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GEOGRAFSKA RAZPROSTRANJENOST
MDO PD LJUBLJANE



DRUŠTVA Z VEČ KOT 100 ČLANI

pd ljubljana-Matica
sedež: trdinova ul. 8, ljubljana
število članov: 2.820
predsednik: toMaž Willenpart

pd pošte in telekoMa
sedež: cigaletova ul. 10, ljubljana
število članov: 639
predsednica: zdenka gorenc

pd rašica
sedež: prušnikova ul. 99, lj.-šentvid
število članov: 448
predsednik: aleš pirc

pd integral
sedež: celovška c. 160, ljubljana
število članov: 448
predsednik: toMaž rusiMovič

pd grosuplje
sedež: adaMičeva c. 29, grosuplje
število članov: 368
predsednik: Franc štibernik

pd železničar ljubljana
sedež: kolodvorska ul. 11, ljubljana
število članov: 335
predsednik: drago savić

pd Medvode
sedež: c. koM. staneta 12, Medvode
število članov: 280
predsednik: dušan brekič

pd črnuče
sedež: dunajska c. 367, ljubljana
štev. članov: 232
predsednik: ignac perne

pd polž
sedež: Mestni trg 21, višnja gora
število članov: 217
predsednik: aleš erjavec

pd Mercator
sedež: dunajska c. 107, ljubljana
število članov: 188
predsednica: karMen čeh

pd viharnik
sedež: gregorčičeva ul. 20, ljubljana
število članov: 132
predsednik: gregor rihar

pd iMp
sedež:  dunajska c. 7, ljubljana
število članov: 130
predsednik: janez seliškar

pd rtv
sedež: tavčarjeva ul. 17, ljubljana
število članov: 128
predsednik: veliša lazović

pd iskra ljubljana
sedež: stegne 21, ljubljana
število članov: 103
predsednik: Fedor peršin



DRUŠTVA Z MANJ KOT 100 ČLANI

pd jeglič
sedež: sMlednik 38 a, sMlednik
število članov: 40
predsednik: Franc štupar

pd gornik
sedež: agrokoMbinatska c. 84, ljubljana
število članov: 35
predsednica: brigita vivod

pd loški potok
sedež: hrib-loški potok 17, loški potok
število članov: 32
predsednik: janez debeljak

pd obrtnik
sedež: devova ul. 5, ljubljana
število članov: 30
predsednik: Miro Miloševič

pd janko Mlakar
sedež: cankarjeva c. 11, ljubljana
število članov: 25
predsednik: ernest Margon

pd dobrepolje
sedež: videM 48 a, videM-dobrepolje
število članov: 23
predsednik: slavko horvat

pd šentvid pri stični
sedež: petrušnja vas 38, šentvid pri stični 
število članov: 23
predsednik: Maks jerin

pd vevče
sedež: vevška c. 52, ljubljana-polje
število članov: 19
predsednik: ernest gradišar

pd kres
sedež: jaMnikarjeva ul. 53, ljubljana
število članov: 15
predsednik: zvone gosar

pd hudournik
sedež: šMartinska c. 107, ljubljana
število članov: 11
predsednica: nina podlesnik

pd velike lašče
sedež: levstikov trg 1, velike lašče
število članov: 85
predsednica: olga verovšek

pd šMarna gora
sedež: pločanska ul. 8, lj.-šMartno
število članov: 84
predsednik: Marjan kovačič

akadeMsko pd
sedež: ul. k studencu 1, Medvode
število članov: 77
predsednik: igor kreMser

pd polje
sedež: polje 12, ljubljana-polje
število članov: 74
predsednik: Mateja tonin

pd ribnica
sedež: škrabčev trg 5, ribnica
število članov: 69
predsednik: stane babič

pd avtotehna
sedež: celovška c. 228, ljubljana
število članov: 64
predsednik: Franc škoF

pd drago bregar
sedež: gašperšičeva ul. 23, ljubljana
število članov: 62
predsednik: gabrijel jelovšek

pd kriM
sedež: troštova ul. 5, ljubljana
število članov: 62
predsednik: boštjan gačnik

pd abanka
sedež: slovenska c. 58, ljubljana
število članov: 61
predsednik: Maja Moškrič

pd delo
sedež: dunajska c. 5, ljubljana
število članov: 54
predsednik: dušan resnik

pd saturnus
sedež: agrokoMbinatska c. 2, ljubljana
število članov: 48
predsednik: zvonko reljanovič



športno društvo btc
sedež: šMartinska c. 152, ljubljana
število članov: 56
predsednik: borut baznik

društvo za razvoj plezalne kulture
sedež: obrije 5b, ljubljana
število članov: 46
predsednik: Matjaž jeran

športno - planinsko društvo gaMs
sedež: kopitarjev trg 1, vodice
število članov: 46
predsednik: drago pirc

alpinistični klub vertikala
sedež: zgornje pirniče 110, Medvode
število članov: 44
predsednik: jaka križanič

plezalni klub ribnica
sedež: jurjevica 60, ribnica
število članov: 29
predsednik: klavdij oberstar

športno - plezalni klub a. kokalja
sedež: gerbičeva ul. 6, ljubljana
število članov: 13
predsednik: andrej kokalj

športno društvo balvanija
sedež: vojkova c. 58, ljubljana
število članov: novo
predsednik: Marko vavpetič

plezalni klub stena 
sedež: grablovičeva ul. 18, ljubljana
število članov: 7
predsednik: Wraber šteFan

ŠPORTNO - PLEZALNA DRUŠTVA



PRVIH 25 LET
 16. 1. 1966 se je koordinacijski odbor preiMenoval v Meddruštveni odbor planinskih društev 

ljubljane ali kratko Mdo pd ljubljane. včlanjenih je bilo 20 društev iz ljubljane 
in širše okolice od kaMnika in Medvod do kočevja in novega Mesta.

 za organizacijo Množičnih izletov na slavnik, porezen, lisco in druge vrhove so zbirali 
Finančna sredstva s srečelovoM in prostovoljniMi prispevki na velikih planinskih plesih.

 leta 1971 so organizirali 1. dan slovenskih planincev na rašici. dneva se je udeležilo več kot 
2000 planincev iz vse slovenije.

v letu 1978 so navezali stike s planinci v zagrebu in na reki ter z zaMejskiMi slovenci v celovcu. 
izdelali so projekt »ljubljanske planinske sobote«, ki je bil pri ljubljančanih toplo sprejet. 

za Financiranje Mnogih akcij so uvedli »članski dinar«. 
leta 1990 je bilo v Mdo vključenih 55 društev z 28.291 člani.

PreProste nabiralne Pole za PrisPevke 
v denarju ali drugi obliki

vabljivo vabilo na Ples 

Prijetno druženje ob dnevu 
slovenskih Planincev

zagrebčani so PriPravili 
Prijeten Program sestanka

iskali so različne vire financiranja, tudi “članski dinar”  



NASLEDNJIH 25 LET
 leta 1991 so organizirali rokovnjaški pohod, prvi nočni planinski pohod v sloveniji. 

postal je tradicionalen do danes.
 v letu 1996 se je veliki Mdo pd ljubljane preoblikoval v 4 Mdo-je, in sicer: Mdo pd ljubljane 

z 32 društvi, Mdo notranjske z 10 društvi, Mdo kaMniško-bistriški s 7 društvi in 
Mdo zahodno-dolenjski s 5 društvi. že v letu 2000 so se društva iz Mdo zahodno-dolenjski 

ponovno vključila v Mdo pd ljubljane. tako je bilo vključenih v Mdo 45 društev z 11.607 člani.
 v Mdo organizirajo izobraževalne akcije,  akcije za Mlade in izlete v tuje gore. 
 v letu 2000 delujejo odbori za vzgojo in izobraževanje, planinske poti, 

varstvo gorske narave, Mladinski in gospodarski odbor. 
dve leti kasneje pzs uredi redno Financiranje dela Mdo. 

število članov v društvih iz leta v leto pada. 
konec leta 2015 je bilo v Mdo vključenih 44 društev s 7.695 člani.

start Prvega rokovnjaškega Pohoda leta 1991

seja Predsedstva mdo leta 1995

Posvetovanje ob PriPravi 
novega statuta Pzs leta 2011

Področni zbor vodnikov leta 2001



PRVI TABORI LJUBLJANSKIH PLANINCEV

 22. Maja 1971 je bil organiziran i. tabor ljubljanskih planincev na jančah. 
 besedo „tabor“ so povzeli takratni planinski delavci iz zgodovine slovenskega naroda. 

izraz poMeni neke vrste Množično zborovanje na prosteM. prvi tabori so bili organizirani 
v 60-tih letih 19. stoletja. njihova naloga je bila utrjevanje narodne zavesti Med slovenci. 

tabori ljubljanskih planincev naj bi utrjevali planinsko zavest Med planinci  
v enakeM sMislu, kot so pred 150 leti utrjevali na taborih narodno zavest.

 tabori ljubljanskih planincev so si sledili vsako leto, po Možnosti na drugeM kraju, 
 običajno v drugi polovici Maja, saj so takrat proslavljali dan Mladosti. 

 tabori so bili na planini nad vrhniko, pri slavkoveM doMu, pri Mengeški koči, na govejku, 
na gorjuši, na kuclju, na rašici, na kališu, v kaMniški bistrici, na šMarni gori, pri jelenoveM 

studencu, na kureščku, na polževeM, v polhoveM gradcu, na veliki planini, na ključu, 
zopet na rašici, na kaMniškeM sedlu in jubilejni, XX. tabor na korantu.

na Prvi tabor so vabili veliki Plakati

PriPrave na viii. tabor na rašici leta 1978

Ponudba integrala za skuPinski Prevoz 
na Xiii. tabor na kureščku leta 1983

vabilo na Xvi. tabor na veliki Planini 
leta 1986

bogat Program jubilejnega XX. tabora 
na korantu leta 1990



TABORI LJUBLJANSKIH PLANINCEV DO 
DANES

tabori ljubljanskih planincev ostajajo stalnica delovanja. Mdo vsako leto povabi
 k soorganizaciji društvo, ki slavi okroglo obletnico delovanja ali saMo želi sodelovati 

pri pripravi. kraji so se začeli ponavljati, saj je bilo za druženje Mnogih planincev že težko najti 
novo zaniMivo lokacijo. 

 zvrstili so se še naslednji tabori: na Muljavi, pri taborski jaMi, pri lavričevi koči na gradišču, 
na rašici, na govejku, v kaMniški bistrici, na šMarni gori, pri jelenoveM studencu, na govejku, 

na polževeM, pri sv. ani na Mali gori, na kaMneM griču, v višnji gori, pri slavkoveM doMu, 
v kaMniški bistrici, na žagarskeM vrhu, pri jelenoveM studencu, pri lavričevi koči na gradišču, 

na govejku, na kaMen vrhu, na govejku in letos, že Xlvi. tabor na rakitni.

jubilejni XXv. tabor so Praznovali na muljavi na rašici je bilo Prav Prijetno domače

v kamniški bistrici je bil XXX. tabor

Prav slovesno je bilo na taboru na šmarni gori veselo rajanje na Xlvi. taboru na rakitni

koča Pri jelenovem studencu je že tretjič 
gostila tabor



GLASILA MDO PD LJUBLJANE

prvo glasilo Mdo - planinski zbornik - je izšlo leta 1970. v uvodniku dr. Miha potočnik, 
takratni predsednik pzs, predlaga, da dobijo društva v Mdo v ljubljani svoj društveni doM. 

v glasilu so se predstavila skoraj vsa društva v Mdo.
drugo glasilo Mdo z bogato izobraževalno vsebino je izšlo leta 1990 

ob  XX. taboru ljubljanskih planincev.
naslednje glasilo z naslovoM bilten je izšlo leta 1997 ob priliki XXvii. tabora ljubljanskih planincev. 

predstavljeni so bili odbori v Mdo in nekatera društva. 
bilten je bil hkrati tudi vabilo na tabor ljubljanskih planincev.

v taki obliki in vsebini je bilten  izhajal letno do leta 2003.
v letu 2004 je dobil barvni ovitek in bogatejšo vsebino.

od leta 2013 dalje krasijo bilten barvne FotograFije tudi v notranjosti.
vse številke biltenov so objavljene na spletni strani Mdo.

izvleček iz besedila uvodnika dr. mihe Potočnika   

 naslovnica glasila 1990

 naslovnica 1997 naslovnica 2008 vabilo na zadnji strani biltena  2010

naslovnica zbornika 1970



DELO Z MLADIMI
v začetku se je organizirano delo z MladiMi odvijalo v posaMeznih društvih z daljšo tradicijo. 
v društvih, ustanovljenih v letih 1970 - 1980, večinoMa v delovnih organizacijah, dela z MladiMi 

v začetku niso poznali. na društvene izlete so hodili odrasli in posaMezne družine.
 Mladinski odbor pri Mdo je zelo dobro deloval v letih 1998 - 2008.  povezoval je Mnoge 

Mladinske odseke posaMeznih društev in organiziral za osnovnošolce več Množičnih izletov 
ter izvedel tekMovanje Mladina in gore. 

zadnja leta Mladinski odbor nikakor ne More zaživeti, kot bi si želeli. 
danes delujejo registrirani Mladinski odseki  v štirih društvih: v pd ljubljana-Matica, pd rtv, 

pd šMarna gora  in pd železničar.
neregistrirana Mladinska odseka sta v društvih pd integral in pd Medvode.

v posaMeznih društvih v Mdo je včlanjenih 1.465 predšolskih in osnovnošolskih otrok 
ter 444 srednješolcev in študentov.

otroci se PriPravljajo na 
Pevski nastoP na Planinski 

Proslavi  1976

otroci s starši 
na društvenem izletu 1978

„vrtičkarji“ na Pravi Planinski turi 2008

dobro varovan mali „Plezalček“ 2008

mladi Planinci na debeli Peči



IZOBRAŽEVANJE IN VODNIŠTVO
Mladinski vodniki so se izobraževali pri Mladinski koMisiji pzs, planinski vodniki pa v začetku 
v okviru Mdo. Mdo pd ljubljane je organiziral prvi tečaj za vodnike že leta 1978. tečaji so bili 

še v letih 1980 - 1984, 1986 - 1988, 1988 - 1989 in 1990 - 1991. od leta 1993 - 2002 so bili tečaji vsako leto 
in se redno zaključevali. teh tečajev so se udeleževali tudi kandidati iz vse slovenije. 

skupaj je bilo organiziranih 15 tečajev in izšolanih 390 vodnikov. od leta 2003 dalje  vse tečaje 
organizira vodniška koMisija. 

od leta 1997 je Mdo vsako leto organiziral izpopolnjevanja vodnikov za kopne razMere 
po enotneM prograMu za celotno slovenijo. teh izpopolnjevanj je bilo 21 s 595 udeleženci. 

v 24 društvih v Mdo danes deluje 137 vodnikov z licenco. 
osnovno uiaa Mednarodno licenco iMa 72 vodnikov.

najvišje priznanje vodniške koMisije pri pzs, častni vodnik pzs, so prejeli: jure boruta, 
stanislav jaki, luka kočar, Marinka koželj stepic, anton kresnik in slavko krušnik.

v sedemdesetih smo trumoma hodili na triglav
kasneje smo odkrivali 
zanimivosti naše dežele 
- maroltova jelka

sedaj so meje odPrte tudi Planincem 
- nad zermattom

brez Poznavanja orientacije smo lahko izgubljeni
v imProviziranem akiju bo Prevoz 
Poškodovanega dokaj “udoben”

tudi vodenje Po zelo zahtevnih Poteh
 je treba Poznati



PLANINSKE POTI  
izhodiščni kraji prvih označenih planinskih poti na širšeM obMočju ljubljane so bila 

postajališča javnih prevoznih sredstev - traMvaja in vlaka. 
po letu 1960 se je pohodništvo Močno razMahnilo in v planinskih društvih 

so se ustanavljali odseki za Markiranje poti. 
pričeli so z označevanjeM poti tudi v Manj znanih predelih sredogorja. 

prvi tečaj za Markaciste v organizaciji Mdo je bil leta 1980.
 v 21 društvih v Mdo danes deluje 48 Markacistov z licenco, 

ki vzdržujejo 521 odsekov poti v skupni dolžini 749 km.
najvišje priznanje koMisije za planinske poti pri pzs, knaFeljčevo diploMo, so prejeli: 

Milan jaMnik, Miha legan, albert oražen, Marjan potisk in ivan prezelj.

Mdo je skrbnik treh obhodnic
lMp 
ljubljanska Mladinska pot - ustanovljena na pobudo Mladinskega odseka 
pd ljubljana-Matica. otvoritev je bila 17. 10. 1965. 

bpp lj-zg  
bratska planinska pot ljubljana-zagreb - ustanovljena na pobudo Mdo 
pd ljubljana in planinarskog saveza zagreba. otvoritev je bila 19. 10. 1980. 

bpp lj-ri  
bratska planinska pot ljubljana-rijeka - ustanovljena na pobudo Mdo pd 
ljubljana in općinskog planinarskog saveza rijeka. 
otvoritev je bila 16. 10. 1983. 

obhodnice, ki jih vzdržujejo društva v Mdo:
papirniška pot - pd vevče, grosupeljska pot - pd grosuplje,  ribniška planinska pot - pd ribnica, 
kurirska pota doloMitov - pd Medvode, transverzala pd rtv - pd rtv ljubljana, pot dveh slapov - pd polž, 
pot slovenskih legend - pd pošte in telekoMa,  pot kurirjev in vezistov - pd pošte in telekoMa (delno)

značilne Markacije



VARSTVO GORSKE NARAVE
tečaji  za gorskega stražarja iMajo v Mdo bogato zgodovino. eden prvih tečajev je bil 

 leta 1977. tečaj je zaključilo 7 tečajnikov. 
Mnoga društva v Mdo so redno organizirala tečaje za gorske stražarje.
leta 2002 je koMisija za varstvo gorske narave pri pzs pripravila prvi tečaj 

za varuhe gorske narave. ti tečaji potekajo letno. 
tečaji za gorskega stražarja so v organizaciji posaMeznih Mdo. 
v 15 društvih v Mdo danes deluje 36 varuhov gorske narave in 

v 8 društvih 32 gorskih stražarjev. 
  najvišje priznanje koMisije za varstvo gorske narave, diploMo dr. angele piskernik, 

so prejeli: drago cencič, Marjeta keršič svetel, Milan naprudnik in jožica potokar.

lepi čeveljc (Cypripedium CalCeolus)          
orhideja uspeva v svetlih bukovih gozdovih, Med  
rušjeM, na ustaljeneM grušču in  posekah,  
predvseM v sredogorskeM pasu v alpskih dolinah.    

                              

       

blagajev volčin (daphne blagayana) 
Med prviMi rastlinskiMi vrstaMi oMenjeniMi 
za zaščito na ozeMlju današnje slovenije je 
blagajev volčin. 

         

kranjski jeglič (primula CarnioliCa)
kranjski jeglič je slovenski endeMit, 
z ozko razširjenostjo predvseM v 
severneM delu dinarskega gorstva 
in deloMa v predalpskeM hribovju, 
na stiku z julijskiMi alpaMi.

Močvirska logarica 
(Fritillara meleagris) 
uspeva na vlažnih in poplavnih 
travnikih,  redko tudi vlažnih 
gozdovih.

Fuchsova prstasta kukavica 
(daCtylorhiza FuChsii)
spada v družino kukavičevk 
(orChidaCeae) in je kot vse naše divje 
rastoče orhideje  zavarovana vrsta. 

              

 značilne rože okolice ljubljane



   ŠPORTNO PLEZANJE
 športno plezanje je Med MlajšiMi dejavnostMi v okviru planinske organizacije. to je lahko 

zaniMiv tekMovalni šport za Mlade ali pa le rekreativni šport skoraj za vse generacije.
 v Mdo so registrirani športno-plezalni odseki v društvih: pd črnuče, pd grosuplje, pd jeglič 

in pd rašica ter v saMostojnih društvih: 
društvo za razvoj plezalne kulture, plezalni klub ribnica, plezalni klub stena, 
športno-plezalni klub a. kokalja in še novo ustanovljeno društvo balvanija.

TURNO KOLESARSTVO
je oblika gorskega kolesarstva, ki niMa tekMovalnih ciljev. kolesar uživa tako pri vzponu kot pri 

spustu, njegov cilj je doživetje v naravi. 
sprva se je turno kolesarstvo odvijalo v krajih blizu Morja, kasneje se je preneslo na celotno 

ozeMlje slovenije.
 v  pd črnuče in pd ljubljana-Matica sta registrirana turno-kolesarska odseka.



ALPINIZEM
alpinizeM iMa na obMočju ljubljane zelo bogato zgodovino. v Mdo pd ljubljane deluje 

6 ao - alpinističnih odsekov oziroMa klubov, ki gojijo vse zvrsti alpinizMa. 
člani nekaterih ao so v bližnji in daljni preteklosti opravili izjeMne vzpone, 

odMevne v svetovneM Merilu.

ao pd ljubljana-Matica
v ao deluje 10 alpinističnih inštruktorjev, 30 alpinistov in 55 alpinističnih pripravnikov.

iz ao so v preteklosti izšla znana iMena slovenskega alpinizMa: rado kočevar, 
Marjan keršič - belač, ciril debeljak, France zupan, ante Mahkota, aleš kunaver (protagonist 

slovenskega hiMalaizMa), tone sazonov - tonač,  stane belak - šrauF (prvi slovenec na everestu), 
Marjan ManFreda - Marjon in viki grošelj (10 X 8000 in  najvišji vrhovi vseh celin).

v novejši zgodovini izstopajo z vrhunskiMi dosežki: gregor kresal, pavle kozjek, rok blagus, 
tina di batista (prvi ženski spust z denalija, prvi vzpon ženske naveze na Fitz roY in

 trango toWer), uroš saMec, nastja davidova, Matjaž jeran, Marija jeglič in anže klarič.

v čoPovem stebru - 1968 Prosti vzPon v obrazu sfinge - 1998

tina di batista viki grošelj



ao rašica
v ao rašica deluje 13 alpinističnih 
inštruktorjev, 20 alpinistov in 
10 alpinističnih pripravnikov.
vrhunski dosežki: 
Marija Frantar - nanga parbat (8126 m) 
in Miha valič - 82 X 4000.

marija frantar miha valič

akadeMski ao
v aao deluje 9 alpinističnih 
inštruktorjev, 32 alpinistov in 
20 alpinističnih pripravnikov.
vrhunski dosežki: 
luka stražar - zlati cepin za k7 
West ter peter juvan in igor 
kreMser - noMinirana za zlati 
cepin za Xuelian nort east.
luka stražar

ao črnuče
v ao črnuče deluje 7 aplinističnih inštruktorjev, 
7 alpinistov in 30 alpinističnih pripravnikov.
vrhunskih dosežkov v svetovneM Merilu ne beležijo.

ak vertikala
v ak vertikala deluje 6 alpinističnih inštruktorjev, 

10 alpinistov in 40 alpinističnih pripravnikov.
vrhunskih dosežkov v svetovneM Merilu ne beležijo.

ao železničar
v ao železničar delujejo 4 alpinistični inštruktorji, 6 alpinistov in 23 alpinistov pripravnikov.
vrhunski dosežki: 
bojan počkar in vanja Furlan - jannu - v stena, zvonko požgaj - k2 - abruzzijev greben ter bojan 
počkar in žiga petrič - singuchuli - v stena, vanja Furlan - aMa dablaM in tadej golob - everest.

bojan Počkar vanja furlan žiga Petrič zvonko Požgaj

Peter juvan igor kremser

tadej golob



PLANINSKE POSTOJANKE 
V UPRAVLJANJU DRUŠTEV MDO

tRIGLaVSKI DOM Na KReDaRICI 
�2515 m�

PD LJUBLJaNa-MatICa

KOČa PRI tRIGLaVSKIH JeZeRIH 
�16�5 m�

PD LJUBLJaNa-MatICa

KOČa PRI SaVICI �653 m�
PD LJUBLJaNa-MatICa

DOM Na KOMNI �1520 m�
PD LJUBLJaNa-MatICa

DOM V KaMNIŠKI 
BIStRICI �600 m�

PD LJUBLJaNa-MatICa

POŠtaRSKI DOM Na VRŠIČU 
�16�� m�

PD POŠte IN teLeKOMa

KOSIJeV DOM 
Na VOGaRJU �1054 m�

PD ŽeLeZNIČaR

KOČa Na PLaNINI 
PRI JeZeRU �1453 m�

PD INteGRaL

SLaVKOV DOM 
Na GOLeM BRDU �3�6 m�

PD MeDVODe

MIHeLČIČeV DOM 
Na GOVeJKU �727 m�

PD OBRtNIK

ČRNUŠKI DOM 
Na MaLI PLaNINI �1526 m�

PD ČRNUČe

PLaNINSKI DOM RaŠIŠKe Čete 
Na RaŠICI �631 m�

PD RaŠICa

PLaNINSKa KOČa PRI SV. aNI 
Na MaLI GORI ��10 m�

PD RIBNICa

PLaNINSKa KOČa 
Na KaMeN VRHU �7�3 m�

PD DOBRePOLJe

LaVRIČeVa KOČa 
Na GRaDIŠČU �510 m�
PD ŠeNtVID PRI StIČNI

BReGaRJeVO ZaVetIŠČe 
Na PLaNINI VIŠeVNIK �1620 m�

PD DRaGO BReGaR

BIVaK POD SKUtO 
Na MaLIH PODIH �2104 m�

PD LJUBLJaNa-MatICa



DOSEDANJI PREDSEDNIKI MDO
France pengal  1966  - 1971
France pengal je ob poMoči članov odbora in društev organi-
ziral veliki planinski ples na gospodarskeM razstavišču. podal 
je tudi pobudo za  organizacijo tabora ljubljanskih planincev.

viktor stopar  1971 - 1973
izveden je bil i. tabor ljubljanskih planincev in še dan slovenskih 
planincev. sprejeli so pravilnik delovanja Mdo. viktor stopar je 
spodbujal društva, naj  se vključujejo v občinske zveze za telesno 
kulturo.

Marjan oblak  1973 - 1976
vsako leto je bil izveden tabor ljubljanskih planincev. 
akcija je postala tradicionalna. uspešno so bili izvedeni 
Mnogi Množični pohodi.

Marko selan  1976 - 1980
značilno za to obdobje je druženje s planinci iz zagreba in reke. 
sprejet je bil nov poslovnik o delovanju Mdo. izdelan je bil 
projekt „ljubljanske planinske sobote“, ki je spodbujal Meščane k 
hoji v naravo.

peter lavrič  1980 - 1984
v teM obdobju sta bili odprti dve bratski planinski poti, in 
sicer ljubljana – zagreb in ljubljana - reka. Financiranje dela 
Mdo so uredili s „članskiM dinarjeM“ v višini 2 din na člana.

Metod kovač  1984 - 1988
v teM času so se pričeli tečaji za planinske vodnike in na 
nivoju Mdo je pričel delovati tudi Mladinski odbor. „članski 
dinar“ so povišali  z 2 din na 5 din na vsakega člana v  posaMezneM 
društvu.

peter lavrič  1988 - 1995
pri Mdo so pričeli delovati odbor za pota, odbor za  vzgojo 
in izobraževanje, odbor za propagando in gospodarski odbor. 
organiziran je bil 1. rokovnjaški nočni pohod. izvedeni so bili 
trije tečaji za planinske vodnike. pričele so se priprave za 
preoblikovanje Mdo pd ljubljane.

stanko jaki  1995 - 2002
Mdo pd ljubljane se je preoblikoval v štiri Manjše Mdo-je. 
poleg že prej ustanovljenih odborov je zaživel izletniški 
odbor.  v teM času so redno organizirali rokovnjaške pohode, 
tabore ljubljanskih planincev in tečaje za planinske vodnike.

Marinka koželj stepic  2002 -
Mdo je redno organiziral tabore ljubljanskih planincev. 
organizacijo rokovnjaških pohodov je prevzel Mdo kaMniško-
bistriški, tečaje za vodnike pa vodniška koMisija pri pzs. bilten, 
glasilo Mdo, je dobil novo graFično podobo in bogatejšo 
vsebino. Mdo je uredil svojo spletno stran. s pd polž je sodeloval 
pri organizaciji tradicionalnega jurčičevega pohoda. redno je 
organiziral izpopolnjevanja za vodnike. sprejet je bil nov
pravilnik o delovanju  Mdo  in  nov pravilnik o priznanjih Mdo. 
Financiranje delovanja Mdo s strani pzs je že nekaj let 
urejeno in redno.



PREJEMNIKI SVEČANE LISTINE PZS

Leta 2015
stanislav toMšič

PD POŠte IN teLeKOMa

Leta 2013
šteFanija žagMeister

PD POŠte IN teLeKOMa

Leta 2011
pavle kozjek

PD LJUBLJaNa-MatICa

Leta 2010
toMaž planina

PD LJUBLJaNa-MatICa

Leta 2007
Marinka 

koželj stepic 
 PD INteGRaL

Leta 2007
Marko selan

PD VIHaRNIK

Leta 2001
peter lavrič

PD DRaGO BReGaR

Leta 2006
jože vogrin

PD POŠte IN teLeKOMa

Leta 2005
lojze cuznar 

PD POŠte IN teLeKOMa

Leta 2005
tine Mihelič
aKaDeMSKO PD

Leta 2004
stanislav jaki

PD POŠte IN teLeKOMa

Leta 2004
tone strojin

PD VIHaRNIK

Leta 2003
Marjan raztresen

PD ŽeLeZNIČaR

Leta 2003
Maks skribe

PD POŠte IN teLeKOMa

Leta 2002
Miroslav Marolt
PD POŠte IN teLeKOMa

drago ulaga,
zoran jerin

stanko dolenc,
kancijan kušar

Mirko Fetih,
janez reMec

leta 2000 in prej

Leta 2004
Marjan krišelj

PD RtV


