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Številka: MDO 9/2022 

PROGRAM DELA MDO PD 
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE ZA LETO 2023 

 
Za uresničevanje skupnih ciljev, nalog in potreb po medsebojnem sodelovanju v jugovzhodni Sloveniji, so planinska 
društva tega območja, povezana v Meddruštven odbor  planinskih društev Dolenjske in Bele krajine (MDO PD) - 
organ v sestavi Planinske zveze Slovenije, kot obliko dela planinske organizacije na regionalnem nivoju in forum za 
izmenjavo mnenj med PZS in društvi.  

MDO PD  sestavlja po en predstavnik vsakega PD – praviloma predsedniki PD oz. od njih pooblaščeni predstavniki 
vodstva PD ter predsednik MDO, če ta ni hkrati predsednik PD. 

Temeljna naloga MDO PD pri uresničevanju nalog iz 20. člena Statuta PZS, je usklajevanje stališč in mnenj, ki so 
skupnega  pomena za napredek PD na tem območju in PZS kot celoti. S svojim delom spodbuja članice k aktivnemu 
sodelovanju, uresničevanju skupnih ciljev, določenih s programi in k povezovanju v organizirano celoto regije.  

V MDO so vključena planinska društva Krka Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Semič, Šentjernej, Trebnje, 
Polom Kostanjevica na Krki, Polet Šentrupert, Pohodnik Novo mesto, Pohodniško društvo Novo mesto ter Plezalni 
klub Novo mesto. 

Upoštevajoč vlogo MDO PD v Planinski zvezi Slovenije, načrtujemo v MDO PD v letu 2023 naslednje aktivnosti 
(seje, srečanja, zbore, pohode, tekmovanja, tabore, …), skladno z okvirnim programom za delo MDO-jev, ki ga je 
znotraj OKVIRNEGA PROGRAMA DELA PZS ZA LETO 2023 sprejela in potrdila tudi Skupščina PZS, 23. aprila 2022 v 
Sevnici (Sklep: 10–2022). 

 

Naziv aktivnosti 
Termin oz. da-

tum 
Št. udele-

žencev 
Namen organizator 

Sklic do 2 do 4 sej MDO PD Do-

lenjske in Bele krajine ter več do-

pisnih sej 

marec, april, 

sept. in nov. 

2023 

po 12  - 14 
na posa-
mični seji 

Predsednik MDO PD - obravnava gradiv 
za seje UO PZS in Skupščino PZS ter te-
koče zadeve MDO-ja 

Udeležba na sejah UO PZS 
določi PZS – 

predvidoma 5x 
1 

Predsednik MDO PD -predstavljanje stali-
šča vseh društev, vključenih v MDO PD 

Udeležba na svečani podelitvi 

najvišjih priznanj, Ljubno ob Savi-

nji 

2. december 

2023 
2 - 4 

Predsednik MDO PD - spremljanje more-
bitnih naših prejemnikov najvišjih priznanj 
PZS 

Udeležba predsednika MDO PD 
na občnih zborih in pomembnej-
ših prireditvah društev  

januar - april 

2023 
1 - 2 

Predsednik MDO PD - spremljanje dela 
PD in prenos informacij, pomoč PD ter 
promocija dogodkov PZS 

Spremljanje usklajenosti spreme-
njenih in dopolnjenih temeljnih 
aktov društev s Statutom PZS 

leto 2023 - 
Predsednik MDO PD – v sodelovanju s 
PD, za PD ki tega še niso storila že do 1. 
6. 2014 

Zbor in srečanje markacistov 

MDO PD v Domu na Mirni gori 

23. februar 

2023 
45 

Vodja odbora za PP in PD Črnomelj - pri-
prava načrta skupnih akcij MDO PD v letu 
2023 

Skupne akcije obnove kritičnih 

odsekov planinskih poti na obmo-

čju MDO PD 

april, maj ter 

september ali 

oktober 2023 

2 do 3 x 35 

Vodja odbora PP - skupno načrtovane ak-
cije v MDO PD za vzdrževanje in obnovo 
planinskih poti – območje in datum se do-
loči na zboru 
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Skupna akcija odbora mladinskih 

odsekov in odbora vodnikov PZS 

pri MDO PD 

18. maj 2023 40 
Vodji odbora MO in vodnikov  MDO PD - 
druženje, izmenjava izkušenj in primerov 
dobre prakse 

Zbor načelnikov mladinskih odse-
kov PD 

7. september 
2023 

11 
Vodja odbora mladinskih odsekov pri 
MDO PD - redno letno srečanje 

Zbor vodnikov PZS MDO PD 
(kraj določi vodja odbora 

oktober 2023 40 
Reno letno srečanje – vodja odbor vodni-
kov pri MDO PD 

Zbor načelnikov odsekov za VN, 
VGN in GS v Šentjerneju 

14. oktober 
2023 

cca 50 
Vodja odbora VGN in odsek VGN PD 
Šentjernej vodnikov - redno letno srečanje 

Ekskurzija- ogled koliščarskega 

naselja v Parku Ljubljansko barje  

15. aprila. 

2023 
45 

Naravovarstveno izobraževanje VGN, GS 
in ljubiteljev narave v PD  

Ekskurzija - Veliki Javornik in 

obisk novega Centra o velikih 

zvereh DINA v Pivki  

20. maja  2023 45 
Naravovarstveno izobraževanje VGN, GS 
in ljubiteljev narave v PD ter II. del tečaja 
za GS 2023 

7. SREČANJE PLANINCEV DOLENJ-

SKE IN BELE KRAJINE – Krašnji 

Vrh, s pohodom iz Metlike in Ra-

dovice 

27. 5. 2023 

 
do 200 PD Metlika in MDO PD - planinsko druže-

nje 

SPOMINSKI POHOD NA GORJANCE 
15. avgust 

2023 
150 Skupna akcija MDO PD, ki si jo vsa naša 

PD zapišejo v koledarje akcij 

2. KNAFELČEV POHOD (po sedmih 

gričih Novega mesta in na Trško 

goro) 

3. junij 2023 150 

Skupna akcija MDO PD, ki jo vsa PD vpi-

šejo v svoje koledarje (1. pohod je bil od od-

kritju spomenika Knafelčevi markaciji – 100 let, 

18. 9. 2022) 

DAN PLANINSKIH DOŽIVETIJ - DAN 

PLANINCEV SLOVENIJE pri Planin-

skem domu na Kalu (946 m) PD 

Hrastnik 

10. junij 2023 80 
PZS - organiziran skupen odhod planin-
cev MDO PD – Odbor VO MDO 

Skupščina PZS, PD Pohorje Zg. 

Polskava 
22. april  2023 

12 delega-
tov naših 

PD 

Aktivno vključevanje v delo in odločanje 
naše krovne zveze  

Kostanjev piknik za mlade pla-
nince vseh PD v MDO PD Do-
lenjske in Bele krajine 

21. oktober 
2023 

do 200 
Tradicionalna akcija in srečanje mladih - 
OMO MDO Dol. in Bele krajine  

 

– NAČRTOVANA USPOSABLJANJA (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
 

Naziv usposablja-
nja 

Termin in lokacija 
Št. udele-

žencev 

Kopno izpopolnjeva-
nje VPZS 

Koča pri Jelenovem studencu – 18. marec 2023 
predvidoma 

25 

Tečaj za GS - Odbor 
VGN pri MDO PD 

11. marec 2023 v Planinskem domu pri Gospodični, 20. maja 2023 pa 
ekskurzija Veliki Javornik in obisk novega Centra o velikih zvereh 
DINA v Pivki 

do 25  iz naj-
manj 6 PD 

Planinska šola zimski čas – posamezna PD do 60 

 

– Priključimo akcijam drugih društev, zelo obiskanim tradicionalnim pohodom:  

 31. novoletni vzpon na Trdinov vrh - 2. januarja 2023 PD Krka Novo mesto, 

 Rudolfovanje 1. APRIL 2023  – Pohodniško društvo Novo mesto, 

 Tradicionalni pohod na Krašnji vrh 1. maja 2023 – PD Metlika 

 2. Knafelčev pohod po sedmih gričih Novega mesta in na Trško goro, 3. junija 2023 



 

 

 Spominski pohod na Gorjance, 15. 8. 2023 – PD Krka Novo mesto,  

 Tradicionalni 14. Martinov pohod – PD Semič, november 2023, 

 Ker to leto praznujemo 70 letnico Slovenske planinske poti, bi bilo zelo prav, da vsako 

društvo v svoj program akcij – pohodov za leto 2023 vnese tudi po eno »etapo« SPP (re-

cimo od ene koče do druge), da pa bi udeležbo lahko zagotovili čim večjemu številu član-

stva, bi bilo primerno, da izberete predvsem območja v sredogorju, ki bodo dostopna tudi 

za širše članstvo. 

 akcijam drugih MDO-jev itd…), planinskim taborom skupaj z otroki, izletom, predavanjem v zimskem času.  

– Pripravimo in povabimo članstvo v planinske šole, da bodo v gorah, kadar so sami, bolj varni, organizirajmo 
naravovarstvene izlete – tudi kot učno metodo, na tečaj za gorske stražarje pa napotimo čim več mladih članov 
PD in kakšnega kandidata tudi na usposabljanje za varuha gorske narave. 

– Ne smemo pozabiti na obiske v Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. 

– Spoštovali bomo določilo 17.člena Statuta PZS, točko g) in 42. člena, da društva o svojem delu redno poročajo PZS 

ter MDO PD na enotnem obrazcu – vestno in pravočasno izpolnjevanje ankete PZS. 

– Zagotovili bomo prisotnost naših delegatov na seji Skupščine PZS, 22. aprila 2023. 

– Poskrbeli moramo, da bodo prizadevni posamezniki in društva za svoje dolgoletno delo prijeli ustrezna prizna-
nja PZS, še naprej gredo predlogi društev neposredno na PZS, le za najvišja preko MDO PD. 

– V letu 2023 bodo okroglo obletnico ustanovitve praznovali: PD Pohodnik 25 let  in PD Polom Kostanjevica na 
Krki 25. S svojo udeležbo in udeležbo predstavnikov vseh naših PD bomo počastili ta jubileje. Na svečanih 
prireditvah lahko pričakujemo tudi prisotnost predstavnikov P UO PZS in seveda predsednika MDO PD. 

Načrt je bil obravnavan in sprejet na dopisi seji MDO PD Dolenjske in Bele krajine, 26.11 2022, UO PZS pa ga bo 
potrdil na 00. seji, dne 00.00.2023! 

 
Novo mesto, 26. 11. 2022 Predsednik MDO: 
 Rudolf Skobe l.r.   
 


