MDO PD Ljubljane
Ul. Pavle Jeromnove 12
1000 Ljubljana

Ljubljana, 20.03. 2017

ZAPISNIK

9. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 20.03.2017 ob 17. uri v prostorih
Športnega centra, Vodovodna c. 20, Ljubljana
Dnevni red:
1.
Ugotovitev prisotnosti
2.
Pregled zapisnika zadnje seje
3.
Poročilo s seje UO PZS
4.
Kratko poročilo o delu MDO in odborov
5.
Kratko poročilo z Jurčičevega pohoda
6.
Bilten
7.
47. Tabor ljubljanskih planincev
8.
Razno
Prisotni: PD Saturnus (Tone Kresnik), PD Iskra (Marjan Klančar, Jan Skoberne), PD
Vevče (Ernest Gradišar), PD Medvode (Marjana Jelen, Dušan Brekič), PD Krim (Silvana
Cilenšek Palik), PD Velike Lašče (Olga Verovšek), PD Polž (Aleš Erjavec), PD Avtotehna
(Franc Škof) in PD Abanka(Natalija Šega)
Člani predsedstva:

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

Podpisna lista je priložena arhivskemu izvodu zapisnika.
M. Koželj Stepic je na začetku lepo pozdravila vse prisotne.
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 bo 22.4.2017 Skupščina Planinske zveze
Slovenije v Ajdovščini. Gradivo je že na spletni strani. Povedala je, da je naslednje leto
volilno leto za organe PZS. Predstavljen je bil potek zbiranja kandidatur za volilno komisijo.
Mimogrede je opozorila, da je naslednje leto tudi volilno leto za organe MDO. Povedala je
tudi, da Bojan Rotovnik ne bo več kandidiral za predsednika PZS, ker je bil predsednik že dva
mandata. Novi kandidat bo moral dobro poznati planinsko organizacijo in delo v njej. Tudi
predsednik MDO mora biti razgledan v tej smeri. Pred Skupščino bo še ena seja UO.
Predstavljena je bila problematika poslovnih prostorov na sedežu PZS. Kupec je pripravljen
kupiti sedanjo hišo za 650.000,00 €. S tem denarjem pa bi se kupili novi prostori - še za časa
starega vodstva. Novi prostori naj bi bili blizu obvoznice, veliki 380 – 400 kvadratnih metrov

Pisarne bi bile v isti etaži, prostor za skladišče bi bilo treba verjetno najeti kje v bližini.
Sklep: Prisotni člani društev se strinjajo o prodaji hiše, kjer je sedež PZS in nakup novih
prostorov.
V nadaljevanju je še povedala, da je GRS Celje pred 30 leti postavila kočo na Golteh. Po
sprejetem sklepu je sedaj lastnik koče GRS Celje 90% in 10 % PZS. Na seji UO sta bila
posredovana v prvo obravnavo pravilnika in sicer: Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in
Pravilnik o planinskih medijih, založništvu in informiranju. Podano je bilo tudi finančno
poročilo. Podan je bil predlog za častni naziv varuha gorske narave za 30-letno delovanje.
Predlagajo pospeševanje turizma. Pri vodnikih se struktura stara, sredstev iz EU ni več. V
novem zakonu o športu ni več licenčnega izobraževanja in bo odločitev prepuščena
posameznim panogam.
Ad 4.)
M. Koželj Stepic je povedala nekaj o delu MDO. V MDO je vključenih 44
društev. V letu 2016 se je članstvo povečalo za 3,51 %. Povedala je, da ima 12 društev 15
postojank in zavetišč. 23 društev vzdržuje 800 km poti.
Kaj več si preberite v priloženem poročilu o delu. Sama ocenjuje, da so člani predsedstva
opravili veliko in zato žrtvovali preko 1800 ur prostovoljnega dela
Pohvalila je tudi nekaj društev, ki se jim je povišalo članstvo za več za 20 % (Akademsko
planinsko društvo, Dobrepolje, Iskra Ljubljana, Krim, Ribnica, Šentvid pri Stični, Železničar).
V nekaj društvih je članstvo padlo za več kot 10% (Abanka, ŠD BTC, Kres, Medvode,
Mercator, Obrtnik, Pošte in Telekoma, RTV in Vevče) in želimo jim, da bi se stanje v letu
2017 popravilo.
Ad 5.)
M. Koželj Stepic je povedala, da se letos ni udeležila Jurčičevega pohoda. Predala
je besedo A. Erjavcu (PD Polž). Povedal je, da je bil letošnji pohod zelo dobro organiziran.
Popravili so napake iz prejšnjih let. Organizirali so vlak iz Novega mesta – 250 udeležencev
in iz Ljubljane – 500 udeležencev. Na prireditvenem prostoru je bil kulturni program, nagrade
za kviz iz zgodovine Josipa Jurčiča. Zahvalil se je predsednici MDO za dolgoletno podporo.
Kot častni gost je bil letos podpredsednik PZS, Tone Jesenko. Povedal je tudi, da se je pohoda
udeležilo 5.500 ljudi, vreme je bilo lepo. Pohvalno je, da ni bilo nobene nesreče. Organizirano
so imeli reševalno službo, sodelovala pa so tudi gasilska in turistična društva ter člani AMZS.
Prijavnina za pohod je bila 3,00 €. Veseli bodo, če bodo društva za naslednje leto, ko bo
jubilejni, 25. Jurčičev pohod, uvrstila v svoj letni program ta pohod. Pozitivno je bilo, da so
izločili politiko (slavnostni govorniki). Povedal je še, da nameravajo naslednje leto dati hrano
in pijačo vsem vodnikom, ki bodo pripeljali 10 ljudi v skupini. Tudi s Slovensko železnico se
dogovarjajo za poseben vlak. Avtobusni prevoz bo organiziran kot vsa leta.
N. Šega je predlagala, da se pri vstopu v avtobuse na Muljavi potegne trak, da bi
ne bilo prerivanja in slabe volje.
A Erjavec je rekel, da bodo skušali urediti to zadevo.
Ad 6.)
M. Koželj Stepic je povedala, da so vsa društva dobila po elektronski pošti
obvestilo za Bilten. Prispevki morajo biti v wordu, s slikovnim gradivom.
O. Verovšek (PD Velike Lašče) je povedala, da bodo napisali prispevek.
M. Koželj Stepic je vzpodbudila A. Erjavca (PD Polž), da naj napišejo o pohodu z
lučkami. PD Šentvid pri Stični mora dati svoj prispevek ob 25. letnici delovanja in podatke o
organizaciji 47. Tabora ljubljanskih planincev. Prispevki morajo biti oddani do 31. marca, da
bo izšel v začetku maja. V Biltenu bodo izpostavljena društva, ki so kakorkoli prispevala
sredstva za razstavo.
Ad 7.)
M. Koželj Stepic je povedala, da bo 27. maja organiziran 47. Tabor ljubljanskih
planincev na Gradišču pri Lavričevi koči. Poudarila je, da bi udeležba lahko bila večja. V

velikem šotoru bodo prikazali tudi razstavo 50 let MDO PD Ljubljana.
Ad 8.)
M. Koželj Stepic je povedala, da je prejela letos 18 vabil na občne zbore, 16 so se
jih udeležili. Eno društvo je organiziralo OZ na dan in uro, ko je bil Jurčičev pohod. Dobila je
vabilo, vendar se ga ni udeležil nihče, ker so šli vsi na pohod.
Opozorila je na dogodek – Slovenija planinari, ki naj bi bil en teden v septembru .
Pozvala je A. Erjavca (PD Polž), da bi prijavili za akcijo Slovenija planinari Pohod po poti
dveh slapov, ki ga že imajo v društvenem programu. A. Erjavec (PD Polž) je rekel, da bi
lahko organizirali, vendar bi morali dobiti prijave zaradi hrane in pijače.
D. Brekič (PD Medvode) je povedal, da je društvo poslalo dve kandidatki na
izobraževanje v Bavšico. Izobraževanje je stalo 500,00 € in pravi, da ni pošteno, da je tako
visoka cena. Omenil je tudi Krkino pot. Povedal je, da so napisali poročilo o obnovitvi poti,
stroški za obnovo so bili 350,00 €, denarja pa niso prejeli.
M. Koželj Stepic je povedala, da je Krka dala sredstva za nekaj poti po Sloveniji
in da je bila ta akcija enkratna.
.
J. Skoberne je povedal, da so s PD RTV organizirali pohod po poti, kjer je bilo
obrambno območje na zahodu Slovenije imenovano Klavstra (Claustre). Rimljani so se tako
branili pred vdorom barbarov. To pot je že predstavil na vodniškem odboru.
M. Koželj Stepic ga je pozvala, da naj napiše prispevek za Bilten.
M. Koželj Stepic se je zahvalila PD Mercator, ki je omogočilo pri ŠZL brezplačno
uporabo prostora za plenarne seje.
Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 18,30 uri.
Zapisala:
Jelka Kresnik

Priloge: - poročilo delu MDO v letu 2016

Predsednica MDO:
Marinka Koželj Stepic

