PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR
LJUBLJANA
Kolodvorska 11

Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
Tel.:01 29 12 297 GSM: 051 613 367
pdzeleznicarlj@gmail.com

Zapisnik
Občnega zbora Planinskega društva Železničar Ljubljana,
z dne 23.2.2019, ob 16.00 uri, v prostorih TD Zapotok.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvoritev Občnega zbora.
Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja.
Poslovnik OZ.
Potrditev dnevnega reda.
Imenovanje verifikacijske komisije in overovateljev zapisnika.
Poročilo predsednika o delu v letu 2017.
Poročilo načelnikov odsekov in gospodarja društva za leto 2018.
Finančno poročilo za leto 2018, sprejem finančnega plana za leto 2019.
Poročilo nadzornega odbora.
Razprava po poročilih in besedo imajo gosti.
Program dela društva za leto 2019.
Razno.

K1. točki dnevnega reda
Predsednik je pozdravil prisotne goste, članice in člane PDŽ.
Pred uradnim začetkom občnega zbora je bilo z video projekcijo prikazano delo mladinskega
odseka, obnova in aktivnosti na Vogarju ter predstavitev izleta v Srbijo.
K2. točki dnevnega reda
Predsednik je predlagal delovno predsedstvo v sestavi:
Obid Ciril-predsednik, Blaževič Faik, Bojan Rojc - člana.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Predsedujoči se je zahvalil za imenovanje in prevzel vodenje občnega zbora.
Za zapisnikarico je predlagal Irmo Dolšek. Predlog je bil soglasno sprejet.
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
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komisijo za overovitev zapisnika pa Resnik Janeza in Markovič Braneta. Predlog je bil soglasno
sprejet.
Verifikacijska komisija je potrdila prisotnost 87 članov in 16 gostov.
Zaradi osebnih razlogov se Tomšič Dušana razreši kot člana UO PDŽ , namesto njega pa se ne
predlaga novega kandidata.
SKLEP Št. 1
Tomšič Dušan je razrešen funkcije člana UO PDŽ Ljubljana.
K6. točki dnevnega reda
Predsednik PDŽ Drago Savić je poročal o delu društva. PDŽ je izvedel 9 sej UO, vse seje so bile
sklepčne. Poudaril je, da v letošnjem letu praznuje društvo 70 let in bo v ta namen izvedena
slavnostna akademija v Cankarjevem domu na Vrhniki 26.11.2019. Zahvalil se je vsem članom
UO in članom organov društva za uspešno opravljeno delo, še posebej pa tajnici Darji za
angažiranost pri uspešnem vodenju administracije.
Za požrtvovalno delo v Kosijevem domu na Vogarju se je zahvalil gospodarju, oskrbniku in
kuharici ter vsem, ki so prispevali veliko truda in prostega časa za urejanje Kosijevega doma na
Vogarju.
Posebna zahvala gre tudi Zvezi borcev za vrednote NOB-ja Vrhnika, TD Blagajana Vrhnika in TD
Borovnica za uspešno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi pohodov na Štampetov most.
Zahvala tudi Gorski reševalni Bohinj za dobro sodelovanje.
Meddruštvena organizacija železničarjev Slovenije je zgledno delovala, za kar gre zahvala g.
Rateju kot predsedniku.
Tudi v letu 2018 se lahko pohvalimo s povečanim številom članstva (455 članov), kar potrjuje, da
smo na pravi poti.
Lani smo se udeležili mednarodnega srečanja planinskih društev v Gospiču, kjer smo bili zelo
uspešni pri športnih igrah. Bili smo zelo uspešni pri organizaciji pohoda Štampetov most, pohoda
1000 železničarjev na 1000 m, kakor tudi maše na Vogarju.
Na koncu je predsedujoči povabil vse, da se udeležijo še enega jubileja, to je 40. Pohoda
Štampetov most 13.4.2019, pohoda1000 železničarjev na 1000m 25.5.2019 ter mednarodnega
srečanja planinskih društev 21. do 23.6.2019, ki ga organizira PDŽ Lajkovac iz Srbije. Vsem
prisotnim se je zahvalil za udeležbo na OZ in jim zaželel varen korak na njihovih poteh.
K7. točki dnevnega reda
Podana so bila poročila o delu:
 alpinističnega odseka
 vodniško-izletniškega in turno kolesarskega odseka
 odseka markacistov
 gospodarja
 odseka varuhov gorske narave
 častnega razsodišča.
 nadzornega odbora
Poročila so priložena originalu zapisnika.
Alpinistični odsek je imel v letu 2018 registrirane 5 alpinistične inštruktorje, 5 alpinistov, 4
alpiniste, 9 starejših pripravnikov in 25 mlajših pripravnikov. Poleg 23 tečajnikov je še cca 50
članov, skupaj so v program odseka na različnih ravneh vključene 100 osebe. V preteklem letu je
v naziv mlajši pripravnik napredovalo 10 članov, v naziv starejši pripravnik 2 člana, novega
alpinista pa nismo dobili. Naš plan je tudi načelnik Komisije za alpinizem pri PZS.
V Alpinistično šolo,ki smo jo pričeli oktobra se je vpisalo 23 tečajnikov, izobraževanje pa se je že
prevesilo v drugo polovico.
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Uspešno smo izvajali program Alpinist/ka za pridobivanje novih znanj in izkušenj. V preteklem
letu smo v posameznih in organiziranih turah splezali približno 800 smeri. Organizirani tabori in
večje akcije so bili: tabor v Dolomitih, Ženski alpinistični tabor, sprejem na Vogarju, Ferajnovske
amaterske rekreativne tekme, več manjših vikend taborov, naš član tekmuje v slovenskohrvaško-srbskem pokalu v ledenem plezanju ter v evropskem pokalu.
Večja dela pri urejanju naših prostorov: nove stopnice za podest, topli pod, čiščenje oprimkov,
police na podestu, dodatni prostor nad hodnikom, sanacija strehe.
Načelnik AO Železničar Rok Zaletel se je zahvalil PDŽ Ljubljana za vso podporo.

Vodniško-izletniški odsek je imel v preteklem letu registriranih 5 vodnikov in 2 gostujoča vodnika,
v turno-kolesarskem odseku pa je bil registriran 1 vodnik.
Iz programa je bilo uspešno izpeljani 2/3 aktivnosti. Zaradi slabega vremena je odpadlo 9 izletov.
Najštevilčnejši je bil pohod Štampetov most in 1000 železničarjev na 1000 m. Uspešno je bilo
izvedeno 1 usposabljanje planinskega vodnika.
V turno-kolesarskem odseku so bili izvedeni 3 izleti (Lisca 6 udeležencev, Ojstrnik 5 udeležencev,
Pohorje 7 udeležencev). En izlet je zaradi slabega vremena odpadel.
Markacijski odsek:
V decembru je po Bohinjskem koncu divjala nevihta, po kateri je bilo kar nekaj naših poti
neprehodnih. Zato smo v lanskem letu očistili poti:
- Planina Vogar-Pršivec (zahvala članom društva pri pomoči). En del poti je bilo potrebno na
novo markirati.
- Planina Vogar-Planina Viševnik (zahvala članom društva Drago Bregar, ki so sami očistili pot).
Še približno 40 ur manjšega čiščenja in markiranja naših poti se je opravilo v letu 2018.
Žal pa je do nadaljnjega še vedno zaprta pot Planina Vogar-Planina Jezero (čez Vodični vrh).
Mladinski odsek
V letu 2018 je bilo izvedenih 6 izletov na različne cilje in mladinski planinski tabor v Medvodju pri
Jelendolu. Udeležba tabora je bila več kot zadovoljiva-dosegli smo maksimalno število naše
kapacitete, to je 35 otrok in 8 odraslih – planinskih vodnikov in ostalih, ki so pomagali pri
organizaciji in vodenju. Razdeljeni v dve skupini smo opravili 8 tur:
Stegovnik, Storžič, Košutnikov turn, Kofce-Veliki vrh, Planina Spodnja Dolga njiva-Plešivec
Kladivo-Kofce gora, Zelenica-Begunjščica-Roblekov dom-Planina Prevala-Zelenica, ZelenicaVrtača-Zelenica.
Imeli smo več predavanj iz planinske šole, izvedli pa smo tudi mnogoboj in orientacijsko
tekmovanje. Ogledali smo si Dovžanovo sotesko.
Zbora mladinskih odsekov sta se udeležila dva mladinca, 2 vodnika sta se udeležila
izpopolnjevanja za vodenje tur v kopnih razmerah.
Nekaj starejših mladincev se je zanimalo za udeležbo na alpinistični šoli, ki jo organizira AO.
Želimo si, da bi do tega sodelovanja prišlo, saj bi tako lahko pridobili mnogo strokovnega znanja
in izkušenj.
Za letošnje leto načrtujemo tabor na Mlačci pri Mojstrani.
Gospodar nas je obvestil, da je bilo v letu 2018 opravljenih cca 1500 prostovoljnih delovnih ur.
V letu 2018 je prišlo po tradicionalno izvedenih skokih na Vogarju do izpada elektrike v kopalnici v
starem delu. Tako so se naše akcije začele že aprila. Začeli smo s pripravo drv za poletno
sezono, s pripravo kresa in obrezovanjem smrek, ki jih je podrlo decembrsko neurje. Po
prvomajskih praznikih smo intenzivno začeli z več različnimi deli: dostavili smo ploščice in ostali
material za obnovo kopalnice in vgradili plinski štedilnik. V maju smo začeli z demontažo
kopalnice in obnovo elektrike v njej. Prebelili smo vse sobe in hodnike, sanirali kanalizacijo v
skladišču, hkrati pa začeli z barvanjem brun in ograje na terasi, pri čemer so nam pomagali tudi
naši alpinisti. Junija je po programu sledila delovna akcija, kjer smo čistili pot proti Pršivcu in
temeljito očistili dom. V juniju smo tudi obnovili stranišče osebja. Julija je bila izvedena košnja.
Septembra smo v dolino odpeljali podrte smreke, nabavili nov hladilnik, ploščice za obnovo 4
kopalnic in WCja ter novo opremo za te prostore. V začetku oktobra smo začeli z obnovo 2
kopalnic v 2. nadstropju. Imeli smo akcijo priprave drv za zimo in popravili streho, ki nam jo je
poškodovala nevihta..
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Za letos je predvidena obnova kopalnice oskrbnika, kuharice in malega WCja. Še največ dela nas
čaka z zamenjavo strešne kritine, ki smo jo že nabavili in v celoti plačali.
Gospodar se je na koncu zahvalil vsem, ki so se odzivali njegovemu vabilu na delovne akcije in
povabil tudi ostale, da se v letošnjem letu pridružijo.
Odsek varuhov gorske narave
V letu 2018 smo se udeležili licenčnega izpopolnjevanja v Novem mestu.
V novembru je bil sklican letni sestanek OVGN MDO Ljubljana.
Načelnica z minulim letom ni najbolj zadovoljna, ker se zaradi popoldanskih obveznosti ne more
udeleževali sestankov in izobraževanj.
Častno razsodišče nas je seznanilo, da so spremljali delovanje društva in dogodke v našem domu
na Vogarju. Ugotovili so, da v letu 2018 ni bilo nepravilnosti.
K8. točki dnevnega reda
Blagajničarka je podala finančno poročilo za leto 2018 in finančni plan za leto 2019.
SKLEP Št. 2
Sprejeto je finančno poročilo in bilanca uspeha za leto 2018.
SKLEP Št. 3
Sprejet je bil finančni plan za leto 2019.
K9. točki dnevnega reda
Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal trikrat. Na zadnji seji so pregledali finančno poslovanje za
leto 2018 in niso ugotovili nepravilnosti.
K10. točki dnevnega reda
Predsednik društva je prebral sporočilo oz. čestitko g. Janežiča, ki se ni mogel udeležiti občnega
zbora.
G. Ratej – je v imenu MDO in PDŽ Celje pohvalil uspešno delo našega društva in izrazil željo, da
bi tudi v bodoče vsa tri društva usklajeno sodelovala. Povabil je na pohode, ki jih organizira PDŽ
Celje in na mednarodno srečanje.
Ga. Marinka Koželj Stepic je v imenu MDO Ljubljana in PZS pohvalila delo društva, še predvsem
alpinistov. Povabila je na Jurčičev pohod, na 49. Tabor ljubljanskih planincev, ki bo na Vogarju
ter na vseslovenski planinski praznik na Lisco. Zahvalila se je za zgledno sodelovanje v MDO.
G. Danilo Hrastnik se je kot predstavnik PD Maribor zahvalil za povabilo in pohvalil delo društva
ter čestital za uspehe.
Predstavnik TD Vrhnika je v imenu predsednice čestital za minulo delo in se zahvalil za povabilo.
Veseli so medsebojnega sodelovanja in si želijo da se nadaljuje tudi v bodoče.
Gospa Maruša Reja iz PD LPP je pohvalila naše delo, še posebej številčnost alpinističnega odseka.
Zaželela je uspehe tudi v bodoče.
Dušan Brekič iz PD Medvode je čestital za naše uspehe ter pohvalil postrežbo na Vogarju. Povabil
je na pohode v Polhograjske dolomite
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Gospa Meta Windschrurer je kot ponosna članica PD Železničar pohvalila delo vseh odsekov,
posebej pa se je zahvalila Oblak Darkotu za lepo urejeno spletno stran..
K11. točki dnevnega reda
Še naprej bomo težili k povečanju članstva (500 članov do konca mandata), osredotočili se bomo
na delovanje mladinskega odseka (glede finančnih sredstev in materiala), še nadalje bomo nudili
podporo alpinističnemu odseku pri njegovem delu in osvajanju svetovnih vrhov, posebno
pozornost bomo namenili vodniškemu odseku, predvsem na področju pridobivanja in
izobraževanja novih vodnikov, še posebej veliko dela nas čaka v planinskem domu na Vogarju,
zato pričakujemo čim večjo podporo članov gospodarske komisije, upravnega odbora in vseh
ostalih članov društva, ki se želite aktivno vključevati v naše delo. Veliko poti je zaprtih in bo
potrebno kar nekaj akcij, da se poti očistijo.
K13. točki dnevnega reda
Predsednik se je vsem zahvalil za udeležbo in povabil na dogodke, ki jih organizira društvo ali
MDO. Izpostavil je 70-letnico društva in 40 letnico pohoda Štampetov most. Zahvalil se je
članoma društva, ki skrbita za dobro hrano na OZ in drugih naših dogodkih. Vse udeležence je
povabil tudi k sodelovanje pri srečelovu.
Občni zbor je bil zaključen ob 18.30 uri.
Zapisnikarica:
Irma Dolšek

Predsednik delovnega predsedstva
Ciril Obid

Overovatelja zapisnika:
Janez Resnik
Brane Marković
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