MDO PD Ljubljane
Ul. Pavle Jeromnove 12
1000 Ljubljana

Ljubljana, 10.10. 2017

ZAPISNIK

11. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 09.10.2017 ob 17. uri v
prostorih Športnega centra, Vodovodna c. 20, Ljubljana
Dnevni red:
1.
Ugotovitev prisotnosti
2.
Pregled zapisnika zadnje seje
3.
Kratko poročilo seje UO PZS z dne 24.09.2017
4.
Priprave na volitve v organe PZS in MDO
5.
Jesenski posveti
6.
Razno
Prisotni: PD Saturnus (Tone Kresnik), PD Iskra (Marjan Klančar), PD Medvode (Dušan
Brekič), PD Polž (Aleš Erjavec), PD Avtotehna (Franc Škof), PD Delo (Danica Leban), PD
RTV Lj. (Veliša Lazović), PD Šmarna gora (Marjan Kovačič), PD Železničar Lj.(Brane
Marković) in PD Rašica (Aleš Pirc)
Člani predsedstva:
Marinka Koželj Stepic, 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 24.9.2017 seja UO PZS. Poročali so o
aktivnostih v letošnjem letu.
- Razglašena je bila naj koča – Roblekov dom.
- Na seji je bilo povedano, da je stavba od PZS prodana. S sredstvi prodaje je kupljen nov
prostor v BTC blizu Bauhausa v izmeri 350 m2. Na voljo je parkirišče in blizu je avtocesta.
Pogodba se še usklajuje. Pred selitvijo, ki bo konec leta morajo preurediti inštalacijo in števce.
– Članstvo se je v letu 2017 povečalo za 2580 – 4 % več kot lani. 1000 članov je v Češkem
društvu na podlagi dolgoletnega sodelovanja. Govorili so o društvih, kaj narediti s štirimi
društvi, ki niso dvignila znamkic za članarino. Smiselno je, da se jih pokliče in pogovori in
nato izbriše. Ponovno je MDO KBO podal predlog, da bi se brisala društva, ki imajo manj kot
30 članov. Taka društva bodo še ostala, ker zakon o društvih tega ne dopušča.
- Članarina za leto 2018 ostane enaka, razen za člane A bodo znižani bonusi. V kategorijo

članstva OPP ne spadajo delovni invalidi. Predlog članarine se bo sprejemal na naslednji seji
UO PZS.
- Predstavljeno je bilo finančno poročilo od januarja do avgusta 2017.
- Na seji so povedali, da je PZS članica 8. mednarodnih organizacij. Plačuje se tudi članarina.
Skupščina UIAA bo letos v Iranu. Stroški so visoki. PZS ima stroške okoli 11.000,00 € in je
vprašanje ali je smiselno, da se vključujejo v prav vse mednarodne organizacije.
- Bila je predstavitev aktivnosti za invalide. Vodil jo je Jurček Nowakk. Izvedeno je bilo
pilotno usposabljanje za vodnike. Usposabljanje je bilo na Uštah. Bilo je vodeno zelo
strokovno. Organizirali so tudi pohod. Usposabljanja se je udeležil Jan Skoberne, skupno
število udeležencev je bilo 22. Izdali so tudi priročnik za invalide.
- Podana je bila kratka informacija o Zakonu o športu. V pripravi zakona je PZS dala
pripombe na določene stvari. Nekatere pripombe so bile upoštevane, nekatere ne. Žal se poti
ne štejejo za športne objekte (financiranje vzdrževanja poti ostaja nedorečeno). Iz
usposabljanja so izpadli markacisti in naravovarstveniki, saj niso neposredno vključeni v
rekreacijo. Izleti, tudi večdnevni, se ne štejejo več za turistični aranžma, četudi je v ceno
vključenih več postavk (prevoz, prenočišče itd.), seveda v skladu s Pravilnikom PD. Tak izlet
mora biti v celoti nepridobiten. Zakon je bil že sprejet. Zakon o športu bo obravnavan tudi na
jesenskih posvetih.
V. Lazović (PD RTV ) je podal vprašanje, kako poravnati strošek vodnika.
M. Koželj Stepic mu je odgovorila, da vodniku kot prostovoljcu pripada dnevnica,
v kolikor nima organizirane hrane in spanja.
M. Kovačič (PD Šmarna gora) je rekel, da je PZS krovna organizacija z
zaposlenimi – pravniki, ekonomisti. Tam so zato, da svetujejo društvom, lahko pa bi PZS še
naprej prispevala sredstva za vzdrževanje in obnovo poti. Društva sama nosijo stroške za
nabavo materiala, klinov. Poti pa uporabljajo pohodniki, rekreativci, sprehajalci, ki niso člani
nobenega PD.
M. Koželj Stepic je povedala, da bodo predstavniki društev lahko vso
problematiko povedali na jesenskih posvetih. Prošnjo za sredstva pa društva lahko dajo na
lokalno samoupravo, oziroma Občino, kjer se društvo nahaja.
M. Koželj Stepic je povedala, da je bila dana pobuda, kdo bi bil organizator
Skupščine, Dneva planincev in Svečane seje leta 2018. Povedala je, da ljubljanski MDO nima
primernega prostora za veliko število ljudi. V kolikor ima katero od društvev na periferiji
primeren prostor, naj se javi, MDO ga bo podprl. V Ljubljani je bila Skupščina pred sedmimi
leti.
Ad 4.)
M. Koželj Stepic je povedala, da bodo naslednje leto volitve za novo vodstvo na
PZS. PZS ima v Statutu zapisano, da ima predsednik samo dva mandata. Voli se predsednika,
tri podpredsednike, sedem članov UO, Nadzorni odbor in Častno razsodišče. Komisije pa
imajo svoje volitve. Imenovana bo volilna komisija. Kandidat za predsednika mora imeti
visoko izobrazbo, planinsko kilometrino. Kandidata iščejo med podpredsedniki UO in
predsedniki MDO, vendar mora predlagani kandidat na to pristati. Volilna komisija bo dala
razpis.
V letu 2018 poteče mandat tudi predsedstvu MDO. Voli se predsednika, namestnika, tajnika,
3 člane za propagando in 3 člane nadzornega odbora. Za predsednika ni nujno, da je
predsednik društva, mora pa imeti znanje o planinstvu. Volitve moramo izvesti pred
skupščino, tako, da novo izvoljenega predsednika MDO, skupščina potrdi. Volilne komisije
ne bi imenovali, predloge lahko pošljejo na MDO. Predlagani kandidat se mora strinjati. M.
Koželj Stepic ne bo več kandidirala, je pa pripravljena sodelovati kot namestnica.
Ad 5.)
M. Koželj Stepic je povedala, da bodo jesenski posveti od 24.-26. 10. in 07.08.11.2017. Jesenski posveti bodo na štirih lokacijah, ena bo na Vrhniki, za druge bo
sporočeno naknadno.

Ad 6.)
A. Erjavec (PD Polž) se je zahvalil za donacijo za prapor. Razdelil je program za
Jurčičev pohod. Povabil je društva, da se udeležijo pohoda, oziroma uvrstijo na svoje
programe izletov. Poskrbljeno bo tudi za vodnike, ki bodo pripeljali svojo skupino. Povedal
je, da je njihovo društvo zelo dejavno, da njihovi vodniki nimajo dnevnic, ampak jim
pomagajo pri nakupu opreme. Imajo izlete za starejše, sedaj pa so pričeli z delom z mladimi.
V okolico Višnje gore so popeljali več kot 50 šolarjev.
J. Skoberne je povedal, da se je udeležil pilotnega usposabljanja za invalide.
Obravnavali so devet različnih invalidnosti, tudi za slepe. V nedeljo so imeli pohod. Od 24
prijavljenih je bilo 22 udeležencev. Pohvalil je Jurčka Novakka za izvedbo. Informacijo o
usposabljanju bo posredoval na seji vodniškega odbora. Če koga to veseli, se lahko vključi.
M. Koželj Stepic je povedala, da je bila na zadnji seji VO slaba udeležba. So
društva, ki imajo probleme pa ne pridejo na sejo. Vodenje oseb s posebnimi potrebami je
problem. Marsikdo se temu odreka. Ko bo narejen seznam članov OPP, bomo videli koliko jih
je. Vodnike je treba usposobiti tudi za vodenje starejših.
D. Brekič (PD Medvode) je podal vprašanje, koliko članov imajo društva, da bi
vodila osebe s posebnimi potrebami.
Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 19,00 uri.
Zapisala:
Jelka Kresnik

Predsednica MDO:
Marinka Koželj Stepic

