Poročilo predsednika
Naš UPRAVNI ODBOR je imel lani 4 sestanke, kjer smo sprejeli nekatere usmeritve za uspešno nadaljnje
delovanje društva, ki mora biti usklajeno z zakonodajo.
Ø Nekaj sivih las je povzročila nova uredba o GDPR. Pregledali smo zakon, priporočila PZS, naš statut s
stališča delovanja in potrebe po vaših osebnih podatkih in sprejeli nekatere spremembe:
· od takrat dalje ne pošiljamo vabil nečlanom PZS.
· vabila vas nekoliko drugače naslavljajo,
· dobili ste obvestilo, o možnosti odjave prejema e-poštnih obvestil
· dobili ste obvestilo, o možnosti brisanje vašega e-naslova iz naše evidence,
· dali smo vam možnost vašega pisnega opozorila glede objavljanja slikovnega gradiva na spletni
strani.
Ø Zaradi tehnične opremljenosti in strokovne usposobljenosti glede novosti, sem pooblastil Frančiško
Primožič za oddajo poslovnih izkazov na Ajpes, po predhodni izdelavi gradiv s strani Adrijane, ki tega ne
more opraviti zaradi težav s svojo računalniško opremo. Glede na to, da se ne pričakuje dela več kot par
ur letno, bo to brezplačna storitev.
Ø Lani se je upokojil še zadnji aktivni Iskraš Franci Kušar, ki je skrbel za sprejem pošte na naslovu sedeža
društva. Zato smo pregledali možnosti spremembe sedeža društva. V igri je bilo več različnih možnosti.
Na koncu, ob dejstvu, da je na naslovu Stegna 21 zaposlena Nadja Uršič in ker se s pošto tam ukvarja
zelo prijazna oseba, ki je pripravljena o došli pošti za naše PD obveščati po telefonu, smo misel na
selitev sedeža do nadaljnjega opustili.
Ø Moram pokritizirati MDO, naj današnji gost ne bo užaljen, ker se ga ne tika, saj obljubljenih sredstev za
naše pevce v letu 2017 (povračilo kilometrine za vaje), še nismo prejeli. Apeliram pa nanj, da o tem
seznani ga. Marinko Stepic Koželj.
Ø Tisti ki ste bili na izletu v neznano veste, da smo zanj odobrili plačilo avtobusnega prevoza iz skupne
blagajne.
VODNIKI
Ø PZS spreminja in posodablja pravila uradovanja:
·

sedaj so obesili predsednikom/lastnikom PD odgovornost za pošiljanje letnih poročil o izpolnjevanju
pogojev vodnikov za podaljševanje licenc. Torej bom moral v bodoče svoje vodnike kontrolirati da bodo
izpolnjevali plane, izvajali usposabljanja in bom o njihovi aktivnosti lahko brez slabe vesti poročal na
PZS.

·

Vodnike moram opozoriti, da spremljajo dogajanje v zvezi z vpisom v register športnih delavcev, to
morajo opraviti sami.

·

Po najnovejših vesteh, bo treba obnoviti in z dokazili podpreti našo prošnjo da obdržimo status društva
v javnem interesu. To je treba urediti do konca marca.

Ø Od lani imamo novo vodnico D, kategorije (manjka samo še kakšna tura, da konča pripravništvo), torej
bomo imeli sedaj v PD 4 usposobljene vodnike za vodenje izletov A, B, D kategorije in 1 vodnika z A in B
kategorijo, ki nam uspešno načrtujejo ture in jih tudi izvajajo.
Ø Lani nas je zadela huda nesreča saj nas je zapustil Jan Skoberne. Zato smo začeli z akcijo iskanja
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kandidata ki bi bil pripravljen na usposabljanje in pridobitev vodniških licenc. Naš novi vodnik bo Robert
Soldat. PD mu bo kot vsem drugim doslej, pokril vse stroške usposabljanja.
Ø Vodnikom smo nabavili in zamenjali dotrajano opremo.
Ø Komisija VGN je objavila razpis za seminar za pridobitev naziva "Varuh gorske narave" za l. 2019.
Seminar bo potekal 3 vikende, na treh različnih lokacijah, na koncu je treba izdelati seminarsko nalogo.
Kandidati morajo biti stari najmanj 18 let. Vse podrobnosti in prijavnica so na strani PZS - Komisija za
varstvo. Če je morda kdo kandidat naj pove, UO bo naknadno odločil če koga pošljemo in plačamo
stroške ki so 160 evr/človeka.
ČLANSTVO
Ugotavljam, da se je v 2018 število rednih članov zmanjšalo,
Tako nas je:
odraslih
otroci, mladina
pridruženi
skupaj

2016
117
27
17
161

2017
2018
129
110
15
19
10
9
154
138

vzroka za zmanjšanje članstva še nismo ugotavljali, če bo tudi letos tak trend kar bomo videli v kratkem,
bomo verjetno izvedli anketo, da ugotovimo, kaj ne štima, in poskusili popravit, da se to ne bi nadaljevalo.
Danes imate vsi tudi priložnost, da osebno poveste svoje mnenje o našem vodenju.
NAŠE AKTIVNOSTI
O izletih vam letos ne bom govoril. Prejšnja leta sem hodil v zelje vodji vodniškega odseka, naj Alenka to
opravi sama.
Ø Samo kratko statistiko bom podal: načrtovali smo 35 izletov, izvedli 33. Nekaj načrtovanih je zaradi
vremena odpadlo in bodo na programu letos, nekaj smo jih nadomestili z drugimi. Teh 33 izletov se je
udeležilo 746 izletnikov iz nabora 151 udeležencev (138 članov in 13 zunanjih). Udeleževalo se je
poprečno 23 ljudi na izlet. Dejansko je 22 članov napravilo več kot 10 pohodov, 32 članov 5 do 10, 97 pa
manj kot 5. Nekateri pa na izlete ne pridejo.

Ø Naj omenim sodelovanje članov našega društva v 2018 poleg pohodništva po programu tudi v sledečih
aktivnostih:
·
·
·
·
·
·
·
·

sodelovali smo s članstvom in delom v vodniški skupini MDO (Jan)
sodelujemo v uredniški skupini MDO (Marjan)
sodelovali smo na 2 čistilnih akcijah v Ljubljani (Jan)͒͒
sodelovali smo pri ustvarjanju in otvotitvi nove poti RTV preko Rožnika (Jan)
sodelovali smo v pripravi in izvedbi dogodka Dan soseda v Stari elektrarni z ureditvijo razstave
fotografij in predstavitvijo poti čez Rožnik (Fedor),
organizirali in izvedli smo zimski in letni tabor (Nadja, Adrijana in vodniki) ͒
organizirali in izvedli smo 2 izleta skupaj s KPD Hej gremo naprej (Alenka)
organizacija in izvedba izletov za otroke (Dora)͒
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·
͒

imeli smo skupne ture s PD Delo, PD RTV, Rudarskim društvom Sv. Barbara Sedraž (vodniki)

Vsem sodelujočim v naštetih aktivnostih, s tem mislim tudi na aktivne organizatorje in udeležence drugih
društev na teh aktivnostih, se iskreno zahvaljujem za njihov prispevek.
Ø Romanu in Dori gre zahvala za izdelavo zgibanke za plan izletov 2019. Imata smisel za to delo in nas vsako
leto razsvetlita z novimi koristnimi napotki. Letos je to zaščita pred strelo.
Ø Tudi letos imamo donatorja iz vrst članstva. Marko Istenič, Hvala
Ø Ko sem že pri donatorstvu, pozivam vse, ki še niste donirali 0,5% svoje dohodnine, da to storite, ker vas ne
stane nič, le država del vaše dohodnine vrne na račun PD. To storite lahko tudi danes, imamo obrazce s
sabo.
Če povzamem, bi lahko rekel, da smo delovali podobno kot v 2017 in ugotavljam, da z vsem naštetim
izpolnjujemo namen in poslanstvo PD.
Ob koncu se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri pripravi in organizaciji današnjega srečanja.
Fedor Peršin lr
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