
ZAPISNIK 
 

ustanovnega občnega zbora Planinskega društva v Domžalah, kateri se je vršil dne 16. 
novembra 1948 ob 10. uri dopoldne v predavalnici državne gimnazije v Domžalah. 
 
Število navzočih je bilo 87. 
 
Ob deseti uri dopoldne otvori predsednik pripravljalnega odbora za ustanovitev Planinskega 
društva v Domžalah, tov. Merhar Milan, ustanovni občni zbor, pozdravi številno navzoče 
nove člane, posebno pa še zastopnika Glavnega odbora Planinske zveze, tov. ing. Deržaja, 
zastopnika Planinskega društva Ljubljana, tov. Štajdoharja ter delegata Planinskega društva 
Kamnik, tov. Repanška in Gregorca. 
 
Po pozdravu oriše kot uvod delo pripravljalnega odbora za današnji občni zbor ter ugotovi, 
da je do ustanovitve PD za Domžale prišlo radi spontane želje številnih planincev, ki so že 
dolgo pogrešali svojo lastno organizacijo. 
 
Po tem uvodu predlaga tov. Merhar za ustanovni občni zbor naslednji dnevni red: 

1. Otvoritev. 
2. Izvolitev delovnega predsednika. 
3. Izvolitev delovnega predsednika in dveh overovateljev. 
4. Poročilo pripravljalnega odbora za ustanovitev PD. 
5. Čitanje in tolmačenje pravil PD. 
6. Volitve. 
7. Določitev delovnega programa društva. 
8. Sporočila zastopnikov. 
9. Volitev delegatov za plenum PZS. 
10. Razno. 
11. Zaključek. 

 
Predlagani dnevni red je bil v celoti in brez sprememb sprejet soglasno. 

 
Ad 2. 

Za delovnega predsednika je bil predlagan in soglasno izvoljen tov. Senica Jože, ki takoj 
nato prevzame mesto delovnega predsednika in nadaljuje z dnevnim redom, kateri je bil 
sprejet. 
 

Ad 3. 
Za zapisnikarja je bil predlagan in soglasno izvoljen tov. Flerin Milan, enako sta bila soglasno 
izvoljena za overovatelja zapisnika tov. Merhar Milan in tov. Čad Ivan. 
 

Ad 4. 
Poročilo pripravljalnega odbora poda tov. Bevc Emil, tajnik odbora. V svojem poročilu prikaže 
lepoto gorske narave, nujnost ustanovitve PD tudi v Domžalah, dosedanje delo 
pripravljalnega odbora in pa cilje PD Domžale v bodoče. Pove, da je bilo do občnega zbora 
ustanovljenih 24 aktivov PD po sindikatih tovarn ter da se je prijavilo za vpis v PD okrog 700 
kandidatov. 

 
Ad 5. 

Pravila planinskih društev, ki so enotna, je tolmačil zastopnik PZS, tov. ing. Deržaj. Najprej 
pozdravi navzoče v imenu Zveze, nato pa da bodočemu odboru osnovne smernice 
njegovega dela, ter pri tem posebno poudari tudi važnost propagande, da se duh planinstva 
med našim ljudstvom razširi in da ljudstvo vzljubi planine, ki morajo postati, ko bodo temu 
primerno opremljene, vir zdravja in okrepčila našemu delavcu – borcu za plan in boljše 
življenje vseh. 



 
Referent za propagando se mora pri tem posluževati vseh možnih sredstev, planinstvo mora 
popularizirati s članki v časopisih, s fotografijami, kjer naj se vključi tudi umetniška fotografija, 
s filmi, predavanji na sestankih masovnih organizacij, s predavanji po radiu itd. Poudari tudi 
važnost odnosa društva do upravljanja planinskih postojank in do graditve novih, ki so 
predvidene. Ob zaključku prvega dela svojega referata je ugotovil, da ima domžalsko društvo 
vse pogoje za uspešno delo, ter mu želel uspeha. 
 
Nato preide k tolmačenju pravil Planinskih društev in pri tem poudari nekatere bistvene stvari 
za katere je smatral da je važno, da se članstvo z njimi spozna že ob ustanovitvi društva. 
Planinska društva so samostojna pravna telesa, ki so včlanjena v Planinsko zvezo Slovenije, 
preko te pa so društva včlanjena v Fiskulturni savez Jugoslavije s svojo centralo v Beogradu. 
Planinska zveza ima v tem sklopu popolno avtonomijo, pri določanju splošne linije in 
koordinacije dela z ostalimi organizacijami sodelujejo v veliki meri tudi Slovenci. Pravila 
poudarjajo, da morajo društva voditi akcijo za dvig kvalitetnega planinstva in da se odstranijo 
iz naših planin različni, neprimerni ostanki starih dni in navad. Planinec je in mora biti nosilec 
bratstva in enotnosti vseh demokratičnih, naprednih in miroljubnih držav sveta, imeti in širiti 
mora smisel za lepoto gora med najširše plasti ljudstva, kar poudarja, da je ena prvih nalog. 
Planinsko društvo vodi in organizira, planinec pa sodeluje in pomaga graditi domove, bivake 
in zavetišča, obnavljati markacije ter tako odpreti gore množicam. 
 
PD mora ustvariti kar najtesnejšo povezavo z vsemi masovnimi organizacijami ter fiskulturo, 
pridobiva naj ne samo člane, t. j. aktivne planince, ampak tudi prijatelje, t. j. tiste, ki so voljni z 
delom ali denarjem podpreti stremljenje društva, pa čeprav ne hodijo, oz. ne morejo hoditi v 
hribe. PD naj zbira v svojih vrstah tudi pionirje, ki pa nimajo volilne pravice. Ob koncu še 
sporoči, da se voli za plenum PZ na sto članov enega delegata, ki potem društvo na plenumu 
polnopravno zastopa. Ker se ob koncu razlage pravil ni nihče javil k diskusiji o pravilih, da 
delovni predsednik pravila v celoti na glasovanje. Pravila so bila v obliki, kot so bila prebrana 
brez sprememb soglasno odobrena in sprejeta. 
 
Predno preide zbor na šesto točko dnevnega reda, t.j. na volitve, se prijavi k besedi še tov. 
Štajdohar od ljubljanskega društva, in sporoči, da je v načrtu gradnja velikega planinskega 
doma na Veliki planini, ki bi imel 200 postelj. To delo, pravi, da pripada kamniškemu okraju, 
prevzamejo pa naj ga Domžale, ki imajo za izpeljavo takega projekta največ možnosti. Pri 
tem zagotovi domžalskemu društvu vso podporo Ljubljane, ki je gradnji takega doma tudi 
sama zainteresirana. 
 
Nato se prijavi k besedi še zastopnik kamniškega društva tov. Gregorc, ki pozdravi 
ustanovitev novega društva in poudari, da bo imelo to samo pozitivne posledice za razvoj 
planinstva v Kamniškem okraju, v zadevi doma na Veliki planini pa se pridruži mnenju 
zastopnika iz Ljubljane, naj delo prevzame domžalsko društvo. Poudari, da se Kamniško 
društvo tega dela sicer ne boji, pač pa da ima to društvo še mnogo dela na drugih 
postojankah. Kokrško sedlo so obnovili letos, za drugo leto pa se predvideva obnovitev koče 
na Kamniškem sedlu. Predlaga, da delo na Veliki planini prevzamejo Domžale ob polni 
pomoči Ljubljane in Kamnika. Pri tej priliki zagotovi polno pomoč svojega društva. 
 
Tov. Deržaj, zastopnik PZS omeni, da je bilo na seji glavnega odbora sklenjeno, da 
kamniško društvo odstopi kočo na Kamniškem sedlu Domžalskemu društvu, nakar tov. 
Repanšek iz Kamnika pravi, da na tej seji ni bilo govora o odstopitvi Sedla Domžalam, 
ampak, da to postojanko tudi v bodoče obdrži in oskrbuje Kamnik. Tov. Deržaj ponovno 
izjavi, da je bilo o tem že sklepano, tov. Senica Jože pa se temu mnenju pridruži s pripombo, 
da so se Domžale itak odločile za slabšo postojanko, v katero bo potrebno vložiti mnogo 
truda in sredstev. Tudi tov. Štajdohar izjavi, da je upravljanje planinskih postojank veliko 
breme, zato je mnenja, da pri delitvi istih ne bo težav. Končno je bil sprejet predlog, da se 
pusti to vprašanje odprto, da ga reši plenum Zveze. 



 
Po zaključku te debate preide predsednik na naslednjo točko dnevnega reda, t.j. na volitev 
novega odbora ter obrazloži pomen posameznih funkcij. Pri tem omeni, da naj se referat za 
propagando deli v tajnika in referenta za propagando, čeprav pravila tajniškega mesta ne 
predvidevajo, in sicer z ozirom na to, ker se predpostavlja, da je tajniško mesto plačano, in 
ne voljeno, kar pa za novo društvo še ne pride v poštev. Proti temu predlogu ni bilo 
ugovorov. 
 
Po krajšem odmoru preide občni zbor na volitve novih funkcionarjev. Tov. Lenček predlaga, 
da se voli po listah in predlaga že celotno listo, tov. Senica pa predlaga, da se voli 
posamezno, ker je društvo šele ustanovljeno in nima še izkušenih članov, odbornikov. 
 
Pri glasovanju je bilo nato z večino glasov sprejeto, da se voli posamezno, t.j. poimensko. 
 
Za predsednika je bil kot prvi predlagan tov. prof. Bukovec, kot drugi tov. Praprotnik Lojze, ki 
ni bil navzoč radi zadržanosti. Pri glasovanju je bil tov. Bukovec izvoljen z večino glasov. 
Takoj po izvolitvi se zahvali za zaupanje in prosi predsednika občnega zbora, da nadaljuje z 
delom. 
 
Za prvega podpredsednika, ki je obenem vodja alpinistične sekcije je bil predlagan in 
soglasno izvoljen tov. Jerovšek. 
 
Za drugega podpredsednika je bil predlagan tov. Habjan, ko pa tov. Flerin izjavi, da 
predlagani radi prezaposlenosti ne more sprejeti tega mesta, kakor je sam izjavil, je bil 
predlagan in soglasno izvoljen tov. Pavlin Albin, tajnik KLO Domžale. 
 
Za gospodarja je bil predlagan in soglasno izvoljen tov. Lenček Janez. Za oskrbnika koče, 
katero bi prejelo društvo v upravo, je bil predlagan in z večino glasov izvoljen tov. Bradeško. 
Takoj nato je bil voljen tudi gospodarski odbor, katerega člani imajo sicer samo posvetovalen 
glas, ki pa je z ozirom na gradnje v bližnji bodočnosti važen. V ta odbor so bili soglasno 
izvoljeni: tov. Martelanc Miro, Hrovat Milan, Gabrič Janko, Tajč. 
 
Za vodjo gradbenega odseka je bil predlagan in soglasno izvoljen tov. Pavlovčič Slavko. Kot 
pomočnik mu je bil od zbora dodeljen tov. Orehek Avgust. 
 
Ker se je funkcija propagande delila v tajnika in propagandista, se je volil najprej tajnik: tov. 
Vidmar Jože predlaga, naj opravlja obe funkciji tov. Bevc, tov. Mazgon predlaga za 
propagandista tov. ing. Prešerna, tov. Senica pa potem ko je objasnil vlogo obeh funkcij 
predlaga za tajnika ing. Prešerna. Pri glasovanju je bil za propagandista izvoljen z večino 
glasov tov. Bevc Emil, za tajnika pa tudi z večino glasov tov. ing. Prešeren. 
 
Za blagajnika je bil predlagan najprej tov. Flerin Milan, ki pa mesto odkloni, nato so 
predlagani po vrsti tov. Grilj, tov. Martelanc in tov. Korbar. Pri glasovanju je bila z večino 
glasov izvoljena tov. Korbar-jeva. 
 
Nato preide zbor k volitvi nadzornega odbora. Predlagani: tov. Senica, ki odkloni, tov. Vidmar 
Jože, Hrovat Milan, Merhar Milan, ing. Deržaj, Mišič Vilo, Praprotnik Lojze. Izvoljeni so bili: 
tov. ing. Deržaj, Vidmar Jože in Praprotnik Lojze. 
 
Za vodjo reševalnega odseka je bil določen tov. Orehek, vendar bo organizacijo tega odseka 
izvedel tov. Uroš Župančič. 
 
Čeprav od prijavljenih 700 članov večina še ni plačala članarine, je bilo izvoljenih za delegate 
za plenum PZS sedem tovarišev, in sicer soglasno: tov. Bukovec Anton, Merhar Milan, Flerin 
Milan, ing. Prešeren, Orehek Avgust, Jerovšek Ivan, Lenček Janez. 



 
Ad 7. 

Pri sestavi delovnega načrta je prišlo ponovno na debato vprašanje gradnje doma na Veliki 
planini. Tov. Jerovšek je mnenja, naj društvo tega dela ne prevzame, ker ga ne bi zmoglo. V 
istem smislu apelira na zborovalce tudi tov. Bevc. Za gradnjo pa so se zavzeli tov. Pavlovčič, 
kot referent za gradnje, ki izjavi, da je gradnja možna in da bi bilo škoda priložnost, ki se nam 
nudi, zamuditi, dalje tov. Mehle Milan, ing. Deržaj, Flerin Milan in Merhar Milan, ki so vsi 
zagovarjali misel kot pravilno in svetovali društvu, naj smatra to za svojo največjo nalogo, kot 
preizkus, ali ima društvo dovolj življenjske sile, da izvede tudi velika dela. Po daljši debati so 
se zborovalci pridružili mnenju večine referentov, končni sklep glede ostalih načrtov pa je bil, 
naj odbor sestavi podrobni načrt del za naslednje leto in nato skliče masovni članski 
sestanek, kjer se bo načrt prediskutiral. 
 

Ad 10. 
Pri predzadnji točki dnevnega reda svetuje tov. ing. Deržaj, da začne društvo s propagando 
za čim večje število naročnikov Planinskega vestnika, ki je organ vseh planincev, nato pa še 
enkrat želi društvu kar največjih uspehov pri njegovem delu za dvig planinske ideje in 
posebno za dvig kvalitetnega planinstva. 
 
Ker se nihče več ne javi k besedi, povzame zaključno besedo novoizvoljeni predsednik tov. 
Bukovec Anton, ki zagotovi vse navzoče, da bo odbor po svojih najboljših močeh skušal 
izvesti sklepe, katere je občni zbor prevzel, skušal dvigniti planinstvo na najvišjo možno 
raven, pri tem pa seveda se zanaša na pomoč prav vseh planincev, kajti le ob sodelovanju 
res vsakega planinca bo možno doseči zastavljene cilje, ki ne bodo v korist in ponos samo 
Domžalam, ampak vsemu delovnemu ljudstvu in vsej deželi. 
 
Po teh besedah zaključi delovni predsednik uspeli občni zbor ob 12. uri 40 min. 
 
V Domžalah, dne 20. novembra 1948. 
 

Zapisnikar: 
Flerin Milan 

Overovatelja: 
 
Merhar Milan 
 
Čad Ivan 


