PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR
LJUBLJANA
Kolodvorska 11

Uradne ure: torek 16.00 -18.00 ure
GSM 051 613 367 (Vogar) , tel 01- 29 12 297
Parmova 35, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK

1. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 10.3.2014 ob 16.00 uri na Parmovi 35 v
Ljubljani.
Prisotni člani: Savić Drago, Anica Bogožalec, Brane Markovič, Ivan Tomažin, Robi
Hočevar, Darja Kastelic, Jože Marinčič,Dare Oblak, Igor Strgar, Irma Dolšek, Dušan
Tomšič, Tomo Križnar, Miha Moškon,Janja Prelovšek,Faik Blažević.
Opravičeno odsotni: Ivan Slaviček
Sejo je vodil predsednik Planinskega društva Železničar Ljubljana (v nadaljevanju PDŽ)
Drago Savić.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči dal v razpravo predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem zapisnika ter pregled realizacije sklepov 1.
Seje UO.
2. Poročilo predsednika PDŽ.
3. Poročilo gospodarja PDŽ.
4. Poročilo članov UO.
5. Priprave na pohod Štampetov most.
6. Pobude, vprašanja in odgovori.
Člani PDŽ so sprejeli predlagani dnevni red.

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 1. SEJE UO

K1. Točki dnevnega reda:
Sprejme se zapisnik v predlagani vsebini in realizacijo sklepov. Spisek materiala za
odpis se bo naredil v najkrajšem možnem času. Ostali sklepi so realizirani.
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K2. Točki dnevnega reda:








Predsedujoči je člane UO seznanil, da se je udeležil OZ PDŽ Mb.
OZ je potekal po načrtu.
Sprejeti cenik za mednarodno srečanje planincev Železničarjev.
Priprave na Štampetov most potekajo, kljub težavam na trasi in vozni mreži.
V tekočem tednu se organizira sestanek z oskrbnikoma.
Podan je bil predlog v razmislek OZ o oddaji Vogarja v najem za naslednje leto.

SKLEP št. 1
Cena za enolončnico na mednarodnem srečanju planincev železničarjev bo 3 €, zajtrk
2,5 €, pivo 2 €, spanje 5€.

K3. Točki dnevnega reda:






Gospodar nam je pojasnil kako je potekala akcija čiščenja poti na Vogar po
žledolomu. Zaradi velike količine snega je potrebno akcijo ponoviti.
Na strehi je nastala velika škoda. Poškodovane so sončne celice, razkrita streha
in potrebno je čim hitrejše ukrepanje s pomočjo alpinistov.
Zamenjati bo potrebno počeno steklo na celicah.
Izvedena je bila prireditev skoki na Vogarju. Ugotovili smo, da so bile še
pomanjkljivosti katere moramo še odpraviti.
Zaradi preglednosti je nujno nabaviti blagajno pred sezono.

K4. Točki dnevnega reda:
Načelnik vodnikov nas je opozoril da moramo sprejeti poslovnik, pravila o rabi osebnih
podatkov, načelniki pa pravila odsekov.
Izvedli so akcijo čiščenja trase pohoda Štampetov most. Zaradi velike količine podrtih
dreves bo trasa nekoliko spremenjena,ker sami ne smemo očistit neoznačenih poti. Tudi
to akcijo bo treba še enkrat ponoviti, zaradi obilice dela.

SKLEP št. 2
Načelniki pripravijo pravila odsekov v roku šestih mesecev.
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K5. Točki dnevnega reda:
Pohod bo. Priprave na Štampetov most potekajo. Letos je jubilejni 35. Pohod in se
moramo še posebno angažirati, kljub žledolomu.
Tudi letos smo povabili k sodelovanju turistična društva in borce za postojanko TV 17.
Pomembno je obvestiti javnost, da pohod bo.
K6. Točki dnevnega reda:
UO je razpravljal o pritožbi ga. Šinkovec glede organizacije skokov na Vogarju. Ugotovili
smo, da so bile nepravilnosti, katere se ne smejo ponoviti.

SKLEP Št.3
Načelnik vodnikov bo pisno odgovoril na pritožbo.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 18.30, naslednja seja bo 7.4.2014 na Parmovi 35.
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