MDO PD Ljubljane
Ul. Pavle Jeromnove 12
1000 Ljubljana

Ljubljana, 19. 03. 2014

ZAPISNIK

11. plenarne seje MDO PD Ljubljane, ki je bila v sredo, 19. 03. 2014 ob 17 uri v Športnem
centru Triglav, Vodovodna c. 20, Ljubljana.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev prisotnosti
Pregled zapisnika zadnje seje
Poročilo s seje UO PZS 6.3.2014, skupščina PZS
Poročilo o delu MDO v letu 2013
Sprejem pravil delovanja MDO
Bilten 2014
Razrešitev organov MDO
Volitve organov MDO za obdobje 2014-2017
Razno

Prisotni: PD Drago Bregar (Gabrijel Jelovšek), PD Medvode (Marjana Jelen), PD Saturnus
(Anton Kresnik), PD Vevče (Ernest Gradišar), PD Velike Lašče (Olga Verovšek), PD
Dobrepolje (Alojz Nučič), PD Integral (Janez Medved), PD Mercator (Karmen Čeh), PD
Obrtnik (Miro Miloševič), PD Polž (Mojca Zupan), PD Šmarna gora (Marjan Kovačič),
Člani predsedstva: Marinka Koželj Stepic, Silvana Cilenšek Palik, Jelka Kresnik in Alenka
Zega
Opravičil: PD Avtotehna (Franc Škof)
Podpisna lista je priložena arhivskemu izvodu zapisnika.

Ad 1.)
Za ugotovitev prisotnosti je bila poslana v podpis lista prisotnosti. Udeležba je
bila precej slabša kot običajno. Ne vemo zakaj, a sklepamo, da zaradi pošiljanja vabil po
e.pošti.
Ad 2.)
M. Koželj Stepic je pregledala zapisnik zadnje seje. Povedala je, da je največji
problem zavračanje Pravil iz Upravne enote. Društva so naredila Pravila na podlagi osnutka,
ki ga je pripravila PZS. Pripomba UE je, da Pravila niso povsem v skladu z ZDru-1 (Zakona o
društvih). Povedala je tudi, da bo tabor ljubljanskih planincev na Kamen Vrhu. Organizirala
ga bosta PD Dobrepolje in MDO PD Ljubljana. Z Alojzom Nučičem si je ogledala
prizorišče. M. Koželj Stepic je opozorila, na sklep prejšnje seje, da bo komunikacija samo
preko elektronske pošte, kar se že izvaja. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Ad 3.)
M. Koželj Stepic je podala poročilo s seje UO PZS. Povedala je, da prejmejo
gradivo za sejo samo po elektronski pošti. S tem načinom je PZS zmanjšala stroške. Po drugi
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strani je stroške prenesla na MDO-je.. Povedala je, da je bilo nekaj pripomb na finančno
poročilo. Do naslednje seje morajo, tisti, ki izkazujejo minus, poročati, kako bodo minus
pokrili. Poročala je še, da bo 12. 4. 2014 Skupščina PZS v Novem mestu. Zaželena je čim
večja udeležba zaradi sklepčnosti. V kolikor, katero izmed društev ne more samo zagotoviti
prisotnosti, naj pooblastijo (kartonček na koncu skupščinskih gradiv) drugo društvo.
M. Koželj Stepic je obvestila prisotne, da so se v PD Kočevje odločili, da
izstopijo iz MDO PD Ljubljana in se priključijo k MDO Dolenjske. Povedano je bilo tudi, da
so iz registra društev brisana tri društva – PD Špik, Plezalno društvo Krimper in Športno
društvo Triumf. Društva so bila brisana zaradi neizpolnjevanja pogojev za društvo.
Ad 4.)
M. Koželj Stepic je povedala, da je naš MDO med največjimi v PZS. Lani je bilo
registriranih 8.297 članov. Povedala je tudi, da odbori v MDO dobro delujejo.
Vodniški odbor - je sklical področni zbor in organiziral izpopolnjevanje vodnikov v Kamniški
Bistrici.
Odbor za pota - je sklical dva področna zbora markacistov, organizirali so obnove poti.
Odbor za varstvo gorske narave - je organiziral tečaj za gorske stražarje in pohode z
naravovarstveno vsebino
Odbor za informiranje in propagando - je skrbel, da so bile vse akcije prepoznavne – Jurčičev
pohod, tabor ljubljanskih planincev in Bilten ter druge akcije.
M. Koželj Stepic je povedala, da je sredstev vedno manj, komaj so se pokrili
tekoči stroški. Povedala je tudi, da je v MDO registriranih 171 vodnikov, 153 markacistov, 28
varuhov gorske narave, 29 gorskih stražarjev. V letu 2013 so bila podeljena tudi priznanja –
priznanja PZS, plakete, svečane listine in vodniška priznanja ter nekaj priznanj MDO. MDO
ima tudi dobre stike s Športno zvezo Ljubljana. PD, ki so vključena v Športno zvezo dobijo
tam tudi nekaj sredstev.
Nadzorni odbor - S. Cilenšek Palik je poročala, da so se 7. 2. 2014 člani NO sestali, kjer so
pregledali finančno poročilo. Glede na delovanje MDO so ugotovili, da je MDO pod
vodstvom M. Koželj Stepic delovalo dobro in v skladu s pravili.
Ad 5.)
M. Koželj Stepic je povedala, da MDO do sedaj ni imel Pravilnika. Pred 12 leti je
PZS podala smernice za delovanje MDO in so upoštevali le-ta. V letu 2014 pa mora tudi
MDO na podlagi Statuta sprejeti Pravilnik o delu meddruštvenega odbora planinskih društev
Ljubljana. Osnutek Pravilnika je bil na prejšnji plenarni seji dan v razpravo in do roka ni bilo
nobene pripombe. Vendar je v tem času prišlo do spremebe zaradi PD Kočevje in zaradi
majhne udeležbe na plenarnih sejah. Predlagala je, da se v Pravilniku naredijo spremembe:
- 2. člen (sestava MDO PD), alinea 1 MDO PD sestavljajo društva na območju občin: iz te
alinee se briše občine Kočevje, Kostel in Osilnica.
- 16. člen (sklicevanje in vodenje sej), alinea (10) Plenarna seja je sklepčna, če so prisotni
predstavniki več kot polovica včlanjenih PD. V alinei se popravi, da je plenarna seja sklepčna,
če je prisotna četrtina predstavnikov včlanjenih v PD.
M. Koželj Stepic je prisotne pozvala, če se s tako spremembo strinjajo.
Prisotni so z dvigom rok potrdili predlagane spremembe in s tem tudi Pravilnik o delu MDO
PD Ljubljana.
Ad 6.)
M. Koželj Stepic je povedala, da pripravlja Bilten. Prosila je društva - jubilante,
da naj posredujejo prispevek za Bilten. Povedala je, da je PD Mercator svoj prispevek že
poslal. Pozvala je M. Kovačiča, da napišejo prispevek o žledu na Šmarni gori. Poleg
prispevka so dobrodošle tudi slike. Prispevki se naj pošljejo do 31. 3. 2014 na elektronski
naslov MDO - mdo.ljubljana@pzs.si v obliki-word in ne pdf.
Ad 7.)

M. Koželj Stepic je povedala, da se na današnji plenarni seji razrešijo organi
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MDO in sicer: predsednik, tajnik, nadzorni odbor in odbor za informiranje in propagando. Na
glasovanje je podala razrešnico.
Z dvigom rok so prisotni soglasno potrdili razrešnico dosedanjim članom predsedstva.
Ad 8.)
M. Koželj Stepic je prisotne vprašala, če bodo volitve javne.
Z dvigom rok so prisotni soglasno potrdili javne volitve.
M Koželj Stepic je prosila predsednico kandidacijske komisije M. Zupan, da
predstavi nove kandidate.
M Zupan je povedala, da je bila za volitve v organe MDO PD Ljubljana
oblikovana kandidacijska komisija v sestavi:
- predsednica kandidacijske komisije: Mojca Zupan,
- člani kandidacijske komisije: Anica Popovič in Janez Omahen.
Predsedniki PD so bili 22. 1. 2014 pozvani po pošti, da oddajo kandidate za predsednika
MDO PD Ljubljana na Planinsko zvezo Slovenije do 10. 2. 2014 in kandidate za ostale organe
– podpredsednika MDO, tajnika MDO, 3 člane odbora za informiranje in propagando ter 3
člane nadzornega odbora na MDO PD Ljubljana do 7. 3. 2014. V navedenem roku so bili
poslani naslednji predlagani kandidati:
- za predsednico je bila predlagana edina kandidatka Marinka Koželj Stepic (PD Integral).
Predlagali so jo PD Krim, PD Medvode in PD Iskra Ljubljana.
Predlog za imenovano kandidatko je bil podan na glasovanje.
Z dvigom rok je bil predlog soglasno sprejet. Glasov proti in vzdržanih ni bilo.
- namestnik predsednika - ni bilo predlaganega kandidata
- tajnik MDO – Jelka Kresnik (PD Saturnus) – predlagatelj MDO
- odbor za informiranje in propagando Marjan Klančar (PD Iskra Ljubljana) – predlagatelj PD Iskra Ljubljana
Matjaž Samec (PD RTV) – predlagatelj PD RTV
Romana Kocjančič (PD Mercator) – predlagatelj PD Mercator
- nadzorni odbor Silvana Cilenšek Palik (PD Krim) – predlagatelj PD Krim
Antonija Pogačnik (PD Pošte in Telekoma) – predlagatelj MDO
Helena Kušar (PD Polž) – predlagatelj PD Polž
Za predlagane kandidate so bile volitve v paketu in podane na glasovanje.
Za omenjene kandidate je bil predlog z dvigom rok soglasno sprejet. Proti in vzdržanih ni
bilo.
M. Koželj Stepic se je vsem zahvalila za zaupanje in ponovno izvolitev. Prisotne je prosila, da
pridobijo kandidata za namestnika predsednika MDO do naslednje plenarne seje.
Ad 9.)
M. Kovačič je povedal, da je žled naredil po planinskih poteh na Šmarno goro
veliko škode. Najbolj poškodovana je Kovačeva pot. Najbolj obiskane poti so prehodne, niso
pa urejene. Opozoril je tudi, da se bodo poti še bolj poškodovale, ko bodo lastniki gozdov
začeli s čiščenjem. Poudaril je, da so imeli že do sedaj veliko stroškov. MDO naproša, da
poda pobudo na PZS za sredstva, ki jih nujno potrebujejo. Posebej je še opozoril na markirane
poti. Povedal je, da so tudi markacisti dolžni take poti usposobiti in paziti, da se ne naredi
škoda.
A. Zega je povedala, da so težave v gozdu obravnavali tudi na zboru delegatov
Komisije za varstvo gorske narave 22. 2. 2014 na Igu. Prisotni gozdarji so povedali, da je
potrebno paziti, da ne pride do odškodninskih tožb.
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O. Verovšek je tudi opozorila, da se pri odpiranju poti predhodno dogovori z
lastniki.
M. Jelen je povedala, da se je pogovarjala z načelnikom Komisije za pota. Tudi on
je opozoril, da je potreben predhodni dogovor z lastniki in da se s čiščenjem raje še počaka.
M. Miloševič je rekel, da bi morali na PZS apelirati na lastnike za čiščenje.
Povedal je še, da so v sklopu PZS organizirali tečaj za delo v gozdu. Tečaja so se udeležili
markacisti in markacisti pripravniki. Stroške za markaciste je poravnala PZS, za pripravnike
pa so stroške morala poravnati društva. Smatra, da je to zelo narobe.
E. Gradišar je povedal, da je čistil planinsko pot okoli Janč. Očistil jo je samo
toliko, da je dovolj za pohodnike. Za štirikolesnike in kolesa pa ni prehoda.
M. Koželj Stepic je povedala, da je PD Polž očistil pot za Jurčičev pohod. Veje
so pospravili, večje deblo, ki je bilo čez pot, pa so pustili. Pohvalila je društva, ki so se vsak
na svoj način potrudila in očistila poti. Predlagala je tudi, da se skupščine udeleži čem več
predstavnikov društev in izpostavi problematiko v zvezi z žledom.
Povedala je tudi, da so člani predsedstva naredili v letu 2013 preko 700 ur
prostovoljnega dela.
Seja, ki jo je vodila Marinka Koželj Stepic, je bila zaključena ob 18,45 uri. Prisotnim se je
ponovno zahvalila za zaupanje, udeležbo in tvorno sodelovanje.

Zapisala:
Jelka Kresnik

Predsednica MDO:
Marinka Koželj Stepic
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