MDO PD Ljubljane
Ul. Pavle Jeromnove 12,
1000 Ljubljana

Ljubljana, 10. 6. 2013

ZAPISNIK
12. razširjene seje predsedstva MDO PD Ljubljane, ki je bila v ponedeljek, 10. 6. 2013 ob 17.
uri v prostorih PD Saturnus, Agrokombinatska 2, Ljubljana.
Prisotni: Marinka Koželj Stepic - predsednica, Silvana Cilenšek Palik – NO, Marjana Jelen
– OPP, Marjan Klančar – OIP, Janez Bohinc – OIP, Jelka Kresnik - tajnica in Alenka Zega –
OVGN
Opravičila: Primož Zupančič – VO in Romana Kocjančič - OIP
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika zadnje seje
Kratko poročilo o delu v obdobju po 11. seji (vodje odborov)
Bilten in 43. tabor
Delo odbora za informiranje in propagando
Razno

Ad 1.)
M. Koželj Stepic je pregledala zapisnik zadnje seje. Sklepi so bili izvršeni. Na
vsebino zapisnika ni bilo pripomb.
Ad 2.)
M. Koželj Stepic je povedala, da je poročala o delu MDO na seji UO PZS. Zbirala
in pisala je prispevke za Bilten, imela je dva sestanka s PD Obrtnik. Pripravila je govor o
Franu Orožnu. Udeležila se je slovesnosti PD Ljubljana-Matica. Povedala je tudi, da I.
Pečavar Čarman ni več pristojna za odpiranje in branje elektronske pošte MDO.
Po krajši razpravi smo sprejeli sklep:
- elektronsko pošto bo po novem odpirala in brala A. Zega. A. Zega se je s tem
strinjala.
M. Koželj Stepic je namesto P. Zupančiča povedala, da je bilo v maju izpeljano
izpopolnjevanje vodnikov PZS v Kamniški Bistrici.
A. Zega je poročala, da bo tečaj za gorske stražarje na Gorjancih v januarju 2014.
Tu bi se vključili kandidati iz našega MDO. Izvedeno pa je bilo: 19. 4. ogled Krajinskega
parka Barje - rastišče močvirskega tulipana, 21. 5. predavanje o užitnih divjih rastlinah
(Andreja Papež), 8. 6. voden ogled Botaničnega vrta v Mariboru.
M. Jelen je povedala, da je imela komisija za pota 7. 5. razširjeno sejo za obnovo
planinskih poti. Povedala je, da je bilo veliko dela pri zbiranju prijav za akcijo Tončkov dan, a
je bil nazadnje zaradi neustreznih vremenski razmer odpovedan.
M. Koželj Stepic je povedala, da je potrebno za pot LMP na Govejku postaviti
zunanjo štampiljko. Povedala je, da ima MDO šest kovinskih skrinjic. Na LMP se mora
pogledati, če je na kakšni točki nujno postaviti skrinjice. Namestiti je treba žige v kovinski
izvedbi.
Po krajši razpravi smo sprejeli sklep:
- izdelati je treba kovinske žige v treh izvodih za vsako kontrolno točko. J. Bohinc
jih bo posredoval graverju za izdelavo. Z M. Klančarjem si bosta ogledala LMP in ugotovila
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kakšna je situacija na terenu.
Ad 3.)
M Koželj Stepic je povedala, da je Bilten izdelan. Razdeljen je bil vsem društvom.
Dobili so ga vsi strokovni delavci na PZS, člani predsedstva MDO in predsedniki posameznih
MDO. Na voljo je bil tudi na taboru na Govejku.
Koželj Stepic je tudi povedala, da je bil letošnji Bilten malo dražji zaradi več
strani. Bilo je več gradiva in bil je v celoti v barvni izvedbi. Cena tiskanja Biltena in plakatov
je bila 1.092,00 €.
Predlagala je tudi, da bilten dostavimo na posamezne planinske postojanke (kamor
nas zanese pot) širom po Sloveniji. To bosta opravljala predvsem M. Klančar in M. Koželj
Stepic. Vsak, ki kam odnese bilten, naj sporoči kam ga je posredoval M. Koželj Stepic, da ne
bo podvajanja.
M. Koželj Stepic je tudi pohvalila število udeležencev tabora. Kljub slabemu
vremenu se ga je udeležilo okoli 100 udeležencev. Udeleženci so bili iz devetih društev, od
tega pet društev s svojimi predsedniki. Zanimivost na taboru je bila, da je bil golaž
brezplačen.
.
Ad 4.)
M. Koželj Stepic je povedala, da je na plenumu obvestila prisotne, da je I. Pečavar
Čarman prenehala z delom v MDO, člani za propagando pa še niso bili obveščeni. Poudarila
je, da ostanejo naloge posameznih članov OIP v glavnem take kot so bile in sicer: R.
Kocjančič bo še vedno sodelovala s ŠZL, M. Klančar bo urejal spletno stran, J. Bohinc pa naj
bi več sodeloval z odborom za pota za LMP.
Dogovorili smo se, kaj naj bi objavljali na naši spletni strani in to:
 biltene, poročila o akcijah MDO, vabila na akcije MDO
 zapisnike plenarnih sej
 vabila na akcije posameznih odborov MDO
 poročila posameznih odborov MDO
 vabila na izlete društev našega MDO
Na spletno stran pa ne bi dajali spominov o izletih posameznih društev.
Vse, kar bi se objavilo, naj pregleda predsednica MDO skupaj s predlagateljem in nato pošlje
M. Klančarju v izvedbo.
M. Koželj Stepic je poročala, da je I. Pečavar Čarman prikazala potne stroške pri
pripravi biltena v višini cca 32 €, a je izjavila, da se temu odpoveduje v korist MDO. Po krajši
razpravi smo soglasno sprejeli sklep:
- da se I. Pečavar Čarman povrne stroške (skupaj s potnimi stroški) za izvršeno
delo pri pripravi biltena itd. in sicer v višini 150 €.
M. Koželj Stepic naj poskrbi za izvedbo tega sklepa.
Ad 5.)
M. Koželj Stepic je prisotne vprašala, če ima kdo pod to točko kaj za dodati. Ker
razprave ni bilo, se je zahvalila za prisotnost in zaželela lepe počitnice.
Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala:
Jelka Kresnik

Predsednica MDO:
Marinka Koželj Stepic
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