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MDO PD Ljubljane        Ljubljana, 13. 05. 2016 
Ul. Pavle Jeromnove 12 
1000 Ljubljana 
 
 
 
 
     Z A P I S N I K 
 
 
 
7. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v torek 10. 05. 2016 ob 17. uri v prostorih 
Športnega centra, Vodovodna c. 20, Ljubljana 
 
Dnevni red: 
1. Ugotovitev prisotnosti 
2. Pregled zapisnika zadnje seje 
3. Predstavitev Planinskega vestnika                              
4. Kratko poročilo s skupščine PZS 
5. 46. tabor ljubljanskih planincev  
6. Razstava v SPM         
7. Bilten 
8. Razno 
 
Prisotni: PD Medvode (Tone Jan),  PD Polje (Mateja Tonin), PD Pošte in Telekoma  
  (Jožef Tišlarič), PD Saturnus (Tone Kresnik), PD Drago Bregar (Gabrijel  
  Jelovšek), PD Delo (Danica Leban), PD Šmarna gora (Marjan Kovačič), PD Iskra 
  (Fedor Peršin, Marjan Klančar), PD Vevče (Ernest Gradišar), PD RTV Ljubljana 
  (Veliša Lazović), PD Abanka (Natalija Šega), PD Ribnica (Zdenka Mihelič) in PD 
  Avtotehna (Franc Škof)   
 
Člani predsedstva: Marinka Koželj Stepic, Ernest Gradišar, Jelka Kresnik, Alenka Zega, 
    Jan Skoberne in Marjan Klančar 
     
 
Vabljena predstavnika PV – Zdenka Mihelič in Vladimir Habjan 
 
Podpisna lista je priložena arhivskemu izvodu zapisnika. 
 
M. Koželj Stepic je na začetku lepo pozdravila predstavnika PV Zdenko Mihelič in 
Vladimirja Habjana in vse prisotne. 
 
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.) M. Koželj Stepic je prosila predstavnika PV, da pove nekaj o Planinskem 
vestniku. 
  V. Habjan je povedal, da so si na pobudo B. Rotovnika dali nalogo, da obiščejo 
vseh 12 MDO.  Dva MDO so že obiskali, dobili so pozitivne izkušnje. Dobili so tudi vpogled 
v dogajanja v MDO. Povedal je tudi, da je bila v lanskem letu anketa za planinska društva o 
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PV. Dobili so pohvale in pobude. Vsaka štiri leta imajo tudi anketo s pisci in avtorji. V 
uredništvu je 9 članov. Na tem področju delajo že 15 let in niso zaposleni na PZS. Na terenu 
delajo reportaže, rabijo pa še koga, ki bi dajal pobudo, nekoga, ki zna pisati. Povedal je,  da 
pišejo o odborih, komisijah, šepa pa poročanje o društvih. Iz PV je predstavil nekaj 
prispevkov, ki so jih dali člani društev, npr. kako so gradili kočo, posebni dogodki v društvih.  
  Z. Mihelič je povedala, da PV vsi poznajo. Izhaja že od leta 1895. PV udejanja 
način življenja. Razdeljen je na različna področja – narava, pohodi… Želijo sodelovanja z 
društvi s članki. Radi bi, da poročajo o praznovanjih, če imajo kakšno zanimivo osebo za 
intervju, da bi pisali o kočah, kakšne zgodbe o tem. Želijo pobude, da bi pisali in poročali o 
planinskih poteh. Dobrodošel je tudi stik s lokalnim časopisom, radijsko postajo, kjer bi lahko 
predstavili PV. PV bo tudi na 46. Taboru. Povedala je tudi, da že ve, da ima naš MDO 50 let. 
Omenila je, da je na sredini PV povabilo Z nami na pot. Tu so opisani izleti in manj znani 
kotički. Prosila je, da bi za to rubriko našli kaj zanimivega za objavo. 
  T. Jan (PD Medvode) je prosil, če je možno dobiti PV starejšega datuma. 
  Z. Mihelič mu je povedala, da jih lahko dobijo na PZS, možno jih bo dobiti na 
taboru in na razstavi v SPM. 
  M. Kovačič (PD Šmarna gora) je rekel, da so pred petimi leti dodatno izdajali 
knjižice o izletih. Rekel je, da bi bilo dobro objaviti poti iz Kamniške Bistrice proti Veliki 
planini. V tem delu so poti zelo obljudene. 
  V. Habjan je odgovoril, da so morali zaradi varčevanja vodničke ukiniti. Povedal 
je, da na sredini predstavljajo tuje gore zaradi tega, da spoznajo tudi tujino, ker je Slovenija 
majhna.  
  F. Peršin (PD Iskra) je povedal, da imajo v sredo v okviru ČS Center »dan 
sosedov«. Na OŠ Toneta Čufarja bodo imeli razstavo. Na 15 panojih bodo predstavili živali, 
rastline, delovanje društva…Postavljena bo plezalna stena, na kateri bodo otroci lahko plezali. 
Vsi so bili vljudno vabljeni na otvoritev.  
  M. Koželj Stepic se je gostoma zahvalila za udeležbo in razlago. Prisotne pa je 
povabila k pisanju.    
 
Ad 4.) M. Koželj Stepic je povedala, da se je udeležila skupščine v Črni na Koroškem. 
Skupščina je potekala v mirnem okolju. Povedala je, da 16. člena v Statutu – o ukinitvi 
društev z manj kot 30 člani ni bilo na dnevnem redu. Skupščine se je udeležila zaradi okrogle 
mize. Predviden je bil predavatelj iz Ministrstva, a ga ni bilo. Tako je pravni vidik vodenja 
društvenih izletov predstavil pravnik nevladnih organizacij. Na vprašanja o davčnih blagajnah 
je odgovarjal predsednik PD Fram, ki je sicer davčni inšpektor. Povedala je še, da je bilo že 
okoli 40 anonimnih prijav na Tržno inšpekcijo zaradi organizacije večdnevnih izletov, 
predvsem na Balkan. V večini primerov ni bilo globe, v enem primeru pa. Sedaj teče pritožba 
na sodišču. PZS bo skušala pomagati, da se bo zadeva rešila. Čakajo na obravnavo. Opozorila 
je tudi, da bo naslednji teden področni zbor vodnikov. Gost bo D. Omerzu, pravnik s PZS, ki 
bo predstavil zakone, ki zadevajo vodništvo v društvih in odgovarjal na vprašanja.  
 
Ad 5.) M. Koželj Stepic je povedala, da bo 46. tabor ljubljanskih planincev na Rakitni. 
Soorganizator je PD Polje.  
  M. Tonin (PD Polje) je povedala, da bo tabor 28. maja. Organiziran bo posebni 
avtobusni prevoz iz Polja in Dolgega mosta do Borovnice, oziroma do vasi Zabočevo. Hoje 
bo okoli 1, 45 ure, vodili bodo vodniki društva. Prijave za prevoz so obvezne. Na prizorišču 
bo kulturni program. Nastopali bodo otroci iz OŠ in pevski zbor z Rakitne. Poskrbljeno bo za 
hrano in zabavo. Tabor bo v vsakem vremenu. Društvom bo poslano po e.pošti še dodatno 
vabilo.  
  M. Koželj Stepic je še povedala, da bomo tako obeležili 50 let delovanja MDO 
PD Ljubljane. Posebno vabilo je pred časom poslala Bojanu Rotovniku, predsedniku PZS. 
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Ad 6.) M. Koželj Stepic je povedala, da pripravlja gradivo za razstavo. Tiskarja še nima. 
Ima eno ponudbo za tisk na materialu kot je za cerade. Ima še en naslov tiskarne na Brnčičevi. 
Povedala je, da ima problem pri vsebini. Že zdavnaj je prosila društva za logotipe in slike koč, 
a je odziv zelo slab. Še na trejo prošnjo ni dobila od vseh društev. Ni ji jasno, da so društva 
tako nezainteresirana, saj gre v bistvu za njihovo promocijo. Pohvalila je M. Klančarja, ki 
vztrajno išče podatke in slike po raznih spletnih straneh. Z. A. Zega sta pripravili kar nekaj 
materiala, za devet panojev je narejen osnutek in nekaj vsebine. Povedala je, da ima novejše 
podatke o dobitnikih svečanih listin, starejše pa je težko dobiti, ker je slaba evidenca na PZS. 
Povedala je tudi, da bo PZS za razstavo prispevala 750,00 €. Ta sredstva ne bodo zadostovala 
niti za pokritje stroškov tiska panojev. Za oblikovanje, za pogostitev nastopajočih v kulturnem 
programu ob otvoritvi in še kaj pa zmanjka denarja.  
Vsem prisotnim je podala predlog oziroma pobudo, da bi društva prispevala sredstva in sicer: 
- društva do 100 članov – prispevek 20,00 € 
- društva od 100-200 – prispevek 30,00 € 
- društva z več člani – prispevek 40,00 € 
Veseli bomo tudi kakšnega večjega daru. 
Prisotna društva so z odobravanjem sprejela pobudo. Zapisniku bo tudi priložena prošnja za 
sredstva.  
 
Ad 7.) M. Koželj Stepic je povedala, da so Bilteni natiskani. Na spletni strani MDO je v 
elektronski obliki. Vsako društvo, ki je bilo prisotno, je dobilo do pet Biltenov, glede na 
število članov v društvu. Ostala društva bodo Bilten dobila po pošti. Poudarila je, da je 
razočarana nad slabo udeležbo, saj bo treba pošiljati Bilten po pošti, namesto, da bi ga 
predstavniki društev prevzeli na tej seji . 
 
Ad 8.) N. Šega (PD Abanka) je povedala, da v društvu nimajo samo članov ampak tudi 
pridružene člane. Vprašala je, kako plačujejo taki člani.  
  M. Koželj Stepic je odgovorila, da taki člani plačajo samo toliko, kot ostane 
društvu – 45% ali po internem dogovoru. Pridruženi člani nimajo z tega naslova nobenih 
ugodnosti, ki so sicer pri plačilu članarine PZS. 
 
   
 
 
Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 18,45 uri. 
 
 
Zapisala:          Predsednica MDO: 
Jelka Kresnik                Marinka Koželj Stepic 
 


