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Vodniški odbor 

MDO PD Ljubljane        Ljubljana, 14. 7. 2022 

Volavlje 46 

1129 Ljubljana-Zalog 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 

1. seje Vodniškega odbora MDO PD Ljubljane, ki je bila v ponedeljek, 11. 7. 2022, ob 

17.00 uri, v Gostilni Rožnik, Cankarjev Vrh 1, 1000 Ljubljana. 

 

Prisotni člani Vodniškega odbora: Liljana Drevenšek, Marjan Klančar, Niko Bertoncelj. 

Prisotni vabljeni: Ernest Gradišar, predsednik MDO PD Ljubljane. 

 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Poročilo o dosedanjih aktivnostih in plan dela za mandatno obdobje. 

2. Organizacija vodenega izleta za vodnike PZS MDO PD Ljubljane. 

3. Organizacija izobraževanja za vodnike PZS MDO PD Ljubljane. 

4. Razno. 

 

 

 

Ad 1. 

Uvodoma sem podal kratko poročilo z 10. seje predsedstva MDO PD Ljubljane, ki je 

bila v sredo, 20. 4. 2022 ob 17.00 uri v Lavričevi koči na Gradišču nad Stično, na 

kateri smo bili prisotni stari in novi člani predsedstva MDO PD Ljubljane. Na kratko 

sem poročal tudi o dogajanju na Letnem planinskem taboru MDO PD Ljubljane, ki je 

bil v soboto, 28. 5. 2022, v Lavričevi koči na Gradišču ter s 1. Seje novega sestava 

predsedstva MDO PD Ljubljana, ki je bila v četrtek, 16. 6. 2022 ob 17.00 uri v 

prostorih PD Saturnus, Agrokombinatska 2, Lj.-Zalog. 

Za naše mandatno obdobje smo sklenili, da bomo vsako leto organizirali vsaj en izlet 

in vsaj eno izobraževanje za vodnike PZS MDO PD Ljubljane. Za organizacijo bo 

vsako leto odgovoren eden od članov Vodniškega odbora MDO PD Ljubljane, druga 

člana pa mu bosta pri tem pomagala.  

 

Ad 2. 

V letu 2022 sem organizacijo izleta vodnikov PZS MDO PD Ljubljane prevzel Niko 

Bertoncelj. Okvirni datum izleta je sredi septembra, cilj dvodnevnega izleta je gorski 

masiv Monte Rosa z višino 4.634 m, kjer nameravamo osvojiti enega od 

štiritisočakov. Vabilo bo poslano načelnikom Vodniških odborov MDO PD Ljubljane 
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oz. predsednikom društev, ki nimajo Vodniškega odbora. Informativne prijave bomo 

zbirali do 1. avgusta 2022. Predvidena akontacija za rezervacijo koče ter zagotovitev 

mesta na izletu bo 150,00 €. Stroški izleta bodo predvidoma znašali 300,00 € na 

osebo in bodo zajemali organiziran prevoz, strokovno vodenje in polpenzion v koči. 

Stroški izleta bodo variirali v odvisnosti od števila udeležencev in v odvisnosti 

dejanskih stroškov izleta. Organizator izleta bom sredi avgusta opravil ogledno turo in 

zbral informacije o poteku ture, logistiki in prenočišču ter na podlagi tega pripravil 

program izleta. Stroški ogledne ture se bodo krili iz fonda Vodniškega odbora MDO 

PD Ljubljane.  

 

Ad 3. 

Organizacijo letošnjega izobraževanja za vodnike PZS MDO PD Ljubljane sem prevzel 

Niko Bertoncelj. Osrednja tema izobraževanja bo predstavitev novosti in posebnosti 

novega Pravilnika vodnikov PZS s poudarkom na kompetencah PV 1 in PV 2., ki bo 

trajalo ca. tri ure. Organizirano bo predvidoma v drugi polovici oktobra, med 

tednom, v popoldanskem času, v prostoru, kjer bo mogoča uporaba projektorja. 

Predvideni predavatelj bo Martin Šolar, podpredsednik PZS, pristojen za vodništvo in 

preventivo. Vabilo bo konec oktobra poslano načelnikom Vodniških odborov MDO 

PD Ljubljane oz. predsednikom društev, ki nimajo Vodniškega odbora. 

 

Ad 4. 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

 

Zapisal: 

Niko Bertoncelj 

Vodja Vodniškega odbora MDO PD Ljubljane 


