MDO PD Ljubljane
Ul. Pavle Jeromnove 12
1000 Ljubljana

Ljubljana, 01.03. 2016

ZAPISNIK

6. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v torek 01.03. 2016 ob 17. uri v prostorih
Športnega centra, Vodovodna c. 20, Ljubljana
Dnevni red:
1.
Ugotovitev prisotnosti
2.
Pregled zapisnika zadnje seje
3.
Priprave na skupščino PZS (gradivo je na spletni strani PZS)
4.
Predstavitev MDO v SPM
5.
46. tabor ljubljanskih planincev - 2016
6.
Bilten
7.
Razno
Prisotni:

PD Medvode (Marjana Jelen), PD Polje (Mateja Tonin), PD Pošte in Telekoma
(Zdenka Gorenc), PD Obrtnik (Miro Miloševič), PD Saturnus (Zvonko
Reljanovič, Tone Kresnik), PD Drago Bregar (Gabrijel Jelovšek), PD Delo
(Danica Leban), PD Šmarna gora (Nataša Kranjec), PD Iskra (Fedor Peršin,
Marjan Klančar), PD Vevče (Ernest Gradišar), PD Velike Lašče (Olga Verovšek),
PD Krim (Silvana Cilenšek Palik), PD Integral (Tomaž Rusimović), PD
Železničar Ljubljana (Ciril Obid), PD Abanka (Natalija Šega) in PD Avtotehna
(Franc Škof)

Člani predsedstva:

Marinka Koželj Stepic, Ernest Gradišar, Jelka Kresnik, Alenka Zega,
Marjana Jelen in Silvana Cilenšek Palik

Vabljen predstavnik PZS – predsednik Bojan Rotovnik
Podpisna lista je priložena arhivskemu izvodu zapisnika.
M. Koželj Stepic je na začetku lepo pozdravila predsednika PZS Bojana Rotovnika in vse
prisotne.
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 potekajo priprave na skupščino PZS.
Predsednika B. Rotovnika je prosila za obrazložitev. Povedal je, da bo skupščina 16.4.2016 v
Ravnah na Koroškem. Pozval je društva, ki se sama ne morejo udeležiti skupščine, da dajo
pooblastilo tistim društvom, ki se bodo udeležila in jim naročijo, kako naj glasujejo v
njihovem imenu. Društva naj posredujejo vprašanja oziroma predloge, da jih bodo dali v
gradivo za sejo. Povedal je, da se bosta na skupščini sprejemala dva dokumenta: predlog
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sprememb Statuta iz leta 2012 in predlog sprememb programskih vodil iz leta 1999.
Posredovana bodo poročila za leto 2015 in plan dela za leto 2017. V spremembah Statuta so
podane bolj jasne definicije o tem, da so v organizaciji lahko tudi pravne osebe. Planinska
društva, ki gojijo širok spekter dejavnosti, so vsi člani MDO, tista društva, ki imajo samo eno
dejavnost, pa bi se lahko pisno odpovedali članstvu v MDO. Predlog spremembe članstva v
PZS je tudi, da ima društvo minimalno 30 članov. Društva z manjšim številom se izključi iz
članstva PZS. Za društva z eno samo dejavnostjo, ki bodo vstopila v planinsko organizacijo,
bi bil mentor pristojna komisija in ne MDO. V potrditev na skupščini bo tudi Pravilnik o
finančnem in materialnem poslovanju PZS.
Prisotni so B. Rotovniku postavili naslednja vprašanja:
O. Verovšek (PD Velike Lašče) - Ali mora imeti vsako društvo Pravilnik o finančnem in
materialnem poslovanju?
N. Kranjec (PD Šmarna gora) - Ali bodo spremembe vplivale na Pravila društva?
T. Rusimović (PD Integral) - Zakaj gradiva za skupščino še ni na spletu?
- Ali razmišljajo o prenovi spletne strani?
- Zakaj ni na enem zavihku vsa dejavnost, npr. vodniki..?
C. Obid (PD Železničar Lj.) - Zakaj minimalno 30 članov?
B. Rotovnik je podal odgovore na vprašanja:
- Vsaka pravna oseba bi morala imeti tak Pravilnik.
- Spremembe ne bodo neposredno vplivale na društva.
- Gradivo za Skupščino bo na voljo na spletu 16.3. – mesec dni pred skupščino, bo tudi v
papirni obliki.
- Spletna stran se prenavlja, veliko se je že naredilo.
- V Zakon o društvih PZS s statutom ne posega. Društva se prostovoljno vključujejo v PZS. V
kolikor bo predlog sprejet na skupščini, se bodo po letu 2018 društva z majhnim številom
članov izbrisala iz PZS.
G. Jelovšek (PD Drago Bregar) – Zakaj mora plačati članarino v celoti dvakrat, da je član v
dveh društvih? Zakaj član društva ne more opravljati prostovoljno delo v drugem društvu?
M. Koželj Stepic – Nekatera društva imajo podporne člane. Ta mora imeti članarino plačano v
matičnem društvu. Če je plačana članarina v dveh društvih, kvari statistiko članstva PZS.
B. Rotovnik – V lanskem letu je bilo evidentirano 200 članov, ki so plačali članarino v dveh
društvih Za prostovoljno delo inšpektor ne more kaznovati. Problem je v planinskih kočah.
Predlog je, da zaradi inšpekcije člani iz drugih društev za prostovoljno delo niso plačani.
M. Koželj Stepic se je zahvalila B. Rotovniku za razlago in odgovore.
Ad 4.)
M. Koželj Stepic je povedala, da je za predstavitev MDO v SPM predvidenih 20
panojev. Povedala je, da se posamezna društva ne bodo predstavljala, bodo pa društva
predstavljena s številom članov in njih strukturo, logotipom in morda z imenom predsednika.
V predstavitev bodo vključeni odbori – vodniški, za pota, za gorsko naravo. Struktura
članstva v plezalnih klubih, športnih društvih, planinskih društvih, akcije MDO (Jurčičev
pohod, tabor…), koče, alpinizem. Prevladovalo bo slikovno gradivo. Nekaj društev je že
poslalo logotipe in slike koč. Gradivo za pano o gorski naravi je A. Zega že pripravila..
Panoji naj bi bili tiskani na papirju v velikem formatu, med A1 in A0, da se ga lahko zvije in
prenese. Za tiskanje mora poiskati tiskarja. Povedala je tudi, da so finančna sredstva okrnjena
in če bo cena tiskanja previsoka, lahko MDO tudi odstopi od razstave.
M. Miloševič (PD Obrtnik) je povedal, da pozna tiskarja, ki bi lahko take panoje
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tiskal. Povabil je M. Koželj Stepic, da pride pogledati v tiskarno in se odloči.
M. Koželj Stepic je prosila prisotne, če imajo kakšne predloge za tehnično rešitev,
naj sporočijo na e.mail: mdo.ljubljana@pzs.si. Prosila bo vsa društva, da posredujejo imena
predsednikov. Otvoritev razstave bo 23. 9. 2016.
Ad 5.)
M. Koželj Stepic je povedala, da bo 46. tabor ljubljanskih planincev na Rakitni.
Soorganizator je PD Polje. Povedala je še, da je imela sestanek s predsednico M. Tonin o
organizaciji tabora. Prisotne je prosila, da se tabora udeležijo v čim večjem številu. Upa, da so
društva dala tabor v program izletov.
Ad 6.)
M. Koželj Stepic je povedala, da Bilten izide vsako leto. Rok za oddajo
prispevkov je do 31.3.2016. Prispevke naj posredujejo društva, ki so jubilanti, dobrodošli pa
so prispevki ostalih društev, če imajo v društvu kakšno zanimivost - delo s srednješolsko
mladino, družinski tabor ipd.. Letos bo izšel konec aprila in ga bodo društva prejela na
plenarni seji.
Ad 7.)
M. Koželj Stepic je vse prisotne povabila na naslednje akcije:
- sobota 5. marec 2016 na Jurčičev pohod
- sobota 28. maj 2016 na 46. tabor ljubljanskih planincev na Rakitni. Opis poti in zemljevid
bo v Biltenu
- sobota 18.junij 2016 na Dan planinskih doživetij na Golteh.
Vse prireditve bodo ob vsakem vremenu.
B. Rotovnik je povedal, da je soorganizator Dneva planinskih doživetij PD Mozirje. Mozirska
koča praznuje 120 let . Na izhodiščih poti bodo na voljo lokalni vodniki. Prevoz bo možen
tudi z gondolo. Na prizorišču bodo razne delavnice, ogled alpskega vrta. V neposredni bližini
koče bo šotor, v katerem bo osrednja proslava s programom in praporščaki. Program je v
pripravi.

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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