
  

MDO PD Ljubljane        Ljubljana, 06. 10. 2016 
Ul. Pavle Jeromnove 12 
1000 Ljubljana 
 
 
 
 
     Z A P I S N I K 
 
 
 
8. plenarne seje MDO PD Ljubljana, ki je bila v torek, 04.10.2016 ob 17. uri v prostorih 
Športnega centra, Vodovodna c. 20, Ljubljana 
 
Dnevni red: 
1. Ugotovitev prisotnosti 
2. Pregled zapisnika zadnje seje 
3. Kratko poročilo z otvoritve razstave                                  
4. Jesenski posveti                   
5. Slovenija planinari                
6. Planinski kažipot     
7. Razno  
 
Prisotni:  PD Polje (Mateja Tonin), PD Pošte in Telekoma (Zdenka Gorenc), PD Saturnus 
(Tone Kresnik), PD Delo (Danica Leban), PD Šmarna gora (Marjan Kovačič), PD Iskra 
(Marjan Klančar), PD Vevče (Ernest Gradišar), PD Medvode (Marjana Jelen), PD Viharnik 
(Štefan Rojina), PD Krim (Silvana Cilenšek Palik) in PD Velike Lašče (Olga Verovšek)   
 
Člani predsedstva: Marinka Koželj Stepic, Ernest Gradišar, Jelka Kresnik, Alenka Zega, 
    Jan Skoberne, Marjana Jelen, Silvana Cilenšek Palik 
     
 
Podpisna lista je priložena arhivskemu izvodu zapisnika. 
 
M. Koželj Stepic je na začetku lepo pozdravila 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., 
razen pobude, da društva prispevajo za kritje stroškov razstave v SPM v Mojstrani 20 €, 30 € 
ali 40 € glede na velikost društva. Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Ad 3.) M. Koželj Stepic je povedala, da je bila 23.9.2016 svečano odprta razstava 50 
LET MDO PD LJUBLJANA v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Razočarana je 
bila, ker je bila udeležba slaba. Pričakovala je večjo udeležbo, v ta namen je bil tudi 
organiziran avtobusni prevoz. Na otvoritvi je bil kratek kulturni program. Nastopali so pevci 
PD Iskra Ljubljana, harmonikar PD RTV in Viki Grošelj iz PD Ljubljana-Matica kot bralec 
odlomkov iz svojih treh knjig. Program je povezovala Zdenka Mihelič (PD Ribnica). Na 
otvoritvi razstave je bila prisotna direktorica Gornjesavskega muzeja Irena Lačen Benedičič, 
podžupan Občine Kranjska Gora Bogdan Janša, predsednik PZS Bojan Rotovnik in 
podpredsednik PZS Tone Jesenko. M. Koželj Stepic je v uvodu povedala, kako je nastala 
zamisel in nato projekt za razstavo, kako je potekalo zbiranje gradiva, oblikovanje, tiskanje in 



  

nazadnje postavitev. Pri pripravi razstave sta največ pomagala Alenka Zega in Marjan 
Klančar. Bila pa je vesela tudi nasvetov Eli Gradnik iz SPM v Mojstrani.  
M. Koželj Stepic je še povedala, da bo razstava odprta do 20. novembra 2016, nato jo bomo 
selili decembra na svečano sejo v Lendavo, v drugi polovici januarja 2017 pa naj bi bila 
razstava tudi v Mestni hiši v Ljubljani. Panoji bodo na ogled tudi na 47. Taboru ljubljanskih 
planincev, v kolikor bodo primerni prostori.  
  M. Koželj Stepic je povedala, da PZS še ni nakazala sredstev za razstavo, SPM iz 
Mojstrane je pokril stroške pogostitve ob otvoritvi. MDO je organiziral posebni avtobusni 
prevoz za nastopajoče in ostale. Odziv na pobudo za finančno pomoč s strani društev ni dober. 
V kolikor še kdo želi nakazati sredstva, lahko to stori na račun:  
PZS: IBAN SI56 0510 0801 0489 572 sklic SI 00 1014 pri Abanki.  
  M. Koželj Stepic je še povedala, da je bilo letos natiskano nekaj več Biltenov. Na 
razpolago so bili tudi v SPM ob otvoritvi, poleg pa skrinjica za prostovoljne prispevke. Bilten 
smo raznosili v več kot 50 planinskih postojank - 14 Marjan Klančar, 34 Marinka Koželj 
Stepic in nekaj izvodov posamezni člani predsedstva. 
  E. Gradišar je povedal, da je razstava lepa, da so se akterji zelo potrudili. 
 
Ad 4.) M. Koželj Stepic je povedala, da so na PZS sklicali sestanek predsednikov MDO, 
kjer so dobili informacije o jesenskih posvetih, ki bodo potekali v 6 terminih. Na posvetih 
bodo aktualne teme o vzdrževanju planinskih poti, ureditev statusa društva, ki deluje v javnem 
interesu, tržni inšpektorji, izvajanje Zakona o planinskih poteh, planinska članarina 2017, 
regijske pisarne… 
Društva bodo dobila vabila in termine za posvete. Svetuje društvom, da se teh posvetov 
udeležijo. 
  M. Kovačič (PD Šmarna gora) je povedal, da so društva člani PZS in naj vse 
težave v zvezi z tržno inšpekcijo pomaga reševati PZS kot krovna organizacija..  
 
Ad 5.) M. Koželj Stepic je povedala, da bo PZS tudi v letu 2017 sodelovala pri projektu 
Evropski teden športa z geslom Slovenija planinari. V ta namen vabijo društva, da se vključijo 
v projekt. Letos je ta dejavnost potekala med 16. in 23. septembrom. Društva naproša, da v 
svoj program za leto 2017 vključijo za mesec september kakšen izlet, ki je primeren za 
množično udeležbo tudi "neplanincev". Predloge naj pošljejo na MDO za objavo. 
 
Ad 6.) M. Koželj Stepic je povedala, da je v pripravi Planinski kažipot. Društva je 
pozvala, da pošljejo podatke o tradicionalnih izletih, množičnih pohodih, tudi dvodnevnih, 
razna srečanja, izleti v tujino, izobraževalne akcije. V Planinski kažipot ne sodijo društveni 
zleti, občni zbori ipd. To sodi v zloženke PD ali na spletno stran posameznega društva. 
 
Ad 7.) M. Koželj Stepic je povedala, da je ustanovljeno novo Planinsko društvo Pijava 
Gorica. Statut že imajo, čakajo še sklep upravne enote. Ko bo prejela dokumentacijo, jo bo 
pregledala in poslala na PZS za registracijo v PZS. Novoustanovljeno društvo bo spadalo v 
MDO PD Ljubljane. 
  M. Koželj Stepic je povedala, da je prejela dva predloga za najvišja priznanja: 
PD Viharnik je dal predlog svečane listine za Janeza Poharja, 
PD Pošte in Telekoma predlog spominske plakete za Borisa Lazarja.  
Oba predloga smo na korespondenčni seji predsedstva podprli in M. Koželj Stepic je predloge 
že posredovala na PZS. 
  M. Koželj Stepic je povedala, da je dobila na MDO predlog za častnega vodnika 
PZS. Po posvetu s člani predsedstva je bil predlog zavrnjen, ker mora preteči 30 let od prve 
registracije. Iz opisa, ki je priložen, je jasno, da je bila prva registracija leta 1991. 
  Š. Rojina (PD Viharnik) je pripomnil glede jesenskih posvetov, na katerih se bo 
obravnavala ureditev statusa društva v javnem interesu. Ali dobi društvo kakšna sredstva? 



  

  O. Verovšek (PD Velike Lašče) je povedala, da je njihovo društvo imelo status. V 
glavnem so imeli veliko dela s papirji in zelo malo sredstev. 
  M. Kovačič (PD Šmarna Gora) je rekel, da bi morala država prispevati sredstva iz 
turizma, saj so poti in koče del turistične ponudbe.  
  J. Skoberne (PD Iskra) je povedal, da potrebujemo boljšo organizacijo znotraj 
MDO. Žalosti ga, da nismo mogli zapolniti avtobusa, ki je peljal na otvoritev razstave v 
Mojstrani. Povedal je še, da je poslal na društva obvestila v zvezi z vodništvom, odgovora pa 
ni prijel od nikogar.  
Sklenili smo, da naj društvo sporoči, da je vabilo ali obvestilo prejelo in kaj bodo storili. To je 
osnovni bonton komuniciranja. Žal tega pri mnogih društvih ne zasledimo. 
.    J. Skoberne je vsem prisotnim je razdelil obvestilo o javni obravnavi osnutka 
Disciplinskega pravilnika VK in dopolnitev Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS ter 
informativno zbiranje prijav za člane Častnega razsodišča VK PZS. Ti predlogi in dopolnitve 
se bodo obravnavali zadnjo soboto v novembru na vsakoletnem zboru vodnikov. Vabljeni v 
javno razpravo in pripombe pošljite na PZS. 
  M. Tonin (PD Polje) je vse prisotne povabila na predstavitev društva pred mestno 
hišo v petek, 28.10.2016 od 12. do 14. ure. Svoje delovanje bo predstavilo tudi PD Saturnus 
od 11. do 13. ure. Predstavitev bo potekala na podlagi projekta Ljubljana – zelena prestolnica 
Evrope.     
 
 
Seja, ki jo je vodila M. Koželj Stepic, je bila zaključena ob 18,30 uri. 
 
 
Zapisala:          Predsednica MDO: 
Jelka Kresnik                Marinka Koželj Stepic 
 
 


