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MDO PD Ljubljane         Ljubljana, 07. 01. 2014 
Ul. Pavle Jeromnove 12 
1000 Ljubljana 
 
 
 
     Z A P I S N I K 
 
 
 
15. razširjene seje predsedstva MDO PD Ljubljane, ki je bila v torek, 07. 01. 2014 ob 17. uri v 
Gostilnici pri mostu v Zalogu. 
 
Prisotni: Marinka Koželj Stepic – predsednica, Jelka Kresnik – tajnica, Alenka Zega – 

OVGN, Mojca Zupan - NO, Marjana Jelen – OP,  Silvana Cilenšek Palik – NO,   
Marjan Klančar – OIP, Janez Omahen - GO  

Opravičili: Primož Zupančič – VO, Janez Bohinc – OIP, Tončka Pogačnik – NO in Romana 
Kocjančič - OIP. 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika zadnje seje in korespondenčne seje 
2. Kratko poročilo o delu odborov v času med sejama 
3. Priznanja PZS  
4. Pravilnik o priznanjih MDO in predlogi zanje 
5. Finančno stanje MDO 
6. Razno 
7. Družabno srečanje 
 
M. Koželj Stepic je uvodoma vse lepo pozdravila. 
 
 
Ad 1.) M. Koželj Stepic je pregledala zapisnik zadnje seje in korespondenčne seje, sklepi 
so bili izvršeni. Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Ad 2.) M. Koželj Stepic je poročala, da je bil na zadnji plenarni seji poudarek na Pravilih, 
da je leto 2014 volilno leto. Društva morajo poslati predloge za nove kandidate. Povedala je 
tudi, da bo komuniciranje samo po elektronski pošti.  
  M. Koželj Stepic je tudi povedala, da je šla voščit na Športni center, Športno 
zvezo Ljubljana in na PZS. Povedala je, da je MDO prejel veliko voščilnic iz posameznih 
društev. 31.12. je nesla štampiljko LMP na Govejek.   

M. Jelen je poročala, da je pregledala Pravila MDO in nima pripomb. Imela pa je 
pripombe na pravilnik komisije za planinska pota. Z vodjo tehnične skupine so izpeljali akcijo 
in obnovili pot na Jetrbenk. Poslala je vabila za področni zbor markacistov, ki bo v petek 10. 
1. 2014. Na zbor je vabljen A. Stritar, da bo prikazal uporabo navigacije o poteh.  

A. Zega je povedala, da je preko elektronske pošte poslala vabila za tečaj GS, ki 
ga organizira MDO  Dolenjske na Gorjancih. Na vabilo se je odzval  PD Integral. Povedala je 
tudi, da je vsake tri leta licenčno izpopolnjevanje za varuhe gorske narave. V letu 2014 bo 
izpopolnjevanje 22. februarja na Igu. Poudarila je, da se na zboru delegatov podelijo tudi 
priznanja dr. Angele Piskernik. Zbora se udeležijo pretežno iz drugih regij Slovenije, iz 
ljubljanske regije pa samo dva ali tri. Povedala je tudi, da priznanje dr. Angele Piskernik ne 
dobijo samo varuhi gorske narave ali gorski stražarji, temveč tudi vodniki, ki prav tako 
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varujejo naravo. Povedala je še, da se gorski stražarji že 25 let srečujejo in izmenjujejo 
izkušnje s PD Matica,  PD Rašica, PD Pošte in Telekoma. M. Koželj Stepic je predlagala, da 
se za Bilten napiše članek o delu varuha gorske narave. 

J. Omahen je povedal, da se v letu 2013 na področju MDO ni dogajalo nič 
posebnega. Odbor sodeluje s PZS,  podelili so sedem  certifikatov  za planince  prijaznim 
kočam. Nekaj koč se je posodobilo z čistilnimi napravami. V bodoče želijo, da se s takimi 
napravami opremijo vse planinske koče. Poleg tega pa stremijo k temu, da se koče obnavljajo 
z materiali, ki so primerni za okolje.   

 M. Koželj Stepic je namesto P. Zupančiča povedala, da je bil na Igu zbor 
vodnikov. Organizirana je bila tudi okrogla miza na temo izleti v očeh tržne inšpekcije, ki jo 
je vodil D. Omerzu, strokovni sodelavec PZS. Udeležilo se jo je veliko predsednikov. 
Povedala je tudi, da je P. Zupančič na področnem zboru najavil odhod z mesta vodje 
vodniškega odbora. V vodniškem odboru je delal kar nekaj let. M. Koželj Stepic je povedala, 
da je naš MDO reven z inštruktorji in bi bilo dobro, da bi se kdo izobrazil za inštruktorja. 
Povedala je tudi, da bosta v aprilu dve izpopolnjevanji za vodnike v Kamniški Bistrici v 
sodelovanju z inštruktorji PD Kamnik. 

M. Koželj Stepic je o delu OIP povedala, da je pred letom OIP zapustila I. 
Pečavar Čarman. Sama je prevzela določene zadeve. Povedala je, da skrbi za spletno stran M. 
Klančar, na njej je tudi Bilten. Na spletni strani bodo tudi objave za izlete društev, ki jih bodo 
poslala. Povedala je tudi, da R. Kocjančič komunicira s Športno zvezo Ljubljana in 
koordinira, da še z nekaj društvi ob sofinanciranju MOL organizirajo izlete za širšo javnost. 
M. Klančar je povedal, da je za domeno MDO pridobil drugega operaterja, ki je za polovico 
cenejši. Povedala je še, da je J. Bohinc navezal stik z graverjem za izdelavo kovinskih žigov 
za LMP. Opozorila je tudi, da morajo biti prispevki za Bilten 2014 do konca marca. 

 
Ad 3.) M. Koželj Stepic je povedala, da je prejela od PD Krim predloge za bronasti 
častni znak.  Povedala je, da je v pripravi nov pravilnik o priznanjih. Predlogi za bronasti, 
srebrni in zlati častni znak se bodo pošiljala direktno na PZS. Preloge za svečane listine in 
plakete pa bo moral potrditi MDO.  
 
Ad 4.) M. Koželj Stepic je povedala, da ima pravilnik o priznanjih tudi MDO, narejen po 
vzoru PZS. Povedala je, da je v pravilniku napisano, da so priznanja v določeni obliki. 
Predlagala je, da se prečisti besedilo in se to izloči.  
Sklep: M. Koželj Stepic predela pravilnik in ga pripravi za razpravo.  
  M. Koželj Stepic je rekla da je od PD Pošte in Telekoma prejela dva predloga za 
priznanje MDO – za 60 let društva in za bronasti znak MDO. Povedala je, da MDO nima 
narejenega posebnega priznanja. Do marca je potrebno narediti priznanje za PD Pošto in 
Telekom. Prinesla je na vpogled dva primera priznanja. M. Klančar se je ponudil, da ju bo 
oblikoval in pripravil do naslednje seje.   
 
Ad 5.) M. Koželj Stepic je poročala o finančnem stanju v MDO. PZS je v drugi polovici 
leta sprejela rebalans plana. Glede na situacijo, ki je v tem času, je bilo za MDO namenjeno 
1.000,00 € manj, kot v prejšnjem letu. Povedala je, da bo potrebno še bolj racionalno 
upravljati s sredstvi. Žal ne bo več sredstev za sofinanciranje akcij PD. Stroški, ki so 
predvideni v naprej, to je izdelava žigov, izdelava Biltena, potni stroški za udeležbo na občnih 
zborih bodo pokriti. Vsako leto je okoli 20 vabil društev na občne zbore. Za udeležbo na sejah 
bodo stroški tudi povrnjeni. Stroški za pošiljanje pošte se bodo zmanjšali, zaradi spremembe 
komunikacije.  
 

Ad 6.) M. Koželj Stepic je povedala, da bo 12.4.2014 volilna skupščina. Do takrat 
naj bi bile zaključene volitve tudi v MDO. V MDO bomo volili predsednika, namestnika, 
tajnika, člane odbora za informiranje in propagando in člane nadzornega odbora. Določili smo 
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volilno komisijo v sestavi: A. Popovič, M. Zupan in J. Omahen. Naloga komisije je zbiranje 
predlogov. Predloge za določene funkcije bodo posredovala društva volilnemu odboru MDO  
do 10. marca. Predlagatelji morajo pri izboru kandidatov upoštevati zlasti pripravljenost za 
opravljanje določene funkcije ter poznavanje planinske dejavnosti. M. Koželj Stepic pošlje na 
vsa PD v MDO razpis volitev ter pobudo za prispevke za Bilten. 
    
Ad 7.) Prisotni so se zadržali še ob prijetnem klepetu, M. Koželj Stepic pa se je vsem 
prisotnim zahvalila za udeležbo.  
 
 
Seja, ki jo je vodila Marinka Koželj Stepic, je bila zaključena ob 19,10 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:         Predsednica MDO: 
Jelka Kresnik                              Marinka Koželj Stepic 
 
 
 


