POROČILO O DELU MDO PD LJUBLJANE ZA LETO 2016
1.

2.
V MDO PD Ljubljane deluje 44 društev, od tega 36 planinskih društev, 7 plezalnih
klubov ali športnih društev ter GRS. V vseh 44 društvih je včlanjenih skupaj 7965 članov.
Struktura članov je: 578 članov z A članarino, 5318 odraslih članov z B članarino, 503
srednješolci in študentje, 563 predšolskih in osnovnošolskih otrok in 1 oseba s posebnimi
potrebami. Samo na območju Mestne občine Ljubljana deluje 26 planinskih društev in 6
plezalnih klubov ali športnih društev. Koncem leta je bilo novoustanovljeno društvo Pijava
Gorica v občini Škofljica.
12 PD v MDO upravlja 15 planinskih postojank, 1 zavetišče in 1 bivak. V 8 objektih je
oskrbniška ekipa, 5 objektov je danih v najem, v 3 dežurajo člani PD.
23 PD v MDO vzdržuje 632 odsekov planinskih poti v skupni dolžini 815,63 km.
3.
V letu 2016 so bile sklicane 3 plenarne seje (vabljena vsa PD v MDO) in 5 rednih ter 1
izredna seja predsedstva (vabljeni predsednik, namestnik, tajnica in vodje odborov). Za
hitrejši pretok informacij in odločanje smo veliko komunicirali po e.pošti (korespondenčne
seje predsedstva). Razpravljali in usklajevali smo stališča do gradiv za skupščino in seje UO
PZS, pripravili smo Bilten, glasilo MDO, reševali smo kadrovske probleme MDO, z nasveti
smo pomagali nekaterim PD pri izobraževanju planinskih kadrov in izobraževanju planinskih
delavcev, zastopali smo PZS na občnih zborih in prireditvah PD po predhodnem pooblastilu,
spremljali, usklajevali in pospeševali smo delo tistih PD, ki so izrazila željo po takem
sodelovanju.
V letu 2016 smo pripravili dokumentarno razstavo z naslovom 50 let MDO PD
Ljubljane. Svečana otvoritev je bila 23. 9. 2016 v Slovenskem planinskem muzeju v
Mojstrani. S to razstavo smo iztrgali pozabi delovaje MDO pred 50 leti. Predstavili smo tudi
bližnjo preteklost in sedanjost. Razstavo smo pokazali še ob priliki svečane seje UO PZS v
Lendavi.
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V soorganizaciji MDO in PD Polž je bil 5. 3. 2016 organiziran 24. Jurčičev pohod z
6500 udeleženci, v soorganizaciji MDO in PD Polje je bil 28. 5. 2017 organiziran
tradicionalni 46. Tabor ljubljanskih planincev na Rakitni s preko100 udeleženci.
V okviru MDO delujejo vodniški odbor, odbor za planinska pota, odbor za varstvo
gorske narave, gospodarski odbor, odbor za informiranje in propagando ter nadzorni odbor.
Vodniški odbor je v dneh 1. - 2. 4. 2016 v Domu pod Storžičem izvedel izpopolnjevanje
VPZS v kopnih razmerah po programu Vodniške komisije pri PZS za 24 vodnikov. Poleg
rednega programa so razpravljali tudi o zakonih, ki zadevajo vodniško dejavnost. Vodniški
odbor je organiziral 2 področna zbora z zanimivo tematiko, a je bila udeležba slaba. Vodniški
odbor sodeluje tudi s Športno zvezo Ljubljane. V le 24 PD je delovalo 139 registriranih
vodnikov.
Odbor za planinska pota je sklical področni zbor markacistov. 7 markacistov je
sodelovalo na Dnevu slovenskih markacistov na Kočevskem. V 23 PD deluje 38 registriranih
markacistov z licenco in 8 markacistov-pripravnikov.
Odbor za varstvo gorske narave je skupaj s posameznimi PD organiziral več strokovnih
ekskurzij in predavanj. V 15 PD deluje 36 varuhov gorske narave in v 8 PD 32 gorskih
stražarjev.
Gospodarski odbor je sodeloval s posameznimi PD z nasveti.
Odbor za informiranje in propagando je skrbel za prepoznavnost akcij MDO in PD
preko Biltena in spletne strani www.mdo-ljubljana.net. Bilten je izšel tokrat v 300 izvodih na
56 straneh, saj prinaša kronologijo za 50 let delovanja MDO.
Nadzorni odbor je s svojo prisotnostjo na plenarnih sejah in sejah predsedstva
nadzoroval vsebinski in finančni del delovanja organov MDO.
Vsi odbori so izpolnili zadane naloge.
Število članov je v 28 PD naraslo, v 13 PD pa upadlo, 2 ŠD in GRS nimata članov.
MDO je povečal število članov za 3,51 %.
3.
Predsedstvo MDO ocenjuje, da je bilo delo organov MDO uspešno. Posamezni člani
predsedstva so opravili veliko nalog, a odziv s strani posameznih PD je bil včasih slab. Zato
so bili rezultati kljub velikemu trudu slabši.
Od PD je treba pohvaliti zlasti tista, ki so uspela povečati število članov za več kot 20
%. To so v letu 2016 bila: Akademsko PD, PD Dobrepolje, PD Iskra Ljubljana,, PD Krim, PD
Ribnica na Dolenjskem, PD Šentvid pri Stični in PD Železničar.
Poročilo pripravila:

Marinka Koželj Stepic, predsednica MDO PD Ljubljane
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