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MDO PD Ljubljane         Ljubljana, 20. 10. 2014 
Ul. Pavle Jeromnove 12 
1000 Ljubljana 
 
 
 
                         Z A P I S N I K 
 
 
2. plenarne seje MDO PD Ljubljane, ki je bila v četrtek, 16. 10. 2014 ob 17 uri v Športnem 
centru Triglav, Vodovodna c. 20, Ljubljana. 
 
Dnevni red: 
1. Ugotovitev prisotnosti 
2. Pregled zapisnika zadnje seje 
3. Razprava o gradivu za 2. sejo UO PZS 
4. Pravilnik o priznanjih MDO         
5. Planinski kažipot                    
6. Akcije MDO 2015                     
7. Razno                       
 
Prisotni: PD Medvode (Marjana Jelen),  PD Saturnus (Zvonko Reljanovič, Anton Kresnik), 
PD Vevče (Ernest Gradišar), PD Velike Lašče (Olga Verovšek), PD Dobrepolje (Alojz 
Nučič), PD Integral (Đuro Klepec), PD Krim (Silvana Cilenšek Palik), PD Delo (Dušan 
Resnik), PD Abanka (Natalija Šega), PD RTV Ljubljana (Veliša Lazović), PD Šmarna gora 
(Marjan Kovačič), PD Pošte in Telekoma (Stane Tomšič), PD Polje (Marjeta Černe), PD Iskra 
(Dušan Semenič), APD Kozjak Maribor (Danilo Škerbinek) 
 
Člani predsedstva: Marinka Koželj Stepic, Ernest Gradišar, Silvana Cilenšek Palik, Jelka 
Kresnik, Alenka Zega in Marjana Jelen 
 
Odbor za članstvo PZS: Irena Pečavar Čarman 
 
  
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.  Na zapisnik ni bilo pripomb.  
 
Ad 3.) M. Koželj Stepic je povedala, da bo 23. 10. 2014 seja UO PZS. Povedala je, da je 
gradiva veliko, med točkami je tudi predlog nove članarine za leto 2015.  
 
M. Koželj Stepic je prosila I. Pečavar Čarman, da predstavi predlog članarine. Po daljši in 
obsežni predstavitvi predloga članarine in ugodnosti iz članarine smo ugotovili: 
- v novem triletnem obdobju 2015 - 2017 bo zavarovalnica Adriatic Slovenica, ki je edina 
ponudila tudi zavarovanje z asistenco. Ponujeno zavarovanje poleg nezgodnega zavarovanja 
in zavarovanja odgovornosti ponuja tudi zdravstveno asistenco vsem članom ne glede na 
kategorijo članstva. 
- da asistenco lahko uveljavlja le tisti, ki imajo vodeno članstvo preko Naveze. Priporočilo je, 
da naj poravnajo članarino za leto 2015 najkasneje do 31. 1. 2015. Tako imajo zagotovljeno 
neprekinjeno zavarovanje in sklenitev asistence. 
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- da bo članarina povišana v razmerju z inflacijo, ki je bila v zadnjih treh letih 5,1 %. Poviša 
se članarina za vse kategorije članstva in sicer bodo po novem:A+ 65,00 €, A 55,00 €, B 
25,00 €, B1 18,50 €, S+Š 16,00 € in P+O 7,00 € 
- PV (Planinski vestnik) ne bo več avtomatsko vključen v članarino A+ in A.  
- vsi člani z vplačano katerokoli članarino bodo imeli pri naročilu PV 25 % popust. 
- predlog je, naj bi čim več članov in tudi PD, ki imajo koče, naročalo PV 
M. Koželj Stepic se je zahvalila I. Pečavar Čarman za tolmačenje predloga o novi članarini. 
M. Koželj Stepic je prisotne prosila, da naj predloge in pobude v zvezi z članarino pošljejo na 
e.naslov: mdo.ljubljana@pzs.si 
 
M. Koželj Stepic je nadalje kratko prestavila gradivo za  sejo UO PZS, ki bo v četrtek 23. 10. 
2014. 
- na seji UO bo potrditev prejemnikov najvišjih priznanj PZS. Iz našega MDO ni nobenega 
predloga, niti za spominsko plaketo niti za svečano listino Rok za oddajo je bil 30. 9. 2014.  
- v PZS bosta sprejeti dve novi društvi - Plezalni klub Kamnik in Plezalni klub Rimske 
Toplice, 
- podana bo informacija o finančnem poslovanju PZS za obdobje I - VIII.  
- podan bo napotek, kako se bo financiralo delo organov PZS in komisij PZS v letu 2015. Vse 
komisije morajo narediti plan porabe sredstev, 
- podane bodo smernice komuniciranja preko planinskih medijev – skrb za to je prevzela 
Slavica Tovšak. Planinski mediji vključujejo komunikacije v PV, E-novice, Facebook, 
Twitter, Youtube, tiskovne konference, Planinski kažipot in promocijska gradiva.   
- sprejet bo pravilnik dela odbora za usposabljanje in preventivo 
- o tematiki planinskih poti – ni bilo gradiva, ker bo 17. 10. zbor markacistov 
- v sprejem bosta dana dva pravilnika o delu MDO Koroške in MDO Pomurje 
- imenovanje in razrešitve.   
   
Ad 4.)  M. Koželj Stepic je povedala, da je MDO do konca lanskega leta sprejemal v 
potditev predloge za priznanja PZS. Po novem pravilniku o priznanjih PZS pa MDO daje 
soglasje le predlogom za spominske plakete in svečane listine. Vse ostale predloge se pošlje 
na PZS direktno. Povedala je tudi, da ima MDO svoja priznanja in zanj svoj Pravilnik od leta 
2002. Žal se priznanj MDO poslužuje zelo malo društev. Ker je stari Pravilnik mestoma 
zastarel, bo pripravila nov predlog Pravilnika. V predlogu bodo priznanja za posameznike 
(bronasta, srebrna in zlata diploma) in za društva oziroma organizacije (pohvala in jubilejna 
listina). Osnutek predloga novega Pravilnika bo posredovala na vsa PD našega MDO po 
e.pošti in nato v razumnem roku zbirala pripombe in pobude. 
 
Ad 5.)  M. Koželj Stepic je povedala, da bo tudi letos izdelan Planinski kažipot. Lansko 
leto so se podatki pošiljali v Navezo, nato pa je MDO dobil za pregled. Opozorila je, da se v 
objavo v Planinskem kažipotu ne pošilja navadnih izletov društev, pošilja se samo za 
spominske pohode, izlete v tujino, izobraževanje. PD naj bodo pozorna na razpis, ki bo v teh 
dneh. 
 
Ad 6.)  M. Koželj Stepic je povedala, da ima MDO v letu 2015 dve akciji: 
- 22. Jurčičev pohod  v sodelovanju s PD Polž – 1. soboto v mesecu marcu, to je 7. 3. 2015 
- 45. tabor ljubljanskih planincev – zadnjo soboto v maju, to je 30. 5. 2015 
Za tabor je povabila k sodelovanju društva, ki v letu 2015 praznujejo kakršnokoli obletnico. 
Predlagala je naslednja društva: Saturnus, Ribnica, Rašica, RTV, Krim in Šentvid pri Stični. 
Pričakuje pozitivno sodelovanje. Društva naj se javijo čim prej, da pripravimo objavo v 
Planinskem kažipotu (kdo bo soorganizator) 
 
Ad 7.) M. Koželj Stepic je povedala, da so društva dobila dopis, glede povračila stroškov 
pri sanaciji žledoloma. PZS je pridobila iz različnih virov namenska sredstva cca 19.000,00 € 
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za odpravo posledic žledoloma.  
  M. Koželj Stepic je tudi opozorila, da že drugo leto s strani PD ni predlogov za 
najvišja priznanja PZS. 
  M. Koželj Stepic je predstavila najvišje cene v kočah. Cena prenočevanja so 
enake kot v letu 2014.. Priporočilo je, da PD, ki imajo postojanke, ponudijo polpenzion. 
Brezplačno prenočevanje je za markaciste in reševalce na akciji.   
  M. Koželj Stepic je povedala, da je izdan razpis za priznanja Vodniške komisije. 
Predlog priznanja za častnega vodnika je potrebno oddati do 3. 11. 2014. Podelitev priznanj 
bo na zboru vodnikov 4. soboto v novembru.  
  S. Tomšič je povedal, da so na PD 7. 8. 2014 prejeli dopis tržne inšpekcije, glede 
vodenja v visokogorje, češ da je vodenje v visokogorje pristojnost gorskega vodnika. Podali 
so ugovor, da je vodenje prostovoljno in da so vodniki usposobljeni pri PZS. Zahtevali so, da 
se ta zahteva ukine.  
 
 
 
Seja, ki jo je vodila Marinka Koželj Stepic, je bila zaključena ob 19,00 uri.  
 
 
 
 
 
Zapisala:         Predsednica MDO: 
Jelka Kresnik               Marinka Koželj Stepic 


