLJUČNI RAČUN 
 
 
Zaključni račun za leto 2020 izkazuje poslovanje z naslednjimi podatki in rezultatom v 
EUR: 

 

celotni prihodki v letu 2020 1.180.706 

celotni odhodki v letu 2020 1.375.330 

presežek odhodkov 194.624 

 
V letu 2020 smo  poslovali  z   izgubo, katera je večja za 163.237 EUR.  
Društvo se je pri svojem poslovanju soočalo z omejitvami, ki so bile posledica 
epidemije Covid-19. Zaradi prepovedi obratovanja so bile vse koče zaprte v 
pomladanskih in jesenskih mesecih, kar se posledično pozna po manjši realizaciji. 
Zaradi razmer v državi se niso izvajale vodene ture in izleti planirani v obdobju 
marec-maj ter oktober -december. Nekatere ture smo uvedli v poletnih mesecih, del 
pa jih je na žalost odpadel. 
Izpad prihodkov iz že navedenih naslovov smo delno nadomestili v poletnih mesecih, 
ko smo beležili dober obisk koč ter koriščenje turističnih bonov. 
Nadaljevali smo s sanacijo Koče pri Savici, ki bo predvidoma končana v letu 2021. 
Veliko energije smo vložili tudi v pridobivanje vseh potrebnih dovoljen za posodobitev 
koče. 
V letu 2020 smo tudi sklenili poravnavo z Meščansko korporacijo Kamnik glede 
denacionalizacijskih zahtevkov. Dom v Kamniški Bistrici smo v naravi vrnili že v letu 
2019, v letu 2020 pa smo se dogovorili za odškodnino, ki smo jo evidentirali v breme 
leta 2020 in jo bomo poravnali v tri letnem obdobju. 
 
Oblikovali smo dolgoročne pasivne časovne razmejitve za preostanek sredstev 
odsekov. 
 
Ostanek izgube v višini 194.624 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 d.o.o.. 
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PLAN ZA LETO 2021 
 
 
PLANINSKO ALPINISTIČNI SEKTOR 

 
Odsekom bomo skušali zagotoviti sredstva v naslednji višini: 
 

 
Odobrena 
sredstva 

Prenos iz leta 
2020 

Skupaj 

Alpinistični odsek 9.000,00 0 9.000,00 

Mladinski odsek 5.000,00 3.647,48 8.647,48 

Odsek za varstvo narave in GS  0 559,72 559,72 

Vodniški odsek 3.000,00 211,41 3.211,41 

Turno kolesarski odsek 900,00 193,39 1.093,39 

Skupaj 17.900,00 4.612,00 22.512,00 

 
 
Odseki si morajo prizadevati, da se sredstva v največji možni meri porabijo v drugi 
polovici leta 2021. 
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 alpinista, alpinističnega inštruktorja in športne 
plezalce opravilo nekaj kandidatov. Planirajo plezalne tabore doma in v tujini. 
Podpirajo mlade perspektivne plezalce 
 
Mladinski odsek 
 
Odsek načrtuje 27 izletov za osnovnošolce sedmih šol. Zanje sta v planu tudi dva 
dvodnevna nagradna izleta. Prav tako planirajo izlete za mlade družine in mladinsko 
skupino. Načrtujejo zimovanje na Komni, poletni tabor za osnovnošolce in družine. 
Načrtujejo redna licenčna vodniška usposabljanja. V načrtu je nakup iztrošene 
taborne in varovalne opreme. Udeležili se bodo planinskih orientacijskih tekmovanj. 
 
 
Markacijski odsek 
 
V planu je izvedba akcij: žaganje in markiranje poti na Komni (6 do 8 markacistov, 6 
dni avgusta); prenova varoval na poti Kredarica – Triglav; (4 markacisti, predvidoma 
5 dni junija); markiranje poti v dolini Sedmerih jezer do vrha Kanjavca (4 markacisti, 4 
dni junija ali julija) in obnova spodnjega dela Tominškove poti v sodelovanju s 
tehnično skupino PZS. Na izobraževanje za markacista gre en kandidat. V planu je 
nakup nove motorne žage. 
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Odsek za varstvo narave in gorsko stražo 
 
Načrtujejo naravovarstvene izlete, izobraževalna predavanja ter priložnostna 
srečanja v društvenih prostorih ali planinskih postojankah. Pri dogodkih se povezujejo 
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 z 12 vodniki načrtuje 301 različnih aktivnosti (gorniške tečaje, zahtevnejše 
ture in lažje izlete) tako doma kot v tujini. Med njimi je največ enodnevnih zahtevnih 
tur in 20 tečajev različnih gorniških veščin. Nadaljujejo z večdnevnimi etapami po 
poteh 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 20 kolesarskih izletov različnih težavnostnih stopenj. Ena tura bo 
dvodnevna, nekaj jih je načrtovanih tudi v sosednjih državah. Sodelovali bodo z 
mladinsko skupino društva. V akciji STKP v enem dnevu bodo pomagali izvesti vsaj 
eno etapo. 
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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 100.000 

Dom v Kamniški Bistrici 170.000,00 

Informacijska pisarna na Miklošičevi 140.000,00 

Skupaj 1.270.000,00 

 
 
 

Opomba: V primeru normalnega obratovanja. (covid 19) 
 
 

 
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                        2.500,00 

SKUPAJ  4.500,00 

     
 

Tovorna žičnica Komna – Savica 

Redno vzdrževanje Redna vzdrževalna dela  3.500,00 

SKUPAJ  3.500,00 

 
 
Dom na Komni 

Redno vzdrževanje Redno vzdrževanje (obnova rezervoarjev) 10.000,00 

Oprema in drobni 
inventar                          

Inventar 1.500,00 

SKUPAJ  11.500,00 

 
Trdinova 

Nakup prostora v kleti  10.000,00 

SKUPAJ  10.000,00 
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Koča pri Triglavskih jezerih 

Redno vzdrževanje                                                               6.000,00 

Oprema   4.000,00 

SKUPAJ  10.000,00 

 
 
Triglavski dom na Kredarici 

Redno vzdrževanje  Obnova miz, stolov in klopi                              6.000,00 
 

Oprema Računalnik, tiskalnik, drobni inventar 2.000,00 

SKUPAJ            8.000,00 

 

 
Koča pri Savici                                                                                                       

Investicija Preureditev Koče pri Savici 90.000,00 

Oprema in drobni inv.       10,000,00 

SKUPAJ  100.000,00 

 
 
 
Znesek za vsa vzdrževalna dela in opremo v letu 2021 znaša 147.500,00 EUR. Plan 
bomo izpolnjevali postopoma, glede na finančni rezultat v letu 2021.  
 
 
 
V Ljubljani,15.03.2021                                                                   Predsednik društva  

                                Tomaž Willenpart 
 


