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                                   PLANINSKO DRUŠTVO  ŽELEZNIČAR  

                                                       LJUBLJANA  

                                                 

Kolodvorska 11 

 

 

                                                     Uradne ure: torek, 16.00 -18.00 ure 

 GSM 030 605 101 (Vogar) , tel 01- 29 12 297 

                                                             Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana 

 

 

         Zapisnik 
 

 

Občnega zbora Planinskega društva Železničar Ljubljana, 
 

z dne 25.2.2017, ob 16.00 uri, v prostorih TD Zapotok. 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1.   Otvoritev Občnega zbora. 
2.   Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja. 
3.   Poslovnik OZ. 
4.   Potrditev dnevnega reda. 
5.   Imenovanje verifikacijske komisije in overovateljev zapisnika. 
6.   Poročilo predsednika o delu v letu 2016. 
7.   Poročilo načelnikov odsekov in gospodarja društva za leto 2016. 
8.   Finančno poročilo za leto 2016. 
9.   Poročilo nadzornega odbora. 
10.  Razprava po poročilih . 
11.  Volitve predsednika in članov organov društva. 
12.  Program dela društva v leto 2017 
13.  Sprejem finančnega plana za leto 2017. 
14.  Besedo imajo gostje. 
15.  Podelitev priznanj. 
16.  Razno. 

 
             
K1. točki dnevnega reda  
 
Predsednik je pozdravil prisotne goste, članice in člane PDŽ. 
Pred uradnim začetkom občnega zbora je član AO s projekcijo predstavil  ureditev novih 
prostorov. 
Načelnik mladinskega odseka  je prikazal potek postavitve in izvedbe letnega tabora.  
 
 
K2. točki dnevnega reda 
 
Predsednik je predlagal delovno predsedstvo v sestavi: 
 

Obid Ciril-predsednik, Tomšič Dušan-član, Irma Dolšek-članica. Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
Predsedujoči se je zahvalil za izvolitev in prevzel vodenje občnega zbora.  
Za zapisnikarico je predlagal Darjo Kastelic. Predlog je bil soglasno sprejet.   
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K3. točki dnevnega reda 
 

Poslovnik  je bil soglasno sprejet. 
 
 
K4. točki dnevnega reda 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 

K5. točki dnevnega reda 
 

Predsedujoči je za dva člana verifikacijske komisije predlagal Dareta Oblaka in Ivana Tomažina, v 
komisijo za overovitev zapisnika pa Braneta Markovića in Janeza Resnika. Predlog je bil soglasno 
sprejet.  
  
Verifikacijska komisija je potrdila prisotnost 96 članov in 7 gostov. 
 
 
K6. točki dnevnega reda 
 

Predsednik PDŽ Drago Savić je poročal o delu društva. PDŽ je  izvedel 10 sej UO, vse seje so bile 
sklepčne. Zahvalil se je vsem članom UO in članom organov društva za uspešno opravljeno delo. 
V štiriletnem obdobju so bile vse seje sklepčne, kar dokazuje odgovornost do UO PDŽ. 
Za uspešno delo v Kosijevem domu na Vogarju se je posebej zahvalil oskrbniku in kuharici. 
Zahvalil se je Zvezi borcev za vrednote NOB-ja Vrhnika, TD Blagajana Vrhnika in TD Borovnica za 
uspešno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 37. Pohoda Štampetov most. 
Meddruštvena organizacija Železničar Slovenije je izvedla 3 seje, za kar gre zahvala predsedniku 
MDO Železničar, gospodu Jožetu Rateju za uspešno sodelovanje. 
Zahvalil se je tudi predsedniku PDŽ Maribor za dobro sodelovanje in pomoč pri organizaciji izleta 
v neznano. 
Že četrto leto zapored se lahko pohvalimo s povečanim številom članstva, kar pomeni da se je v 
našem štiri letnem mandatu skupno število članov povečalo za 70%. 
Nazadnje je predsedujoči vse povabil na pohod Štampetov most ki bo 22.4.2017 in 
mednarodnega srečanja planinskih društev - od 16.6 do 18.6.2017 v organizaciji PDŽ Celje. 
Organizirali bomo tudi dogodek 1000 železničarjev na 1000 metrov, ki bo 27.5.2017. 
24.6.2017 bomo na Vogarju organizirali prireditev »Gremo v hribe«. 
Vsem prisotnim se je zahvalil za udeležbo na OZ in jim zaželel varen korak na njihovih poteh. 
 
 
K7., K8. in K9. točki dnevnega reda 
 
Poročila o delu so podali: 

 Rok Zaletel je podal poročilo alpinističnega odseka. 

 Ljubiša Bojovič je podal poročilo vodniškega odseka. 
 Igor Strgar je podal poročilo markacistov. 
 Namesto gospodarja, Andreja Kromarja, je poročilo podal Brane Markovič. 
 Poročilo Janje Prelovšek o delu odseka varuhov gorske narave . 
 Poročilo Jureta Borute o delu častnega razsodišča. 

 Poročilo blagajničarke Anice Bogožalec. 
 Poročilo predsednice nadzornega odbora Vesne Tomažin. 

 
 
Poročila so priložena originalu zapisnika. 
 
  

Alpinistični odsek je imel v letu 2016 registriranih 5 alpinističnih inštruktorjev, 5 alpinistov,  
8 starejših pripravnikov in 27 mlajših pripravnikov. Poleg 15 tečajnikov je še 35 članov, skupaj je 
v program odseka na različnih ravneh vključeno 98 oseb. V preteklem letu je v  naziv mlajši 
pripravnik  napredovalo 15 članov, v naziv starejši pripravnik 4 člani, v naziv alpinist 1 član in v 
naziv alpinistični inštruktor 1 član. En član je tudi aktiven član Komisije za alpinizem na PZS. 
Alpinistično šolo,ki jo organizira AO Železničar  je zaključilo 25 tečajnikov. 
Izvajali so program Alpinist/ka, ki združuje mlajše in starejše pripravnike in jim ponuja platformo 
za napredovanje v alpinističnem znanju. 
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V lanske letu so preplezali približno 550 smeri, organizirali tabore in razne akcije. 
Pomembna je pridobitev in ureditev novih prostorov, katere so z veliko prostovoljnega dela uredili 
člani sami. Število članov AO tudi vztrajno raste, tudi zaradi članic in njihovega tabora. 
 

Načelnik AO Železničar Rok Zaletel se je zahvalil PDŽ Ljubljana za vso podporo. 
 

Načelnik vodniškega odseka nas je seznanil, da so realizirali 80% izletov. Pomagali so pri 
organizaciji in izvedbi 37. pohoda Štampetov most. V juniju  smo se udeležili tridnevnega 
mednarodnega srečanja železničarjev, ki so ga tokrat organizirali Madžari. 
V avgustu je bil organiziran več dnevni izlet po Bosni, katerega vrhunec je bilo splavarjenje po 
Tari in s pohodom na Maglič. Izvedli so še spominsko mašo na Vogarju za padle planince. 
Veseli so pridobitve dveh novih vodnikov, katera bosta pomagala še k smelejšim načrtom in 
rezultatom. 
 

Načelnik markacistov je podal sledeče poročilo: 
 

Aprila so sodelovali pri organizaciji pohoda Štampetov most. 
V majski delovni akciji so s člani PDŽ urejali pot iz Stare Fužine na planino Vogar.  
Junija je bil opravljen pregled poti iz planine Vogar preko planine Hebed na Pršivec. 
Drugi pregled je bil opravljen iz planine Vogar preko Vodičnega vrha na planino Jezero. 
Tretji pregled je bil izveden iz planine Vogar na planino Krstenica. 
V avgustu se je urejala povezovalna pot izpod Pršivca na planino Viševnik. 
 

Načelnik mladinskega odseka je podal poročilo o mesečnih izletih in o mladinskem planinskem 
taboru na planini Kuhinja. 
Tabora se je udeležilo 36 učencev, dijakov in študentov.  Sodelovalo  je 12 članov in vodnikov 
društva. Novembra so se udeležili zbora mladinskih odsekov in posveta na temo mladinskih 
planinskih taborov. V letu 2017 nameravajo nadaljevati z mesečnimi izleti, načrtujejo tudi tabor v 
Robanovem kotu. 
 

Gospodar nas je obvestil, da so izvedli 7 večjih delovnih akcij. Urejali so Kosijev dom in okolico. 
Zamenjali so vse vzmetnice, vzglavnike, potratni hladilni skrinji in hladilnik. Avgusta je bila 
izvedena košnja. 
Jeseni se je sanirala streha, pobelili in očistili so nekaj prostorov in poskrbeli za drva. 
V novembru se je zgradila čistilna naprava z oddušnikom  in lovilcem olja. 
Decembra so pokrpali streho in sanirali strešno okno. 
Za leto 2017 je še veliko načrtov, saj je potrebnih še nekaj popravil in izboljšav za uspešno delo 
in dobro počutje gostov.  
 

Vodja odseka varuhov gorske narave se je udeležila zbora odsekov za varstvo gorske narave. 
Razpravljali so o zavarovanih plezalnih poteh in nasprotovanjih oziroma o umestitvi le teh v 
degradirana območja. Izpostavili so problem voženj z vozili v naravnem okolju, ozaveščanje 
gorskih kolesarjev in delu z mladimi. Udeležila se je naravovarstvenega izleta, ki ga je organiziralo 
PD Nazarje. Čistilna naprava na Vogarju pa je svetleč kamenček v mozaiku k ohranjanju čiste 
narave. 
 

Predsednik častnega razsodišča nas je seznanil, da so spremljali delovanje društva in dogodke v 
našem domu na Vogarju. Ugotovili so, da v letu 2016 ni bilo nepravilnosti. 
 

Finančno poročilo je podala blagajničarka in sicer je društvo delovalo pozitivno.  
 

Nadzorni odbor se je sestal dvakrat. Pregledali so finančno poslovanje PDŽ za leto 2016 in niso 
ugotovili nepravilnosti. 
 
 

 
    SKLEP Št. 1 
 
 

Sprejeto je finančno  poročilo in bilanca uspeha za leto 2016.  
 
 
 
K10. točki dnevnega reda 
 

V preteklem letu je bilo vloženega veliko truda in prostega časa, da so se uredili tako novi 
prostori za AO PDŽ kot v Kosijevem domu in okolici. Urejali so tudi planinske poti s požrtvovalnim 
delom članov, ki so nepogrešljivi pri delu in pri druženju.  
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K11. točki dnevnega reda 
 

Letošnji OZ PDŽ Ljubljana je tudi volilni, saj je po 22. členu Pravil, v februarju potekel 4 letni 
mandat predsedniku, podpredsedniku, tajniku in blagajniku društva, članom UO nadzornega 
odbora in častnega razsodišča. UO je na 5. Seji, po 39. Členu Pravil, sprejel sklep o razpisu 
volitev za predsednika društva in ostalih organov . Do izteka roka se ni nihče prijavil, zato so člani 
na 9. seji prosili dosedanjega predsednika g. Draga Savića za ponovno kandidaturo na mesto 
predsednika PDŽ Ljubljana. Gospod Savić je predlog sprejel.  
Po 29. členu je bil podan predlog, da so volitve javne. Predlog je bil soglasno sprejet. 
 

 
SKLEP Št. 2 
 

Gospod Drago Savić je soglasno izvoljen  za predsednika PDŽ Ljubljana  
za dobo štirih let. 
 
 
 

Na podlagi 29. člena pravilnika PDŽ Ljubljana ima UO največ do 16 članov. Načelniki odsekov so 
člani UO po položaju, za ostale člane pa so bili  predlagani naslednji kandidati: 
Dare Oblak za podpredsednika, Darja Kastelic za tajnico, Anica Bogožalec  za blagajnika in za 
člane Dušan Tomšič, Faik Blaževič, Jani Tomažin, Ivan Slaviček, Irma Dolšek, Robi Hočevar, Jože 
Marinčič. 
 

SKLEP Št. 3 
 
Soglasno so bili izvoljeni v Upravni odbor vsi predlagani kandidati. 
 
 
 

Po 34. Členu pravilnika PDŽ Ljubljana ima nadzorni odbor 3 člane. Predlagane so tri kandidatke: 
Vesna Tomažin, Biserka Slaviček, Zdenka Kovačič. 
 

 

SKLEP Št. 4 
 

Kandidatke za nadzorni odbor so bile soglasno sprejete. 
 
 
 

Po 35. Členu pravilnika PDŽ so bili predlagani za častno razsodišče naslednji kandidati: 
Anton Merjasec, Jure Boruta in Marica Kališnik. 
 

 
SKLEP Št. 5 

 
Kandidati za častno razsodišče so bili soglasno sprejeti. 
 
 
K12. točki dnevnega reda 
 
Predsednik se je zahvalil za izkazano zaupanje in predstavil usmeritve za naslednje štiriletno 
obdobje. Trudili se bomo za povečanje članstva s poudarkom na mladih. Vso podporo bomo 
nudili tudi alpinistom, da bodo lahko uresničevali še naprej  svoje ambiciozne načrte. 
Želja je pridobiti  ali izšolati nove vodnike. 
Obnova Kosijevega doma, predvsem kanalizacije, elektrike, sanacija balkona in terase. 
Z željo po konstruktivnemu sodelovanju je predsednik vsem zaželel uspešno delo. 
 
 
K13. točki dnevnega reda 
 

Za leto 2017 je  blagajničarka  predstavila finančni plan, prihodki bodo precej odvisni od 
vremenskih razmer in naše aktivnosti. 
 

SKLEP Št. 6 
 

Sprejet je bil finančni plan za leto 2017. 
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K14. točki dnevnega reda 
 
Predsednik MDO in PDŽ Celje, g. Ratej Jože, je najprej čestital za uspešno delo. Čestital je 
novemu vodstvu. Zahvalil se je za dobro meddruštveno sodelovanje. Vse prisotne je povabil na 
prireditve, ki jih organizira PDŽ Celje. 
Predstavnica MDO Ljubljana, Silvana Cilenšek je čestitala za uspešno delo in zaželela še naprej 
veliko uspeha. 
Predstavnik PD Drago Bregar in PD Krim, Danijel Cilenšek je čestital za vse uspehe in povabil na 
čim večji udeležbo na njihovih dogodkih. 
Gospod Jani Kikelj,, predstavnik ZZB Vrhnika, se je zahvalil za povabilo, čestital za uspešno delo 
in obljubil, da nam bodo še v bodoče pomagali pri organizaciji pohoda Štampetov most, da ne 
bodo šle v pozabo vrednote NOB. 
Predstavnik PD Integral, g. Tomaž Rusmirovič nam je čestital in pozval k tesnemu sodelovanju 
treh društev, ki delujejo na istem teritoriju TNP-ja. Zaželel nam je veliko uspeha tudi v bodoče. 
Predsednik PDŽ Maribor, Danilo Hrastnik je čestital za uspehe na področju dela z mladimi in 
alpinističnega odseka. Zahvalil se je za lepo predstavitev poteka obnove prostorov, katere 
uporabljajo alpinisti vključno s plezalno steno. Zaželel nam je uresničitev vseh načrtov v letu 
2017. 
 
K15. Točki dnevnega reda 
 
Podelili so priznanja PZS za požrtvovalno delo, ravno tako društvena priznanja nepogrešljivim 
članom društva, kot tudi simbolična priznanja za člane, ki so dobili že vsa možna priznanja in so 
še vedno zelo aktivni v društvu. 
 
 
K16. Točki dnevnega reda 
 
Predsednik se je vsem zahvalil za vso podporo in pomoč v štiriletnem obdobju. Spomnil se je tudi 
na vse, ki so bili aktivni v tem obdobju, a jih ni več z nami zaradi drugih obveznosti. 
Posebej se je zahvalil bivšima gospodarjema, g. Križnarju in g. Kromarju za njun trud. 
Vse navzoče je povabil na srečelov in jim zaželel prijetno druženje. 
 
 
Občni zbor je bil zaključen ob 18.30 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:     Predsednik delovnega predsedstva: 
Darja Kastelic            Obid Ciril 
 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
 
Janez Resnik  
 
 
 
Brane Marković 
 
 
 


