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MDO PD Ljubljane         Ljubljana, 09. 02. 2015 
Ul. Pavle Jeromnove 12 
1000 Ljubljana 
 
 
 
                         Z A P I S N I K 
 
 
3. plenarne seje MDO PD Ljubljane, ki je bila v ponedeljek, 09.02.2015 ob 17 uri v Športnem 
centru Triglav, Vodovodna c. 20, Ljubljana. 
 
Dnevni red: 
1. Ugotovitev prisotnosti 
2. Pregled zapisnika zadnje seje 
3. Priprave na skupščino PZS 
4. 45. Tabor ljubljanskih planincev   
5. Bilten MDO                           
6. Pravilnik o priznanjih MDO          
7. Občni zbori 
8. Razno         
 
Prisotni: PD Saturnus (Anton Kresnik), PD Vevče (Ernest Gradišar), PD Integral (Danilo 
Sbrizaj), PD Krim (Silvana Cilenšek Palik), PD Delo (Danica Leban), PD Abanka (Natalija 
Šega), PD RTV Ljubljana (Veliša Lazović), PD Polje (Marjeta Černe), PD Iskra (Dušan 
Semenič), PD Obrtnik (Miro Miloševič), PD Ljubljana Matica (Iztok Bokavšek), PD Polž 
(Tadej Hočevar), PD Grosuplje (Franc Štibernik), PD Medvode (Dušan Brekič), PD Drago 
Bregar (Tanja Cimperman), PD Avtotehna (Franc Škof) 
 
Člani predsedstva: Ernest Gradišar, Silvana Cilenšek Palik, Jelka Kresnik, Alenka Zega in 
Marjana Jelen 
 
Opravičeno odsotna: Marinka Koželj Stepic 
 
  
Podpisna lista je priložena arhivskemu izvodu zapisnika. 
 
 
Ad 1.) Za ugotovitev prisotnosti je bila poslana v podpis lista prisotnosti.  
 
Ad 2.) E. Gradišar  je pregledal zapisnik zadnje seje.  Na zapisnik ni bilo pripomb.  
 
Ad 3.) E. Gradišar je povedal, da bo 11.04.2015 skupščina PZS. Povedal je, da je 
pomembno, da se skupščine udeležimo. Pozval je prisotne, da pripravijo predloge in pobude 
oziroma vprašanja. Pomemben je tudi rok, vsaj 60 dni pred skupščino morajo biti v pisni 
obliki poslani direktno na PZS. Le tako bo posredovan ustrezen odgovor na skupščini. 
Opozoril je tudi, da MDO ne more dajati predlogov, prispevajo jih lahko samo društva.  
  M. Miloševič je pripomnil, da je na skupščini dovoljeno vsakomur, da se oglasi 
(zapisano v poslovniku), vendar morajo biti v razpravi določeni sklepi. Za pripravo pripomb 
je dovolj en mesec, 60 dni je preveč. 
  D. Sbrizaj je omenil, da 60 dni ni preveč. Vse pobude, ki jih prejme PZS  v pisni 
obliki mora pregledati in dati v razpravo na UO PZS.  
  F. Štibernik je povedal, da že nekaj let opozarja na nepravilnosti. Svoje mnenje je 
poslal tudi predsedniku PZS B. Rotovniku. Dobil je odgovor, da mora vse urejati preko MDO 
po normalni demokratični poti Vsem društvom je po elektronski pošti poslal svoja opažanja. 
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Podal je pripombe glede velike administracije v društvih, plačilo planinskega kažipota, ki je 
vključen v članarino A in A+. Sistem usposabljanja in kategorizacije za vodnike, markaciste 
in gorske stražarje nad 65 let starosti, itd.  
  E. Gradišar je povedal, da se področnega zbora udeleži zelo malo vodnikov, da bi 
lahko take pripombe obravnavali in posredovali na PZS. 
  T. Kresnik je povedal, da so leta 2012 na zboru vodnikov, ki je bil na Igu 
predlagali, da naj ne bi bilo usposabljanja za vodnike nad 65 let starosti, vendar je bil predlog 
zavrnjen. 
 
Sklep: Vsi prisotni so podprli pripombe F. Štibernika. Pozvali so ga, da naj te pripombe in 
opažanja v pisni obliki posreduje na PZS in se tudi udeleži skupščine v Sevnici.  
 
   
Ad 4.)  E. Gradišar je povedal, da je 30.5. predviden Tabor ljubljanskih planincev. Žal 
lokacija še ni znana. Povedal je, da sta PD Ribnica in PD Rašica odklonili sodelovanje. 
Potencialni kandidati so še PD Saturnus, PD Krim in PD Šentvid pri Stični, vendar se ni nihče 
prijavil.  
  M. Miloševič se je prostovoljno ponudil za sodelovanje na taboru. V ta namen 
bodo počastili 80 let, ko je bila vzidana spominska plošča na steno doma na Govejku. 
  E. Gradišar je rekel, da bo o izbrani lokaciji obvestil M. Koželj Stepic, da se bo 
osebno povezala s M. Miloševičem. Istočasno se je zahvalil za izkazano ponudbo in 
sodelovanje. 
  
Ad 5.)  E. Gradišar je povedal, da je vsako leto izdan  Bilten. Pozval je prisotne, da 
pošljejo svoje prispevke. Tema prispevkov naj bo delo društev, obletnice. Prispevke je treba 
poslati do 31.3.2015 po elektronski pošti v wordu na mdo.ljubljana@pzs.si.  
 
Ad 6.)  E. Gradišar je povedal, da je bil Pravilnik o priznanjih MDO poslan vsem PD, da 
naj pošljejo pripombe. V roku je poslal pripombo PD Pošte in Telekoma. Predlagajo 
dopolnitev 16. člena  2. odstavek, ki se glasi: Predlog za Častnega člana iz 11. člena poda 
predsedstvo MDO.  
Po dopolnitvi se 16. člen – 2. odstavek glasi: 
Pobudnik za imenovanje Častnega člana iz 12. člena so planinska društva, lahko pa tudi 
predsedstvo MDO. Predlog pa poda predsedstvo MDO.  
 
Sklep: Popravek Pravilnika in Pravilnik o priznanjih MDO je bil soglasno sprejet.  
 
Ad 7.) E. Gradišar je povedal, da so v januarju in februarju občni zbori društev. Veliko je 
sklicanih na isti dan. Na povabilo se občnega zbora udeleži predsednik ali podpredsednik. 
Prosil je, da se vabila pošlje vsaj teden prej, da se lahko dogovorijo o udeležbi.  
 
Ad 8.) T. Hočevar je prisotne vljudno povabil na 22. Jurčičev pohod, ki bo v soboto 
7.3.2015 v Višnji Gori, s pričetkom ob 7.00 uri. Razdelil je tudi vabila.  
  E. Gradišar pa je povabil na Dan planinskih doživetij 13.6.2015 na Krvavcu v 
sodelovanju s PD Kranj.  
 
Vsem prisotnim se je zahvalil za udeležbo.   
 
Seja, ki jo je vodil Ernest Gradišar, je bila zaključena ob 18,00 uri.  
 
 
 
 
 
Zapisala:         Predsednica MDO: 
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Jelka Kresnik               Marinka Koželj Stepic 


