
  

MDO PD Ljubljane        Ljubljana, 05.04. 2018 
Ul. Pavle Jeromnove 12 
1000 Ljubljana 
 
 
 
 
     Z A P I S N I K 
 
 
 
13. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v četrtek, 05.04.2018 ob 16. 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 15.03.2018                       
4. Priprave na skupščino PZS 
5. Bilten                        
6. 48. Tabor ljubljanskih planincev 
7. Razno 
 
Prisotni:  PD Saturnus (Tone Kresnik), PD Iskra (Marjan Klančar, Jan Skoberne), PD Polž 
(Silva Huč), PD Avtotehna (Franc Škof), PD Delo (Dušan Resnik), PD Rašica (Tomaž Šarc), 
PD Vevče (Ernest Gradišar), PD Krim (Silvana Cilenšek Palik),  PD Drago Bregar (Gabrijel 
Jelovšek), PD Črnuče (Nace Perne) in PD Medvode (Dušan Brekič) 
 
Člani predsedstva: Marinka Koželj Stepic,  Jelka Kresnik, Alenka Zega, Ernest Gradišar, 
    Jan Skoberne, Silvana Cilenšek Palik in Marjana Jelen 
     
 
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 15.3.2018 seja UO PZS. Seja je bila v 
novih prostorih Ob železnici 30 A. Na podlagi dnevnega reda je bila podana informacija o 
delovanju Slovenskega planinskega muzeja. Finančno in vsebinsko poročilo PZS. Poročilo 
volilne komisije – še vedno nimajo zapolnjenih vseh mest, problem je NO. Poročilo o selitvi v 
nove prostore. 
  M. Koželj Stepic je povedala, da so vsa poročila predstavljena v zadnjih Obvestilih. 
V Obvestilih je tudi analiza izvajanja zakona o planinskih poteh. Podana je bila informacija o 
analiziranju predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti – članarina, 0,5% 
dohodnine, denar od občin. Pred skupščino bo potekala delavnica o teh virih. 
Na seji je bil predstavljen projekt nove koče na Korošici. Smoter je čimprejšnja zgraditev 
objekta, ker je ta koča edina na trasi SPP. Zaradi pomanjkanja sredstev je bil podan predlog, da 
se pri članarini za leto 2019 doda 1,00 €, ki bo šel v celoti za obnovo Korošice. 
Na seji je bila podana informacija o aktivnosti delovne skupine za invalide. Prikazana je bila 



  

tematika komisij in odborov. Izbris neaktivnih društev. V MDO PD Ljubljane je bilo izbrisano 
Planinsko društvo Kres. Pod razno je M. Koželj Stepic prosila za pisno pojasnilo na vprašanje  
kako in kdaj PZS sodeluje pri pripravi zakonov, ki zadevajo planinsko dejavnost.  
 
Ad 4.) M. Koželj Stepic je povedala, da bo 21.4.2018 Skupščina PZS v Šoštanju. B. 
Rotovnik je za delovnega predsednika predlagal Jožefa Bobovnika. Predlagala je tudi, da se 
poda vprašanje, koliko in kdaj PZS sodeluje pri pripravi zakonov, ki zadevajo planinsko 
dejavnost. Povedala je, da je v Obvestilih prijava k razpravi pod točko razno. E. Gradišar bo 
postavil to vprašanje na skupščini. Za zagotovitev sklepčnosti na skupščini lahko društva 
pooblastijo za svojega delegata tudi člana, ki ni nujno član njihovega društva, a se bo skupščine 
udeležil. Takemu delegatu lahko po predhodnem dogovoru pošljejo pooblastilo 3-4 dni pred 
skupščino po elektronski pošti.  
    
Ad 5.) M. Koželj Stepic je povedala, da je Bilten praktično končan. Od PD Rašica 
pričakuje še nekaj slik. Manjkajo ji pa še podatki o vodnikih. Če bi še kdo želel poslati 
prispevek, ga lahko za eno stran. Bilten bo natiskan do skupščine, a le, če dobimo podatke o 
registraciji vodnikov. 
 
Ad 6.) M. Koželj Stepic je povedala, da bo 26. maja 2018 že 48. Tabor ljubljanskih 
planincev v Višnji Gori. Organizirani bosta dve varianti pohoda. Obe varianti bosta vodili 
mimo Koških slapov. Prvi pohod bo ob 8.30 uri, naslednji bo uro kasneje. Program se bo 
odvijal pri bazenu, organizirana bo hrana in pijača. Kdor se ne bo udeležil pohoda, lahko pride 
samo na proslavo. Vabilo bo poslano vsem PD v začetku maja. 
  S. Huč (PD Polž) je prosila, da naj zaradi organizacije hrane predsedniki društev A. 
Erjavcu na GSM 041 746 825 sporočijo vsaj 4 dni pred taborom število udeležencev.  
  M. Koželj Stepic je rekla, da bodo število težko dobili. Na podlagi izkušenj iz 
preteklih let in na vremenske razmere, se hrane pripravi za 100 ljudi. Nekatera društva imajo 
tabor v programu, nekateri pa pridejo v lastni režiji.  
 
Ad 7.) S. Cilenšek Palik je povedala, da je PZS objavila razpis za sofinanciranje prireditev, 
ki popularizirajo planinsko dejavnost. Razpis je objavljen na spletni strani PZS. Povedala je, da 
njihovo društvo letos praznuje 10 let delovanja. V ta namen bodo pripravili pohode, 
kolesarjenje… Na PZS bodo poslali prošnjo za sofinanciranje dejavnosti v okviru akcije 
Slovenija planinari. 
  M. Koželj Stepic je dala pobudo PD Polž in drugim društvom, ki letos praznujejo 
okroglo obletnico delovanja in bodo pripravili srečanja in pohode, da naj napišejo prošnjo na 
PZS za sofinanciranje za izvedbo tabora. Zadnji dan za prijave je 25.4.2018.  
  D. Brekič (PD Medvode) je povedal, da imajo dva kandidata za izobraževanje za 
vodnika. Strošek je 1.100,00 €. Za društvo je to velik strošek. PZS bi morala taka izobraževanja 
sofinancirati. 
  M. Koželj Stepic je  rekla, da je to vprašanje potrebno izpostaviti na skupščini.  
 
    
 
Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 17,00 uri. 
 
 
Zapisala:          Predsednica MDO: 
Jelka Kresnik                Marinka Koželj Stepic 
 


