MDO PD Ljubljane - Vodniški odbor
Ul. Pavle Jeromnove 12
1000 Ljubljana

Ljubljana, 7. 11. 2014

ZAPISNIK
področnega zbora vodnikov PZS, ki je bil v ponedeljek 3. 11. 2014 v prostorih Športnega
centra Triglav, Vodovodna 25, Ljubljana.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Priprave na zbor vodnikov PZS, ki bo 29. 11. 2014
Izpopolnjevanje vodnikov PZS v letu 2015
Kadrovanje VO MDO PD Ljubljana
Razno

Prisotni:

Marjana Jelen (PD Medvode), Miran Goričanec in Ernest Gradišar (PD Vevče),
Zvonko Reljanovič, Tone Kresnik in Tomaž Stražar (PD Saturnus), Marjan
Klančar in Jan Skoberne (PD Iskra), Franc Škof (PD Avtotehna), Romana
Kocjančič (PD Mercator), Duško Grabnar (PD Ljubljana-Matica), Zdenka
Mihelič (PD Ribnica), Janko Marn (PD Pošte in Telekoma), Ivan-Janez Čebular
in Boštjan Skubic (PD Polž), Primož Zupančič (PD Rašica), Gabrijel Jelovšek
(PD Drago Bregar) in Marinka Koželj Stepic (predsednica MDO)

Ad 1.)
M. Koželj Stepic je povedala, da bo 29. 11. 2014 zbor vodnikov PZS na Igu.
Pripravljeno je gradivo, ki ga bomo danes obravnavali. Potrebno je izvoliti tudi 5 delegatov,
ki bod zastopali vodnike MDO PD Ljubljane.
Za delegate smo izvolili:
Dušan Grabnar - PD Ljubljana-Matica
Marjan Klančar - PD Iskra
Marinka Koželj Stepic - PD Integral
Janko Marn - PD Pošte in Telekoma in
Drago Metljak - PD Ljubljana-Matica
M. Koželj Sepic je kratko predstavila dnevni red zbora. Poleg standardnih točk
dnevnega reda (izvolitev organov zbora, poročil, razprave itd.) bo še podelitev priznanj častni
vodnik PZS, potrditev sprememb pravilnikov in sicer Pravilnika vodnikov PZS, Pravilnika o
organiziranosti vodnikov PZS in Pravilnika o priznanjih VPZS ter volitve organov Vodniške
komisije PZS za obdobje 2014 - 2018.
Opozorila je na nekaj zanimivih podatkov: do sedaj je bilo kategoriziranih (so opravili tečaj)
3406 vodnikov, registriranih pa je le 1511. Zanimivo bi bilo izvedeti, zakaj tako velik osip.
Drug zanimiv podatek je iz pregleda vodnikov po starostni strukturi, ko vidimo, da so od 1511
vodnikov kar 703 vodniki starejši od 50 let.
Pri Pravilniku o organiziranosti vodnikov je nekaj sprememb zlasti pri vodenju po lažjih in
težjih feratah, pri opravljanju pripravništva in pojasnilo registracije.
Pravilnik o organiziranosti vodnikov PZS sledi spremembam statuta PZS, prilagojene so
določbe o volitvah in sestavi zbora vodnikov. Ta naj bi bila po novem tak, da bi vsi vodniški
odseki imeli svoj glas in ne bi bilo več delegatskega sistema kot sedaj.
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Pravilnik o priznanjih vodnikov je praktično nov, saj bo po novem le eno priznanje in sicer
častni vodnik PZS. Tudi ta novost je v duhu statuta PZS, člen 66.
Vodniška komisija je pripravila program dela za leto 2015. Pripravili so več tečajev za
pridobitev različnih kategorij vodenja ter 8 snežnih izpopolnjevanj in kar 23 kopnih
izpopolnjevanj.
Kompletno gradivo za zbor je objavljen na spletni strani PZS - Vodniška komisija
Ad 2.)
M. Koželj Stepic je poročala, da bo MDO PD Ljubljane organiziral 2 kopni
izpopolnjevanji in sicer tokrat v Domu pod Storžičem. Teme bodo nove in sicer za celotno
triletno obdobje 2015 - 2017.
Ad 3.)
Ugotovili smo, da so bili na zadnjem področnem zboru evidentirani le 3 kandidati
za delo v odboru vodnikov. Po krajši razpravi smo evidentirali še dva kandidata in izvolili
vodjo odbora. To je Jan Skoberne iz PD Iskra (jan.skoberne@ljubljana.si). Člani so : Romana
Kocjančič iz PD Mercator (ribče56@gmail.com), Marinka Koželj Stepic iz PD Integral
(marinka.kozelj@gmail.com), Boštjan Skubic iz PD Polž (bastyan.skubic@gmail.com) in
Tomaž Stražar iz PD Saturnus (strazar.tomaz@gmail.com).
Jan Skoberne se bo kot vodja odbora udeležil zbora vodnikov na Igu.
Ad 4.)

Ni bilo nobenih predlogov ali pobud.

Področni zbor, ki ga je tokrat vodila Marinka Koželj Stepic, predsednica MDO je bil
zaključen ob 18,30 uri.
Zapisala:
Marinka Koželj Stepic
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