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PREDLOG PLANA DELA ZA LETO 2021
Očitno bo tudi letošnje leto v veliki meri krojila delovanje društva izredna situacija v zvezi s korona
virusom. Vprašljivi so skupni sestanki, vsebina dnevnih redov tako UO kot OZ se bodo posredovali po
el. pošti in z vsemi poročili ter sklepi objavili na naši spletni strani. Počakali bomo na navodila
pooblaščenih državnih organov.
Tudi v letu 2021 moramo pridobiti večje zanimanje za delo v odsekih, planinstvu in njegovi promociji,
posebno pozornost posvetiti mladim, usmerjanje k članstvu v PD, usposabljanje za varnejše gibanje v
gorah, varovanje gorske narave, strokovnost in sodelovanje, preglednost delovanja in vključevanje
javnosti v sprejemanje odločitev. V preteklem letu je že viden napredek v prostovoljstvu in dejavnosti v
odsekih, za katerega je pripomoglo dodatno sodelovanje v skupnih odsekih s PD Bohinjska Bistrica.
Vlaganja v naše koče se bo nadaljevalo tudi v letu 2021, pa ne samo v zgradbe in opremo ampak tudi v
kompetentne kadre, ki so ključnega pomena na poti k zastavljenim ciljem društva. Člane bomo tudi letos v
skladu z navodili vlade in NIJZ pošiljali na izobraževanja in usposabljanja. Te aktivnosti so se začasno
zaradi nastale izredne situacije prekinile ali delno upočasnile, kar pa ne bo ustavilo delovanja našega
društva.
Glavna naloga v letu 2021 bo pridobitev dokumentacije in prijava na razpis gospodarskega ministrstva
za energetsko obnovo pl. koč v mesecu marcu. Prijavili bi pl. kočo Pod Bogatinom, kjer je v planu
adaptacija drugega nadstropja. Načrtuje se podobna izvedba kot smo jo izvedli na Vodnikovi koči in sicer
rušenje predelnih sten,odstranitev starih opažev in stare izolacije, zamenjava oken izvedba nove izolacije
in nova razporeditev sob v katerih bo največ 6 ležišč. Dokončali bomo obnov verande, nadaljevali
aktivnosti glede pridobitve zemljišča in pripravili vse potrebno za zamenjavo strehe na drvarnici.
Glede na vsebino razpisa bomo po možnosti uvrstili še sanacijo zbirne ploščadi za vodo, vodne filtre in
star rezervoar za vodo, vgradnja varčnih kotličkov za vodo in suhega pisuarja. Predvideva se da bo
sofinansiranje del, katera bodo zajeta v razpisu v višini 80%, 20% bomo morali zagotoviti lastnih sredstev.
Ocenjena vrednost del je 150.000,00 eur, naša udeležba pa do 30.000,00 eur.
V Vodnikovi koči planiramo obnovo priklopa v objekt in vgraditi vodomer, ki bo merilo pri plačilu
obremenitve okolja, nabaviti stiskalnico za smeti. Predvidena investicija 8.000 €.
V koči na Uskovnici za katero smo v lanskem letu pridobili gradbeno dovoljenje za adaptacijo koče.
Predlagamo ustanovitev gradbenega odbora, ki bi pripravil vse potrebno za pričetek izvedbe del in
izvedbo del.
V koči na Vojah planiramo podpisati pogodbo z Občino Bohinj za izgradnjo javnih WC-jev v bivši
kurilnici planinske koče. Dogovarjamo se, da Občina vloži v projekt 35.000 €, mi pa ji damo služnost za
ta prostor za dobo 20 let. Z najemnico koče sklene občina pogodbo za vzdrževanje javnih WC-jev.
Ocena predvidenih vlaganj v koče je okrog 38.000,00 do 42.000,00 eur.
. Z premagovanjem izrednih razmer in upanjem, da nadomestimo izpad dohodka in našim aktivnim
delom nam bo uspelo.
Še zmeraj smo v fazi dogovarjanja obnove Mulatjere Savica - Lepena. Projekt je izvedljiv in predstavlja
pomembno pridobitev za naše društvo in širšo lokalno skupnost. ( ponovno se pozove Martina Šolarja in
Klemena Langusa, da pripravi projekt za obnovo Mulatjere)
Važnejši večji dogodki: obeležitev 90 letnice društva , planinska proslava štirih srčnih mož skupaj z
občino Bohinj, srečanje bohinjskih planincev pri Orožnovi koči, spominsko obeležje konec avgusta Na

Kraju s srečanjem in druženjem planincev , srečanje planincev na Velem polju v avgustu, ko je maša za
planšarje in planince in srečanje simpatizerjev za vrednote NOB na Uskovnici.
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