
  

MDO PD Ljubljane        Ljubljana, 19.03. 2019 
Ul. Pavle Jeromnove 12 
1000 Ljubljana 
 
 
     Z A P I S N I K 
 
 
2. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v torek, 19.03.2019 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  7.3.2019      
4. Priprave na skupščino PZS             
5. Bilten                        
6. 40. Tabor ljubljanskih planincev 
7. Razno 
 
Prisotni:  PD Saturnus (Tone Kresnik), PD Iskra (Fedor Peršin, Marjan Klančar), PD Vevče 
(Ernest Gradišar),  PD Črnuče (Nace Perne), PD Velike Lašče (Magdi Stritar), PD Mercator 
(Nevenka Rajhman), PD Polž (Aleš Erjavec), PD PT Ljubljana (Jožef Tišlarič) PD Železničar 
(Brane Markovič), PD Avtotehna (Franc Škof) 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. 
 
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.) E. Gradišar je povedal, da se je 7.3.2019 udeležil seje UO PZS. Podana je bila 
informacija o aktivnosti v obdobju od pretekle seje. Priprave na skupščino so v teku. Za 
delovnega predsednika so oglasno predlagali Jožeta Bobovnika. Podana so bila poročila NO, 
vsebinsko in finančno poročilo. UO PZS je soglasno potrdil prenos dela parcele ob Domu na 
Šmohorju na Občino Laško. Potrdil je tudi Pravilnik o izvajanju alkoholiziranosti na delovnem  
mestu in dela pod vplivom drugih substanc. Na seji je bila tudi razprava o nesoglasjih v PD 
TAM. Del članov je zapustilo društvo in ustanovilo novo pod imenom Kozorog. Za mentorstvo 
društvu so določili PD Lenart. Pod točko predlogi in pobude, je bila pobuda, da se znižajo 
zahteve o strokovni usposobljenosti načelnika markacijskega odseka. Predsednik MDO 
Notranjske je predstavil pobudo za večje financiranje planinskih dejavnosti s strani države. 
Informacija je bila, da bodo na voljo evropska sredstva za usposabljanje vodnikov. Financirana 
bi bila polovica tečaja, vendar samo za tiste, ki so redno zaposleni.  
  M. Koželj Stepic je povedala, da ni prvi primer, ko si je društvo vzelo mentorstvo v 
drugem MDO. To je delo skupnih služb, ki bi se morali zavzeti in to prepovedati, oziroma 
določiti kdo bo mentor društvu.  
Ad 4.) M. Koželj Stepic je povedala, da bo 13. 4. 2019 Skupščina PZS v Mariboru. 
Skupščinsko gradivo še ni na razpolago. Gradivo in vabilo bo poslano pravočasno. Priložen bo 
list za pooblastilo, ki ga mora predsednik društva potrditi. Lahko pa društvo za sklepčnost 
skupščine pooblasti drugo društvo. Povedala je, da kaj posebnega skupščina nima. Letos ni 



  

volilna skupščina, podana bodo poročila. Pred skupščino bo ob 9. uri okrogla miza, kjer 
prisotni lahko napišejo predlog za razpravo. Pisno se mora podati obrazložitev primera, da se 
ga bo na skupščini razpravljalo in razčistilo.  
 
Ad 5.) M. Koželj Stepic je povedala, da je za Bilten prejela gradivo od treh društev. PD 
Velike Lašče, PD Drago Bregar in PD Železničar. Pobudo za prispevek je dala predstavniku 
PD Lj. Matica, naj napišejo prispevek o srednješolcih. Prispevek za Bilten bo poslal tudi PD 
Polž. Bilten bo natiskan do konca aprila. Dobili ga bodo strokovni sodelavci  PZS, predsedniki 
MDO in člani predsedstva PZS. V maju bo sklicana plenarna seja, kjer bodo prisotni 
predstavniki društev prejeli Biltene. Bilten bo še na taboru in tudi po planinskih postojankah. 
Nekaj izvodov bo prejel tudi SPM v Mojstrani. Natiskanih bo 250 izvodov.  
 
Ad 6.) M. Koželj Stepic je povedala, da bo 25. maja 2019 49. Tabor ljubljanskih planincev 
na Vogarju v so organizaciji s PD Železničar Ljubljana. Imeli so že skupni sestanek. Vsi 
podatki  o programu bodo na zadnji strani Biltena. Kulturni program se bo začel ob 12.00. 
Organiziran bo brezplačni prevoz z vlakom iz Ljubljane do Bohinjske Bistrice. Od Bohinjske 
Bistrice do Stare Fužine bo vozil posebni avtobus. Predviden odhod vlaka iz Ljubljane bo ob 
6,05. PD Železničar bo nudil enolončnico in majico. Prijave o številu udeležencev z navedbo 
številke majice bodo zbirali do 5.5.2019 na elektronski naslov pdzeleznicarlj@gmail.com.   
Povedala je še, da plakatov ne bo. Objava bo tudi na spletni strani. Vabila se pošljejo društvom 
teden pred datumom izvedbe tabora.  
  B. Markovič (PD Železničar) je povedal, da je z veseljem prevzel organizacijo 
tabora. Pričakujejo okoli 350 udeležencev iz cele Slovenije. Če bo veliko prijav, bodo 
organizirali poseben vlak. Kdor se bo pripeljal z avtom, bo majico dobil na prizorišču.  
 
Ad 7.) B. Markovič (PD Železničar) je povedal, da bo 13.4. 2019 jubilejni 40. pohod na 
Štampetov most. Ta pohod je v spomin na padle železničarje na Zaloški cesti v Ljubljani. 
15.8.2019 bo na Vogarju  maša za padle železničarje. Vsi so lepo vabljeni. Povedal je tudi, da 
bo 26. 11.2019 v Kulturnem domu na Vrhniki svečana akademija – 70 let ustanovitve društva.  
  M. Koželj Stepic je povedala, da je pri PD PT Ljubljana dobila namig o 
spremembah zakona o društvih (po novem nevladnih organizacijah) v javnem interesu. Vsa  
društva, ki jim je bil priznan status društva v javnem interesu, morajo najkasneje do 31.3.2019 
ministrstvu posredovati izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa, 
poročilo o delu za leto 2017 in 2018 in program dela za leto 2019 in 2020. V kolikor društva ne 
bodo izpolnile svojih obveznosti, bo ministrstvo izdalo odločbo s katero bo odvzelo status 
društva v javnem interesu.  
  M. Koželj Stepic je povedala, da je od 12. februarja ne prihaja na e.naslov MDO 
nobena pošta. Komunicirala je s PZS. Po urgenci je dobila pošto na svoj mail. Nekaj pošte ni 
dobila. Prepozno je dobila obvestilo za OZ od PD Viharnik. Povedala je, da še vedno ne more 
uporabljati bivšega e.naslova MDO.  
  E. Gradišar je povedal, da njemu tudi še ni uspelo narediti preusmeritve na svoj 
mail. Veliko podatkov ostane na strežniku in tudi ne dobi vseh podatkov.  
  F. Peršin je povedal, da ima dve leti staro zadevo. Pevski zbor PD Iskra Ljubljana je 
nastopal na otvoritvi razstave MDO v Mojstrani.  Želi, da bi dobili povrnjeno kilometrino.  
  M. Koželj Stepic mu je rekla, da je bil v Mojstrano organiziran posebni avtobusni 
prevoz. V kolikor smatra, da so upravičeni do povrnitve stroškov, naj izstavi račun za stroške 
za sodelovanje pri organizaciji.  
  A. Erjavec se je zahvalil za udeležbo na Jurčičevem pohodu. Letos je bil poudarek 
na čebelarjih. Udeležba je bila lepa, bil je program, za otroke pa so pripravili kviz.     
 
Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 19,00 uri. 
 
Zapisala:          Predsednica MDO: 
Jelka Kresnik                Marinka Koželj Stepic 
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