MDO PD Ljubljane
Ul. Pavle Jeromnove 12
1000 Ljubljana

Ljubljana, 28.02. 2018

ZAPISNIK

12. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v torek, 27.02.2018 ob 17. uri v prostorih
Športnega centra, Vodovodna c. 20, Ljubljana
Dnevni red:
1.
Ugotovitev prisotnosti
2.
Pregled zapisnika zadnje seje
3.
Kratko poročilo seje UO PZS z dne 25.01.2018
4.
Priprave na skupščino
5.
Bilten
6.
48. Tabor ljubljanskih planincev
7.
Volitve v organe MDO za dobo 2018-2022
8.
Razno
Prisotni: PD Saturnus (Jelka Kresnik), PD Iskra (Marjan Klančar, Jan Skoberne), PD Polž
(Silva Huč), PD Avtotehna (Franc Škof), PD Delo (Danica Leban), PD Šmarna gora (Nataša
Kranjec), PD Železničar Lj.(Brane Marković, Ivan Slaviček) in PD Rašica (Aleš Pirc, Tomaž
Šarc), PD Grosuplje (Janez Omahen), PD Vevče (Ernest Gradišar), PD Mercator (Nevenka
Rajhman), PD Krim (Silvana Cilenšek Palik), PD PTT Ljubljana (Jožef Tišlarič) in PD Črnuče
(Nace Perne)
Člani predsedstva:
Marinka Koželj Stepic, Jelka Kresnik, Alenka Zega, Ernest Gradišar,
Jan Skoberne, Silvana Cilenšek Palik, Janez Omahen

Podpisna lista je priložena arhivskemu izvodu zapisnika.
M. Koželj Stepic je na začetku lepo pozdravila vse prisotne, prisotnih je bilo kar nekaj novih
obrazov.
Ad 1.)

Za ugotovitev prisotnosti je bila poslana v podpis lista prisotnosti.

Ad 2.)
M. Koželj Stepic je pregledala zapisnik zadnje seje. Posebnih sklepov ni bilo. Na
zapisnik ni bilo pripomb.
Ad 3.)
M. Koželj Stepic je povedala, da je bila 25.1.2018 seja UO PZS. Seja je bila v
novih prostorih Ob železnici 30 A. Predstavljen je bil vsebinski in finančni načrt za leto 2018.
Ob 125. letnici PZS bo 27.2.2018 uradna otvoritev novih prostorov na novi lokaciji. Povedala
je, da je volilna komisija na seji posredovala predloge novih kandidatov. Za predsednika PZS
so prejeli eno kandidaturo in pet kandidatur za podpredsednike. Za predsednika je predlagan
Jože Rovan, za podpredsednike pa Miro Eržen, Irena Mrak, Igor Oprešnik, Roman Podnebšek

in Martin Šolar. Predlagani predsednik je med predlaganimi podpredsedniki izbral štiri. Med
izbranimi ni Igorja Oprešnika.
Povedano je bilo, da se bo na Skupščini glasovalo o spremembi Statuta PZS. Velikih sprememb
ne bo. Predvidene so dopolnitve v 7 členih. Spremembe se bodo nanašale na spremembe dela
PZS in prilagajanje zunanjim dejavnikom. Predlagan je tudi člen o poučevanju invalidov.
Točka dnevnega reda je bila tudi pridobivanje alternativnih virov financiranja društvene
dejavnosti. Sredstva, ki jih dobijo društva so v glavnem iz dela članarine, dela dohodnine od
donacije, donatorska sredstva, prijava na razpise, sodelovanje z občinami…
Na PZS so prejeli tri nove predloge društev za sprejem v PZS. V MDO PD Lj. je bilo sprejeto
društvo Amfibija, ki ni standardno planinsko društvo ampak društvo za športe v naravi, mentor
je PD Vrhnika.
Ad 4.)
M. Koželj Stepic je povedala, da bo 21.4.2018 Skupščina PZS v Šoštanju. Na
Skupščini bo izvolitev organov PZS (predsednik, 4 podpredsedniki, člani UO, člani NO itd.) ter
potrditev predsednikov MDO, ki so bili izvoljeni na plenarnih sejah v svojih MDO, glasovanje
o spremembah Statuta, finančnega plana za leto 2018 itd. Povedala je, da naj društva zaradi
sklepčnosti na Skupščino pošljejo svojega delegata. V kolikor se društvo ne more udeležiti
samo, lahko poda drugemu društvu pooblastilo za glasovanje. Gradivo za Skupščino bo
verjetno poslano po elektronski pošti.
M.. Koželj Stepic je poročala, da so ob priliki obiska občnih zborov nekateri
predsedniki posameznih društev pripovedovali o težavah in sicer:
- močno so razočarani, ker PZS kot krovna organizacija tako malo ali nič ne naredi pred
sprejemanjem zakonov, ki uničujejo prostovoljno delo več generacij. Po krajši razpravi so
sprejeli sklep:
* Na UO PZS je treba posredovati pobudo, da naj strokovne službe sodelujejo s pripravljalci
zakonov in tako preprečijo nesmisle.
Obrazložitev: Zadnji tak zakon o evidentiranju gostov in sprotno sporočanje o nočitvah na
Ajpes obvezuje celo tiste planinske postojanke, ki nimajo signala in je to tehnično nemogoče.
In vprašanje: Ali sme oskrbnik sprejeti pozno zvečer utrujenega in premočenega planinca v
kočo, če ima le planinsko izkaznico in ne tudi osebnega dokumenta. Če ga sprejme, krši zakon,
če ne, krši častni kodeks PZS.
B. Marković (PD Železničar Lj.) je povedal, da ni prav, da planinsko kočo tretirajo kot hotel. V
hotelih so ljudje usposobljeni za to dejavnost, v planinskih kočah pa so prostovoljci. Povedal je
še, da bo od 1.3.2018 potrebno pošiljati podatke o gostih in prenočitvah preko spletne strani
direktno na Ajpes. Zato potrebujejo društva, ki imajo koče, še dodatno strojno in programsko
opremo.
- nekatera društva imajo težave z registracijo MO, čeprav odlično delajo z mladimi in
najmlajšimi (PD Železničar s srednješolci in PD LPP z predšolskimi otroci). Problem je v tem,
ker je načelnik starejši od 27 let. Predlagamo, da MK prouči pravila in jih prilagodi razmeram
in potrebam mladinskih odsekov v društvih.
Ad 5.)
M. Koželj Stepic je povedala, da bo tudi letos narejen Bilten. Pridobiti mora še
podatke o vodnikih. K pisanju prispevkov je povabila društva, ki letos praznujejo okroglo
obletnico, npr.: PD Polž - 20 let, PD Drago Bregar – 40 let, PD Rašica – 60 let, PD Medvode 70 let. Seveda so povabljena k pisanju tudi druga društva in sicer lahko predstavijo katero od
svojim specifičnih dejavnosti.
Povedala je, da morajo biti prispevki poslani v doc obliki na elektronski naslov
mdo.ljubljana@pzs.si.
M. Klančar je prosil, da naj slike, ki bodo priložene k tekstu za Bilten, pošljejo še
dodatno brez teksta in sicer vsaj 350 KB, še najbolje pa originalno iz fotoaparata. Tako bomo
dosegli želeno kvaliteto.

Ad 6.)
M. Koželj Stepic je povedala, da bo 26. maja 2018 že 48. Tabor ljubljanskih
planincev v Višnji Gori. Organiziran bo pohod po poti dveh slapov. Naknadno bo določena ura
začetka uradnega dela programa. Na taboru se bodo podeljevala tudi priznanja društvom
jubilantom.
Ad 7.)
M. Koželj Stepic je povedala, da se morajo po statutu PZS in pravilniku MDO
izvesti volitve v organe PZS in MDO za obdobje 2018 - 2022. Tako kot na PZS je imel tudi
MDO volilno komisijo v sestavi: Nina Miklič, Marjana Jelen in Alenka Zega. 15.2.2018 je bil
zadnji dan pošiljanje predlogov za organe MDO:
Na MDO je prispelo nekaj predlogov in sicer:
- PD Iskra: Marjan Klančar za OIP
- PD Rašica: Tomaž Šarc za OIP ali za namestnika predsednika. Kasneje je bil na področnem
zboru vodnikov Tomaž Šarc izvoljen za predsednika VO.
- PD Polž: Silva Huč za NO
- PD RTV: predlagani kandidat za predsednika žal ne izpolnjuje pogojev
Člani OVGN so za predsednico izvolili Nevenko Rajhman.
Člani OPP so za predsednico izvolili Magdaleno Sitar
GO bo volitve izvedel do 15. 3. 2018.
M. Koželj Stepic je povedala, da mora najkasneje do 28. 2. 2018 na PZS sporočiti
kandidata za predsednika. V kolikor ni kandidata, MDO izgubi mesto v UO PZS. Povedala je,
da je nagovarjala člane uspešnih društev, vendar ni dobila privolitve. Prisotne je vprašala, če
ima kdo kakšen predlog za predsednika. Odziva ni bilo. V krajši razpravi so bili predlogi, naj
ona nadaljuje predsedovanje, ki je bilo v preteklih 4 mandatih dokaj uspešno. Da bi rešila
mučno in zagatno situacijo je ponudila, da je pripravljena sprejeti funkcijo predsednice za
določen čas in ne za celoten mandat.
Soglasno so sprejeli sklepa:
- Marinka Koželj Stepic in Ernest Gradišar bosta opravljala funkciji predsednice in namestnika
za določen čas.
- za manjkajoča mesta v predsedstvu - 2 člana NO, 2 člana OIP in tajnik - pošljite predloge
najkasneje do 15. 3. 2018.
Ad 8.)
M. Koželj Stepic je naredila za PZS poročilo o delu MDO. Povedala je, da je v
MDO 41 društev, od tega 34 planinskih in 7 plezalnih. V društvih je 8387 članov – 686 A,
5585 B in B1, 544 S+Š in 1620 P+O. Članstvo v PZS se je dvignilo za 4 %, v MDO pa za 6 %.
Društva, ki so v letu 2017 povečala članstvo za več kot 30% so: Abanka in Polž, za več kot
15% pa Črnuče, Medvode, Polje in Vevče.
Društva, ki jim je padlo članstvo za več kot 20% so: Janko Mlakar, PD LPP in Šentvid pri
Stični.
Povedala je tudi, da imajo 4 društva mladinski odsek, a samo 2 sta registrirana. Društva sicer
delajo z mladimi, nimajo pa registriranega MO, ker je načelnik starejši od 27 let.
M. Koželj Stepic je predlagala, da bi imeli pred Skupščino še eno plenarno sejo.
Na koncu seje se je odprla razprava o vodnikih. Nekateri se ne strinjajo, da bi
morali novi vodniki za usposabljanje A kategorije na zdravniški pregled in k psihologu.
Kandidate, ki naj bi bili primerni za vodenje, društva preizkušajo in opazujejo že na izletih in
jih nato predlagajo za usposabljanje.
J. Skoberne je povedal, da so imeli na Uštah seminar za vodenje invalidov. Podpira
zdravniški pregled, ker vodnik ne more biti naglušen. Predlog je, da se ponovno pregleda
Pravilnik o vodnikih.
Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 19,00 uri.

Zapisala:
Jelka Kresnik

Predsednica MDO:
Marinka Koželj Stepic

