MDO PD Ljubljane
Ul. Pavle Jeromnove 12
1000 Ljubljana

Ljubljana, 19. 10. 2015

ZAPISNIK

5. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v petek 16. 10. 2015 ob 17 uri v prostorih
Športnega centra, Vodovodna c. 20, Ljubljana
Dnevni red:
1.
Ugotovitev prisotnosti
2.
Pregled zapisnika zadnje seje
3.
Predstavitev MDO v SPM
4.
Predstavitev postavitve obeležja na obnovljeni Slovenski cesti
5.
46. Tabor ljubljanskih planincev - 2016
6.
Finančno stanje MDO
7.
Razno
Prisotni:
Tonin),

(Tadej

PD Medvode (Dušan Brekič), PD RTV (Veliša Lazović), PD Polje (Mateja
PD Pošte in Telekoma (Jožef Tišlarič), PD Ljubljana-Matica (Iztok Bokavšek),
PD Obrtnik (Miro Miloševič), PD Saturnus (Zvonko Reljanovič), PD Drago
Bregar (Gabrijel Jelovšek), PD Delo (Danica Leban), PD Šmarna gora (Marjan
Kovačič), PD Iskra (Dušan Semenič), PD Vevče (Ernest Gradišar), PD Polž
Hočevar) in PD Krim (Silvana Cilenšek Palik).

Člani predsedstva:

Marinka Koželj Stepic, Ernest Gradišar, Alenka Zega, Jan Skoberne,
Marjana Jelen, Marjan Klančar in Silvana Cilenšek Palik

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. Na zapisnik ni bilo pripomb.

Ad 3.)
M. Koželj Stepic je povedala, da naj bi vsak MDO pripravil svojo predstavitev. V
letu 2016 je na vrsti MDO PD LJubljane. Uradna otvoritvena razstava naj bi bila v SPM v
Mojstrani jeseni 2016. Pred našim MDO so pripravili predstavitev že MDO Podravja, MDO
Posočja in MDO Primorsko-Notranjske. Na otvoritvi te zadnje so bili M. Koželj Stepic, A.
Zega, J. Skoberne in M. Klančar. Ugotovili so, da je razstava pripravljeno prijetno in sicer na
25 panojih. Ker so si MDO izredno različni, ne moremo posnemati razstave nobenega od
MDO.
Kdo bi sodeloval pri tem projektu? Kaj bi predstavili? Prvi sestanek skupine naj bi
bil v januarju 2016. PZS bo prispevala za to razstavo 750 €. Verjetno bomo morali še kaj
dodati iz rednih sredstev našega MDO.
Sprejeli smo sklep:
Do 15. 12. 2015 naj PD sporočijo ime člana, ki bi tvorno sodeloval pri pripravi
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predstavitve našega MDO.
Ad 4.)
J. Skoberne je kratko predstavil možnost postavitve obeležja v delu na novo
preurejene Slovenske ceste v neposredni bližini spominske plošče pri Nami. Obeležje bi
predstavljalo oziroma združevalo tri simbole slovenskega planinstva: Triglav, Aljažev stolp in
Jakoba Aljaža. Predstavil je tudi predlog, da bi označili pot od oddajnika na Šancah do
oddajnika na Rožniku. Tu bo RTV postavilo 14. točko svoje obhodnice Po oddajnikih
Slovenije.
Po krajši razpravi smo sprejeli sklepa:
- Podpiramo postavitev obeležja na Slovenski cesti
- Ne podpiramo označitve poti med Šancami in Rožnikom, saj je nesmiselna, ker
vodi po urbanem okolju. Oznako za pristop na Rožnik naj se označi tako, kot je
običaj za vse točkovne obhodnice.
Ad 5.)
M. Koželj Stepic je povabila PD k soorganizaciji 46. Tabora ljubljanskih
planincev. Tabor bo tradicionalno na zadnjo soboto v maju, to je 28. 5. 2016. Zaradi objave v
Planinskem kažipotu naj se organizator javi na e. naslov MDO najkasneje do 28. 10. 2015.
Prednost imajo tista PD, ki bodo v letu 2016 praznovala okroglo obletnico svojega delovanja
ali podobno.
Po krajši razpravi smo sprejeli sklepa:
- PD naj do 28. 10. 2015 pošljejo ponudbo za sooragnizacijo tabora na e. naslov
mdo.ljubljana@pzs.si
- če ne bo nobene prijave, M. Koželj Stepic naveže stik z PD Šentvid pri Stični za
izvedbo tabora pri Lavričevi koči na Gradišču nad Stično.
Ad 6.)
M. Koželj Stepic je poročala, da finančno stanje MDO ni rožnato. Glede na leto
2013 smo s strani PZS prejeli za svoje delovanje kar za 33% manj sredstev. V letu 2014 smo
imeli še nekaj rezerv s prejšnjega leta, sedaj pa je, kar je. Pred leti smo uspeli posameznim PD
celo sofinancirati izobraževanje Sedaj tega ni več mogoče. Stroške, ki jih MDO pokriva iz
sredstev PZS niso le potni stroški, bilten in sofinanciranje tabor, temveč tudi stroški
dnevnikov in značk za tri obhodnice: Ljubljanska mladinska pot, Pot Ljubljana-Zagreb in Pot
Ljubljana- Rijeka. Žal smo morali skrčiti tudi sredstva za delno povračilo stroškov tabora.
Ad 7.)
- M. Koželj Stepic je opozorila na razpis PZS. Iščejo organizatorja akcij v letu
2016. To so Skupščina PZS, Dan planinskih doživetij in Slavnostna seja UO PZS.
- M. Koželj Stepic je povedala, da je v reviji Finance, ki je izšla v septembru,
članek Teje Grapulin z naslovom Blagajne, računi...
- M. Koželj Stepic predlaga, da se priznanja MDO podeljujejo na taboru
ljubljanskih planincev.
Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 19 uri.
Zapisala:
Marinka Koželj Stepic

Predsednica MDO:
Marinka Koželj Stepic
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