
MDO PD Ljubljane Ljubljana, 07.11. 2018 

Ul. Pavle Jeromnove 12 

1000 Ljubljana 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

1. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v sredo, 07.11.2018 ob 17. uri v prostorih 

Športnega centra, Vodovodna c. 20, Ljubljana 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti 

2. Pregled zapisnika zadnje seje 

3. Kratko poročilo seje UO PZS z dne 31.5.2018 in 20.9.2018 

4. Pregled gradiva za sejo UO 15.11.2018 

5. Jesenski posveti 

6. Razno 

 

Prisotni: PD Saturnus (Tone Kresnik), PD Iskra (Marjan Klančar), PD Delo (Danica Leban), 

PD Rašica (Aleš Pirc), PD Vevče (Ernest Gradišar), PD Črnuče (Nace Perne), PD Medvode 

(Branko Stropnik), PD Šmarna gora (Marjan Kovačič), PD Velike Lašče (Magdi Stritar), PD 

Mercator (Nevenka Rajhman) in PD Ljubljana Matica (Iztok Bokavšek) 

 

Člani predsedstva: Marinka Koželj Stepic, Jelka Kresnik, Ernest Gradišar, Nevenka 

Rajhman, Magdi Stritar 

 

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 je bila 31.5.2018 1. seja UO PZS, bila  je  

konstituitivne narave. Novi predsednik je Jože Rovan. Podpredsedniki so Miro Eržen, Irena 

Mrak, Martin Šolar in Roman Podnebšek. Voljeni člani so Bojan Rotovnik, Uroš Kuzman, 

Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kette in Anton Progar. Iz MDO PD Ljubljana 

ni bilo kandidata. V UO PZS je tudi 12 predsednikov MDO, načelniki komisij, NO in  

strokovna služba. Na seji so bile podane informacije o delovanju med sejama, v poslovniku je 

4-5 sej. Za generalnega sekretarja je še za 4 leta imenovan Matej Planko. Potrjeni so odbori. 

Komisija je soglasno potrdita izbris Koče na Klopnem vrhu. 

M. Koželj Stepic je poročala o 2. seji UO PZS, ki je bila 20.9.2018. Dane so bile 

informacije o delu PZS med obema sejama. Predstavljena je bila Študija ekonomskih in 

družbenih učinkov planinskih poti in planinskih koč. Dano je bilo delno poročilo o članstvu. V 

letu 2018 se pričakuje dvig članstva za 1,7 %. Podan je bil načrt upravljanja nepremičnin v lasti 

PZS. PZS je 10 % lastnik vseh koč. Radi bi zaščitili lastnino, da ne bi društva spreminjala 

namembnosti. Povedala je tudi, da bo v letu 2019 pri članarini prispevek 1,00 € v sklad za kočo 



na Korošici. Prišla je tudi pobuda, da bi v primeru podobnih nesreč ustanovili sklad za pomoč. 

V sklad bi se stekal tudi denar od eventuelne prodaje koč. Dana je bila informacija, da kataster 

planinskih poti še ni dokončen. 

 

A. Pirc (PD Rašica) je povedal, da je bilo na Skupščini podrobno predstavljeno 

pravno svetovanje za društva. Društva imajo možnost 1-2 brezplačna svetovanja na leto. 

 

M. Koželj Stepic je povedala, da se v primeru pravnih problemov najprej obvesti 

Damjana Omerzuja, strokovnega sodelavca na PZS. 

 

Ad 4.) M. Koželj Stepic je povedala, da bo 15.11.2018 seja UO PZS. Na seji bo podana 

informacija o delu med sejama. V potrditev bo dan predlog prejemnikov najvišjih priznanj 

PZS. Predstavljena bo idejna zasnova koče na Korošici. Govora bo o skladu planinskih koč in  

o sprejemu novih društev v članstvo PZS. Imenovan bo predstavnika PZS v OKS. 

Predstavljena bo zloženka o naravi, analiza spomladanske ankete, merila za razvrščanje 

prijavljenih projektov na FŠO in informacija o delovanju komisij. 

 

Ad  5.) M. Koželj Stepic je povedala, da bodo tudi letos jesenski posveti za vodstva 

društev. Posveti se bodo odvijali na petih lokacijah s pričetkom ob 17.00 uri in sicer: 

Maribor – 20.11.2018 v Osnovni šoli Franceta Prešerna, Kranj – 21.11.2018 Mestna občina 

Kranj in Vrhnika 22.11.2018 Cankarjev dom na Vrhniki. 

V Velenju in Sevnici so posveti že bili 6. in 7. 11.2018. 

PZS je že pred časom vsa PD obveščala o datumih in vsebini. 

 

Ad 6.)  M. Koželj Stepic je predstavila nekaj problemov, ki se pojavljajo zaradi Novega  

zakona o športu. Tu gre predvsem za usposabljanja za pohodništvo in alpinizem, ki sta 

rekreativne narave in nista tekmovalna športa. A. Pirc je povedal, da so tudi pri športnem 

plezanju, ki je tekmovalni šport, morali usklajevati programe usposabljanj 

M. Koželj Stepic je povedala, da pogreša komunikacijo med MDO in društvi. Bliža 

se konec leta. Na vrsti bodo priprave poročil, prispevki za Bilten. Povedala je tudi, da naj 

razmišljajo o predsedniku MDO. 

A. Pirc je predlagal, da naj se kandidata poišče v PD Ljubljana-Matica, ki ima 

veliko članov in bi verjetno kdo izpolnjeval pogoje za to funkcijo. 

M. Koželj Stepic se je vsem zahvalila za udeležbo, ki je bila zelo skromna. 

 

 

Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 18,30 uri. 

 
 

Zapisala: Predsednica MDO: 

Jelka Kresnik Marinka Koželj Stepic 


