MDO PD Ljubljane
Ul. Pavle Jeromnove 12
1000 Ljubljana

Ljubljana, 18.05. 2017

ZAPISNIK
10. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v sredo, 17.05.2017 ob 17. uri v prostorih
Športnega centra, Vodovodna c. 20, Ljubljana
Dnevni red:
1.
Ugotovitev prisotnosti
2.
Pregled zapisnika zadnje seje
3.
Kratko poročilo s skupščine PZS
4.
47. tabor ljubljanskih planincev
5.
Bilten
6.
Priprave na volitve
7.
Razno
Prisotni:
PD Saturnus (Tone Kresnik), PD Iskra (Marjan Klančar, Jan Skoberne), PD
Vevče (Ernest Gradišar), PD Medvode (Marjana Jelen, Dušan Brekič), PD Krim (Silvana
Cilenšek Palik), PD Velike Lašče (Olga Verovšek), PD Polž (Aleš Erjavec), PD Šmarna gora
(Marjan Kovačič), PD Abanka (Natalija Šega), PD Pošte in Telekoma (Zdenka Gorenc), PD
RTV Ljubljana (Veliša Lazović), PD Delo (Danica Leban) in PD Drago Bregar (Gabrijel
Jelovšek)
Člani predsedstva:
Marinka Koželj Stepic, Ernest Gradišar, Jelka Kresnik, Alenka Zega,
Jan Skoberne, Marjana Jelen, Silvana Cilenšek Palik
Podpisna lista je priložena arhivskemu izvodu zapisnika.
M. Koželj Stepic je na začetku lepo pozdravila vse prisotne.
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 22.4.2017 Skupščina PZS v Ajdovščini.
Skupščina je potekala umirjeno, po gradivu. Predlogi so bili sprejeti. Pred skupščino so
gostitelji poskrbeli za kulturni program in pogostitev. Na ogled je bila tudi razstava MDO
PD Posočja. Razstavo MDO PD Ljubljane pa so si prisotni lahko ogledali na platnu preko
računalnika.
D. Brekič je povedal, da je na skupščini podpredsednik PZS Tone Jesenko govoril
o članarini, toda marsikdo te razprave ni razumel.
M Koželj Stepic je povedala, da je bilo govora o povišanju članarine. Z
zavarovalnico se pogajajo, da se članarina ne bi povišala, a ne vemo, če bodo uspešni.
M. Kovačič je omenil, da so planinske poti tudi turistične. Za urejanje poti bi
morala sredstva prispevati država iz proračuna, da ne bi bilo vse v breme društva.

V. Lazović je pripomnil, da bo osip članov, če se bo povišala članarina. Že sedaj
hočejo nekateri člani razne popuste na izletih, čeprav so poceni.
Ad 4.)
M. Koželj Stepic je povedala, da bo 27. maja 2017 47. tabor ljubljanskih
planincev na Gradišču pri Lavričevi koči. PD Šentvid pri Stični letos praznuje 25.letnico
delovanja, zato je organizator tega tabora. Ta dan bo v šotoru tudi razstava MDO PD.
Prireditelj bo poskrbel za kulturni program, hrano in pijačo. Prevoz na prizorišče ne bo
organiziran, kot lansko leto. Vabilo za tabor ni bilo natiskano, je na zadnji strani Biltena in na
spletni strani MDO. Vse prisotne je vljudno povabila na tabor.
M. Koželj Stepic je še dodala, da bo po taboru razstava postavljena še v OŠ
Škofljica. Na otvoritev 1. 6. ob 19 uri vabi zlasti PD tega območja. Istočasno je vprašala, če bi
še kdo lahko poiskal prostor za postavitev (šole, občinske avle ipd.)
Ad 5.)
M. Koželj Stepic je povedala, da je Bilten natisnjen. Prispevki so vsi objavljeni.
Imela je pripombo, da so bili nekateri prispevki zelo slabo napisani, da je bilo veliko
popravkov. V Biltenu je prikazano vseh 20 panojev iz razstave. Biltene bodo dobili vsi
strokovni delavci na PZS, člani UO PZS, prisotni na seji, na taboru, razdelili jih bodo tudi po
kočah. Po en izvod bodo poslali na PD, ki jih danes ni na seji. Vsebina Biltena je na spletni
strani www.mdo-ljubljana.net
Ad 6.)
M. Koželj Stepic je povedala, da je naslednje leto volilno leto za vse organe v PZS
in MDO. Išče se kandidate za predsednika, podpredsednike, častno razsodišče, nadzorni
odbor, odbor za članstvo. Tudi v MDO se mora sestaviti volilno komisijo. Voli se
predsednika, namestnika, tajnika, tri kandidate za nadzorni odbor, tri za odbor za informiranje
in propagando, skupaj devet oseb. Poudarila je, da naj razmislijo in najdejo prave kandidate.
Mladinskega odbora nimamo, drugi odbori pa bodo načelnika volili sami.
M. Koželj Stepic je tudi opozorila društva, da si naj uredijo elektronsko pošto
tako, da jo bodo tudi prejemali. Vsem PD je PZS odprl e.naslove, a mnogi uporabljajo svoje,
za te pa na MDO ne vemo. Za pomoč lahko prosijo Matjaža Šerkezija s PZS, da bo uredil
preusmeritev.
Ad 7.)
- N. Šega je povedala, da je s predsednico kontaktiral g. Klavdij Kopajdič iz
Škofje Loke. Povedal je, da zbira odtise štampiljk društev in njihovih dnevnikov.
Predlog prisotnih je bil, da naj zbira logotipe društev, v kolikor bi katero društvo
imelo tak telefonski klic.
- A. Erjavec je povedal, da naslednje leto praznujejo 20. letnico. V tem jubileju
bodo razvili prapor. Za izdelavo prapora je vsem prisotnim dal prošnjo za donacijo.
- M. Kovačič je povedal, da je njihova članica naredila sprejemni izpit za vodnico
v Bavšici. Zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov je tečaj odpadel. Za vodnika je
prijavila tudi fanta in bi prihodnje leto nadaljevala usposabljanje. Zanima ga, ali bo vodniška
komisija upoštevala opravljen sprejemni izpit?
M. Koželj Stepic je predlagala, naj napiše prošnjo na Vodniško komisijo pri PZS Odbor za registracijo, da ji sprejemni izpit prizna zaradi odpadlega termina.
E. Erjavec je vprašal, če je stavba PZS na Dvoržakovi prodana?
M. Koželj Stepic je povedala, da je hiša prodana in da se išče nova lokacija.
Varianta je bila ena etaža v stavbi blizu remize, primerni prostori bi bili tudi proti Brezovici.
Iščejo lokacijo blizu obvoznice, da je parkirišče, javni prevoz in ne predaleč iz Ljubljane.
M. Koželj Stepic se je zahvalila za sodelovanje, zaželela je varno planinarjenje, lepo vreme in
vse povabila na 47. tabor k Lavričevi koči. Vsi prisotni so dobili novi Bilten.

Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 18,30 uri.
Zapisala:
Jelka Kresnik

Predsednica MDO:
Marinka Koželj Stepic

