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MDO PD Ljubljane         Ljubljana, 12. 05. 2015 
Ul. Pavle Jeromnove 12 
1000 Ljubljana 
 
 
 
                         Z A P I S N I K 
 
 
4. plenarne seje MDO PD Ljubljane, ki je bila v torek, 12.05.2015 ob 18. uri v Športnem 
centru Triglav, Vodovodna c. 20, Ljubljana. 
 
Dnevni red: 
1. Ugotovitev prisotnosti 
2. Pregled zapisnika zadnje seje 
3. Poročilo s skupščine PZS 
4. 45. Tabor ljubljanskih planincev   
5. Bilten MDO                           
6. Razno          
 
Prisotni: PD Saturnus (Anton Kresnik), PD Vevče (Ernest Gradišar), PD Krim (Silvana 
Cilenšek Palik), PD Delo (Danica Leban), PD Polje (Mateja Tonin), PD Iskra (Dušan 
Semenič,), PD Obrtnik (Miro Miloševič), PD Medvode (Marjana Jelen), PD Avtotehna (Franc 
Škof), PD Viharnik (Gregor Rihar), PD Pošte in Telekoma (Boris Lazar), PD Velike Lašče 
(Olga Verovšek) 
 
Člani predsedstva: Marinka Koželj Stepic, Ernest Gradišar, Silvana Cilenšek Palik, Jelka 
Kresnik, Alenka Zega, Marjana Jelen, Jan Skoberne in Marjan Klančar. 
 
 
 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.) E. Gradišar je povedal, da se je udeležil skupščine PZS, ki je bila 11.04.2015 v 
Sevnici. Potekala je tako, kot v parlamentu. Vse je bilo že v naprej pripravljeno.  
Pred skupščino so vprašali, če so društva v Navezo oddala poročilo o delu. Povedal je, da je 
še vedno čas za oddajo pripomb ali pobud na osnutek Statuta, ki se bo sprejemal prihodnje 
leto. Tudi letos bo podeljevanje najvišjih priznanj. Predloge je treba poslati pravočasno (glej 
Pravilnik o priznanjih PZS). Podelitev bo meseca decembra v Litiji. Poročal je še, da bo 
oktobra na Lisci uradna otvoritev plezalne stene na Lisci. Organiziran bo kulturni program. 
Na otvoritev so vabljena društva iz Slovenije.  
  M. Koželj Stepic je dodala, da so vsa društva lahko dala svoje pripombe na PZS 
pred skupščino. Pričakovane so bile pripombe PD Grosuplje. 
   
Ad 4.) M. Miloševič je povedal, da je vsem društvom ljubljanske regije poslal vabilo na 
tabor. Maksimalno se trudijo, da bo organizacija  tabora potekala po načrtih.  
  M. Koželj Stepic je povedala, da je na prejšnjem taboru na Govejku dobila 
zastavo, ki ni od MDO. Zadevo bosta z M. Miloševičem razrešila, za v bodoče bo moral 
soorganizator tabora sam poskrbeti za zastave. 
 
Sklep: Za zastave naj poskrbi soorganizator tabora. 
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Ad 5.)  M. Koželj Stepic je povedala, da je M. Klančar vložil zelo veliko dela pri izdelavi 
Biltena. Žal nekateri niso spoštovali roka za oddajo prispevkov. V bodoče bodo morali biti 
poslani tako, kot se dogovorimo. Povedala je, da Biltene dobijo vsa društva. Tista društva, ki 
imajo koče dobijo malo več izvodov, druga društva pa toliko, kolikor je primerno glede na 
njihovo velikost. Bilteni se bodo delili tudi na taboru. Tudi letos jih bomo nosili po kočah. Za 
tabor so bili tudi izdelani plakati. PD Obrtnik je kot soorganizator prejel 40 izvodov. Tistim 
PD, ki niso bila prisotna na seji bomo poslali po en izvod Biltena po klasični pošti. V kolikor 
bodo želeli več izvodov, jih bodo lahko dobili po poprejšnjem dogovoru na sedežu MDO, Ul. 
Pavle Jeromnove 12, Ljubljana. Vsebina Biltena je tudi na spletni strani MDO, www.mdo-
ljubljana.net 
 
Ad 6.)  M. Koželj Stepic je povedala, da je od skrbnice centra Planet Tuš po elektronski 
pošti prejela obvestilo, da bo v času od 25.5.-21.6.2015 pred Tuš centrom v Ljubljani – BTC 
postavljena kopija Aljaževega stolpa. Potujoča razstava Aljaževega stolpa je bila že v Kranju 
in Celju, kjer so se predstavila planinska društva. Povabljena je na sestanek, kjer bi se 
dogovorili o aktivnostih. Ker so aktivnosti predvidene 30.5.2015, to je čas, ko je naš tabor, se 
je dogovorila za aktivnosti za soboto 6.6.2015. Na parkirišču pred centrom bo postavljena 
plezalna stena, zato vabi društva, ki imajo plezalno sekcijo, da se udeležijo te aktivnosti. 
Postavljena bo stojnica, kjer se bodo posamezna društva predstavila (izleti, koče, včlanitev 
novih članov itd.) s svojimi zloženkami. Tu bo tudi promocijsko gradivo, ki ga je izdala PZS. 
Vabljeni pa so tudi člani predsedstva.  
  Prisotnost na stojnici naj bi bila vsaj v soboto 6.6.2015 med 9 in 15 uro. Če pa želi 
katero društev dežurati dlje ali kak drug dan, je seveda dobrodošlo. 
  Kdor želi sodelovati v akciji naj to sporoči na elektronski naslov 
mdo.ljubljana@pzs.si., ura bo določena naknadno. Prijavljeni bodo o tem pravočasno 
obveščeni.  
  M. Koželj Stepic je še enkrat povabila na Dan planinskih doživetij 13.6.2015 na 
Krvavec. 
  Prisotni člani društev so prejeli Biltene. in plakate.  
 
 
Vsem prisotnim se je zahvalila za udeležbo. Vidimo se na Govejku.   
 
Seja, ki jo je vodila Marinka Koželj Stepic, je bila zaključena ob 19,10 uri.  
 
 
 
Zapisala:         Predsednica MDO: 
Jelka Kresnik               Marinka Koželj Stepic 
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