MDO PD Ljubljane
Ul. Pavle Jeromnove 12
1000 Ljubljana

Ljubljana, 20.05. 2019

ZAPISNIK
3. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 20.05.2019 ob 17. uri v prostorih
Športnega centra, Vodovodna c. 20, Ljubljana
Dnevni red:
1.
Ugotovitev prisotnosti
2.
Pregled zapisnika zadnje seje
3.
Kratko poročilo o delu odborov MDO
4.
Poročilo s skupščine PZS
5.
Bilten
6.
49. Tabor ljubljanskih planincev
7.
Uveljavljanje statusa prostovoljnih organizacij
8.
Razno
Prisotni: PD Saturnus (Tone Kresnik), PD Iskra (Fedor Peršin, Marjan Klančar), PD Vevče
(Ernest Gradišar), PD Črnuče (Nace Perne), PD Velike Lašče (Magdi Stritar), PD Mercator
(Nevenka Rajhman), PD Polž (Silva Huč), PD PT Ljubljana (Jožef Tišlarič), PD Železničar
(Ivan Tomažin), PD RTV (Marija Miklič), PD Medvode (Branko Stropnik), PD Drago Bregar
(Gabrijel Jelovšek) in PD Rašica (Aleš Pirc)
Člani predsedstva:

Marinka Koželj Stepic, Jelka Kresnik, Ernest Gradišar, Nevenka
Rajhman, Magdi Stritar, Silva Huč

Podpisna lista je priložena arhivskemu izvodu zapisnika.
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 bil v letu 2019 sprejet nov Zakon o športu. Bilo
je nekaj nejasnosti, kam umestiti izobraževanje, zato tudi niso bili razpisani tečaji. 6.5.2019 so
društva prejela razpis izobraževanja za vodnike A kategorije. Rok za prijavo je bil 15.5.2019.
Obvestilo je prišlo malo pozno. Težko je tudi dobiti mlajše kandidate za vodnike, ker je
struktura članov nad 50 let. Nekatera društva imajo lepo pokrito vodenje. Normativ je 20
tečajnikov. Za vodnika se lahko prijavijo tudi študentje in diplomanti Fakultete za šport, ki
izpolnjujejo pogoje po Pravilih o vodnikih PZS. Vsi prijavljeni kandidati morajo opraviti
zdravniški pregled. Pripomba je bila, da zdravniško potrdilo ne pove dovolj ali je kandidat
primeren. Predsedniki društev poznajo svoje kandidate in primerne predlagajo za vodnike.
Sklep: Na vodniško komisijo poslati vprašanje glede zdravniškega potrdila za nove tečajnike.
Predsedniki društev poznajo svoje kandidate in jih predlagajo za vodnike. Od vodniške
komisije pričakujemo odgovor.
M. Koželj Stepic je povedala, da je predvidevala, da bo sklican področni zbor vodnikov.
Povabljen bi bil Damjan Omerzu za obrazložitev novega zakona o športu.

M. Stritar je podala poročilo markacistov. Povedala je, da je bil sklican zbor markacistov, kjer
so bile tudi delavnice. Povedala je tudi, da je Komisija za planinske poti PZS objavila razpis za
sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel. Na razpis se lahko prijavijo planinska društva, ki
vzdržujejo planinske poti. Rok za prijave je do 1.8.2019. Za popolne vloge, oddane do
1.7.2019, je višina sofinanciranja 75 %, vloge oddane do 1.8.2019 pa 50 %. Razpis je bil poslan
vsem načelnikom društev. M. Koželj Stepic predlaga, da vodja OPP pošilja razpise, ki jih
pošilja na društva tudi v vednost na MDO.
A. Pirc (PD Rašica) je vprašal, če bo organiziran tečaj B kategorije za markaciste.
M. Stritar je povedala, da bo tečaj organiziran jeseni, ker je že veliko zanimanje.
N. Perne (PD Črnuče) je izpostavil problem postavitve usmerjevalnih tabel skozi naselja. Pot
na Rašico je označena z markacijo po hišah, ograjah in drogovih.
Sklep: Vsa morebitna vprašanja glede planinskih poti in postavitev tabel ter tečajev za
markaciste, pošljite strokovni sodelavki za planinske poti na PZS, Katarini Kotnik.
N. Rajhman je poročala o delu odbora za gorsko naravo. Povedala je, da je bil v mesecu marcu
zbor odsekov za varstvo gorske narave. Udeležba je bila dobra. Bilo je tudi licenčno
izpopolnjevanje, ki se vrši vsake tri leta. Redno dobiva obvestila iz PD Ljubljana-Matica za
predavanje o pticah in gorskem cvetju. Junija bo organiziran ogled Botaničnega vrta ali pohod
po Jesenkovi poti. 22. junija bo PD LPP prevzel vodenje izleta za vsa društva v MDO na
Lovrenška jezera.
M. Koželj Stepic je podala poročilo odbora za propagando. Povedala je, da ima odbor samo dva
člana. Poleg nje je še Marjan Klančar, ki je hiter in se dobro odziva. Zbirali so prispevke
društev za Bilten. Sama je pripravila večino statističnih podatkov in jih oblikovala v pregledne
tabele. Običajno je bil natisnjen do skupščine. Letos so dobili podatke o registriranih vodnikih
kasneje. Ogled novega Biltena je možen tudi na spletni strani MDO.
Ad 4.)
M. Koželj Stepic je povedala, da je bila 13. 4. 2019 Skupščina PZS v Mariboru.
Bila je delegat za tri društva. Potekalo je hitro, gradivo je bilo dobro pripravljeno, poročevalci
so bili krajši. Organiziran je bil kulturni program, ki ga je pripravil PD Maribor Matica.
Organiziran je bil ogled Maribora, vendar ni bilo kandidatov. Veliko zanimanja je bilo za
okrogli mizi na temo kakšna planinska društva si želimo in planinske koče. V kočah so visoke
najemnine, delajo na tem, da bi se kakšna koča prodala. PZS je 10 % solastnik Ribniške koče,
ki je v lasti PD Paloma. Sedanja najemnica je potencialni kupec. V kolikor PZS pristane, se
koča proda. PZS tudi razmišlja, da bi se formiral fond za primere požarov in drugih naravnih
nesreč.
Predsednik PD Celje Matica je z arhitektom predstavil idejni projekt novega Kocbekovega
doma na Korošici.
Druga okrogla miza je bila o planinskih društvih. PZS si želi manj društev z več člani. Ta
zadeva ni tako enostavna, majhna društva so delovna, ne glede na število članov.
Npr.: PD Litostroj je bilo veliko društvo z velikim številom članov. Kot je stagniralo podjetje,
je stagniralo tudi društvo. Leta 2004 so imeli zaključni občni zbor. Na OZ je bil povabljen tudi
Tone Škarja. Nekaj članov je prevzelo PD Rašica. Člani v PD Dr. Gorazd Zavrnik iz
Kliničnega centra so bili zelo aktivni. Ko je bila potrebno odpreti TRR in pisati razna poročila
na Ajpes in podobno, so društvo ukinili, preostalo gotovino pa donirali v Planinski muzej v
Mojstrani.
Pri ustanavljanju novih društev je normativ več kot 30 članov. V enem društvu je bilo
nesoglasje, tako da se je društvo razpolovilo in ustanovilo eno novo. Tako sta sedaj dve,
razmeroma majhni društvi.
Ad 5.)
M. Koželj Stepic je povedala, da je Bilten natiskan. Nesla ga je vsem strokovnim
sodelavcem na PZS, društva ga bodo dobila po plenarni seji. Društva, ki niso prisotna, ga bodo
dobila po en izvod po klasični pošti. Dobili ga bodo tudi člani UO PZS ter predsedniki vseh

MDO. Na Tabor ljubljanskih planincev jih bo nesla 40-50.
Nekaj let nosimo Bilten po planinskih postojankah. To bomo skušali tudi letos.
Ad 6.)
M. Koželj Stepic je povedala, da bo 25. maja 2019 že 49. Tabor ljubljanskih
planincev na Vogarju v so organizaciji s PD Železničar Ljubljana.
I. Tomažin (PD Železničar) je povedal, da je prijavljenih 399 udeležencev. Zaradi velikega
števila, bo vlak ojačan. V Bohinjski Bistrici bo organiziran avtobusni prevoz v Staro Fužino.
Na prizorišču je zagotovljen brezplačen obrok enolončnice in pijača. Vlak odpelje iz Ljubljane
ob 6,52, prihod v Boh. Bistrico ob 9,02. Vlak iz Boh. Bistrice odpelje ob 17,27.
Ad 7.)
M. Koželj Stepic je povedala, da so morala vsa društva , ki jim je bil priznan status
društva v javnem interesu posredovati do 31.3.2019 ministrstvu izjavo glede izpolnjevanja
pogojev, ki veljajo za podelitev statusa. Posredovati so morala poročilo o delu za leto 2017 in
2018 in program dela za leto 2019 in 2020. Vsa društva, ki so izpolnila svoje obveznosti, so
prejela odločbo o pridobitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju
športa. Povedala je, da so v PD Delo dobili zavrnjeno odločbo, ker nimajo strokovnih kadrov.
V preteklosti so šolali vodnike, niso pa obnavljali licence.
Ad 8.)
A. Pirc (PD Rašica) je povedal, da je prejel zloženko o koledarju dogodkov v
Alpskem botaničnem vrtu Julijana v Trenti. Priporoča obisk vrta za popestritev planinskega
izleta. Zloženko bo poslal N. Rajhman, vodji OVGN, ki jo bo posredovala naprej.
F. Peršin (PD Iskra) je vprašal, kako je urejeno zemljišče s cerkvijo na Korošici.
M. Koželj Stepic je povedala, da je zemljišče urejeno, začeli so postopek za
pridobivanje gradbenega dovoljenja, izdelujejo tudi projektno dokumentacijo. Osnutek koče je
lepo zasnovan.
M. Miklič (PD RTV) je povedala, da organizira pohode na 10 vrhov okoli
Ljubljane. Pohodov se udeleži veliko ljubiteljev narave, ampak v skupini ni nobenega vodnika.
M. Koželj Stepic je predlagala, da o tem obvesti društvo. V kolikor ne more dobiti
vodnika v svojem društvu, si vodnika lahko sposodi pri drugem društvu. Lahko pa izvaja
pohode kot, da hodi skupina prijateljev. V tem primeru društvo ne nosi nobene odgovornosti.
Po končani seji so prisotni dobili Biltene.
Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 18,45 uri.
Zapisala:
Jelka Kresnik

Predsednica MDO:
Marinka Koželj Stepic

