MDO PD Ljubljane
Ul. Pavle Jeromnove 12
1000 Ljubljana

Ljubljana, 29.11. 2019

ZAPISNIK
4. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v petek, 29.11.2019 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 (VO, OPP, OVGN in OIP)
4.
Poročilo s seje UO PZS (članarina 2020, anketa itd.)
5.
50. jubilejni Tabor ljubljanskih planincev
6.
Plan dela v letu 2020
7.
Razno
Prisotni: PD Saturnus (Tone Kresnik), PD Iskra (Marjan Klančar), PD Vevče (Ernest
Gradišar), PD Črnuče (Nace Perne), PD Velike Lašče (Magdi Stritar), PD Mercator (Nevenka
Rajhman), PD Polž (Silva Huč), PD RTV (Marija Miklič), PD Medvode (Branko Stropnik), PD
Avtotehna (Franc Škof) in PD Rašica (Tomaž Šarc)
Člani predsedstva:
Marinka Koželj Stepic, Jelka Kresnik, Ernest Gradišar, Nevenka
Rajhman, Magdi Stritar, Silva Huč , Tomaž Šarc
Vabljeni:
Jože Rovan - predsednik PZS
Podpisna lista je priložena arhivskemu izvodu zapisnika.
M. Koželj Stepic je uvodoma vse lepo pozdravila, posebej Jožeta Rovana predsednika PZS
Slovenije, ki se je udeležil plenarne seje.
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.
S. Huč je povedala, da novi kandidati za vodnika ne potrebujejo zdravniškega potrdila.
Ad 3.)
J. Rovan je povedal, da Komisija za planinske poti ugotavlja, da so pota po
Fužinskih planinah slabo vzdrževana, zlasti tista, ki jih oskrbujeta PD Železničar in PD LPP.
M Koželj Stepic je povedala, da imamo društva, ki pomagajo drugim društvom pri
vzdrževanju poti. Vsa PD ne priznavajo svojih težav. Težko pa je pomoč vsiljevati. Povabila je
PD, ki sama ne zmorejo pravilnega vzdrževanja, naj se javijo M. Stritar.
M. Stritar je povedala, da je bila junija na Dnevu markacistov v Radečah. Udeležila se je seje
Komisije za planinske poti na PZS. Opozorila je društva na oddajo poročil do 1. decembra
2019.
N. Rajhman je povedala, da je PD Iskra dobila novega varuha gorske narave. Naziv gorski
stražar sta pridobili dve kandidatki. Povedala je, da redno obvešča društva o dogodkih.
Avgusta se je udeležila Dneva alpske možine. Udeležila se je tradicionalnega srečanja na
planini Razor. Redno pošilja vabila na predavanje. Podelili so knjige Terenski priročnik za
prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih.
T. Šarc je povedal, da je bila novembra sklicana seja vodniškega odbora. Udeležil se je seje
Vodniške komisije. Društva je opozoril na pregled podatkov strokovnih kadrov v Navezi.
Povedal je še, da bo 30. novembra Skupščina vodnikov na Igu.

M. Koželj Stepic je povedala, da odbor za propagando trenutno nima posebnega dela, le
vzdržuje spletno stran MDO.
Ad 4.)
M. Koželj Stepic je povedala, da se je udeležila seje UO PZS, kjer so potrdili
prejemnike najvišjih priznanj. Žal ljubljanska društva niso predlagala nobenega kandidata.
Sprejet je bil nov in dopolnjen Pravilnik o članstvu posameznikov. Članarina se je povišala
zaradi zavarovanja. Lansko leto so vsi člani prispevali v sklad 1,00 €, tudi za leto 2020 bo
prispevek 1,00 € v sklad. Na seji je bil potrjen predlog o višini članarine in sicer:
A-60,00 €, B-28,00 €, B/d-22,60 €, B1-21,00 €, S+Š-18,50, S+Š/d- 15,00 €, P+O-8,00 €,
P+O/d-6,40, IN-8,00 € in IN/d- 6,40 €. Delitveno razmerje za društva ostane enako. Prispevek,
ki je namenjen v sklad, ni predmet družinskega popusta. Članarino je bilo možno poravnati tudi
na Petrolu, vse stroške je plačala PZS. Sedaj pa stroške v višini 2,00 € nosi vsak posameznik.
Zavarovanje Coris je še vedno možno plačati na PZS. Starost 65 let ostane za plačilo članarine
B1. Če je kdo član v več društvih, plača celotno članarino (z zavarovanjem) v enem društvu, v
drugem pa znesek v višini, ki pripada društvu. Obvezno mora biti evidentiran v Navezi.
Ad 5.)
M. Koželj Stepic je povedala, da v letu 2020 MDO pripravlja jubilejni, že 50. Tabor
ljubljanskih planincev. Ne ve se še, kdo bo soorganizator tabora. Letos je bil tabor na Vogarju v
soorganizaciji PD Železničar. Običajno tabor organizira društvo, ki je jubilant. Ni nujno, da
ima društvo kočo. MDO bo prispeval nekaj denarja. Dobro bi bilo dobiti zanimivo lokacijo. V
skrajnem primeru gremo na Gradišče. Predlaga, da se PD čimprej javijo, da bo pravočasno v
celoti (datum in kraj) objavljen 50. tabor. PD Črnuče bo čez tri leta praznoval 70 let in bo takrat
organiziral tabor.
50. Tabor ljubljanskih planincev bo 30. maja 2020, 13. junija 2020 bo Dan planincev v Lučah.
Ad 6.)

Plan dela za leto 2020 ni bil obravnavan.

Ad 7.)
J. Rovan je še enkrat vse lepo pozdravil. Povedal je, da so se na UO PZS
dogovorili, da se udeležijo seje vseh MDO. Za konec jim je ostal MDO Zasavje. O višini
članarine so se v glavnem strinjali, razen MDO PD Gorenjska in MDO PD KamniškoBistriškega območja. Povedal je, da je M. Šerkezi naredil analizo škodnih primerov po
starostnih kategorijah: Npr.: 60-70 let zlom zapestja, zvin kolena. 30-40 let – alpinisti.
Problematična je A kategorija, kjer so hude poškodbe in je potrebno helikoptersko reševanje.
Povedal je, da je do 31.12.2019 sklenjena pogodba z zavarovalnico AS Slovenica, od 1.1.2020
naprej pa zavarovalnica Generali, saj se zavarovalnica AS Slovenica združuje z zavarovalnico
Generali.
Omenil je, da so planinci zbrali veliko denarja za Korošico. Žal je pogorel tudi Dom na
Okrešlju. Ekonomično bi bilo obnoviti Okrešelj. Za obnovo še nimajo dokumentacije, zato bo
verjetno prej Korošica. Upa, da bo država dala odobritev za 100 ur letenja s helikopterjem za
prevoz materiala. Pomagala bo tudi gradbena komisija.
J. Rovan je povedal, da se pripravlja statut za društva, ki bi nudila program mentorstva novim
društvom (začasno sekcijam). Registracija novega društva bo možna, če bo imel vsaj 100
članov, če bodo imeli vodnike in odbore. Na podlagi tega bi skupina ustanovila za samostojno
društvo. Ta statut ne bo veljal za stara društva. Priporočljivo pa je, da se manjša društva
priključijo drugemu društvu.
J. Rovan je še povedal, da je mentorski program izobraževanja sprejet, predlog pa je, da se
podaljša za tri dni. Predlog je, da bi vzpodbudili mentorje, za boljšo motivacijo bi dobili točke.
Omenil je tudi prodajo planinskih koč. Kar nekaj koč je prešlo v privatne roke, ker jih društva
ne morejo vzdrževati. Iščejo način, oziroma sistem, da bi se ob prodaji poravnali dolgovi,
ostalo bi šlo v sklad. PZS ima v kočah 10 % lastništvo. V primeru, da propade društvo, gre vse
v sklad.
Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 18,15 uri.

Zapisala:
Jelka Kresnik

Predsednica MDO:
Marinka Koželj Stepic

