
   
 

                                                                                                            

 
 

       ZAPISNIK 
 
 
 
    2. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 12.4.2017 ob 16.00 uri na Pivovarniški 1, 
    Ljubljana. 

Prisotni člani: Savić Drago, Brane Markovič, Faik Blažević,  Igor Strgar, Ivan Tomažin, 
Janja Prelovšek, Irma Dolšek, Darja Kastelic, Anica Bogožalec, Ljubiša Bojovič, Ivan Slaviček, 
Jože Marinčič. 

 
    Neupravičeno odsotni: Robi  Hočevar, Rok Zaletel, Dušan Tomšič. 
 
    Opravičeno odsotni : Jani Klemenčič, Dare Oblak. 
        
    Sejo je vodil predsednik Planinskega društva Železničar Ljubljana (v nadaljevanju PDŽ)  
    Drago Savić. 
    V razpravo je predlagal naslednji dnevni red: 
 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem zapisnika ter pregled realizacije sklepov 1. seje UO 
PDŽ. 

2. Poročilo predsednika PDŽ. 
3. Poročilo članov UO PDŽ. 
4. Sanacija Kosijevega doma. 
5. Priprave na »Štampetov most« 
6. Pobude, vprašanja in odgovori. 
 

    Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 
OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 2. SEJE UO 
 
 
K1. Točki dnevnega reda: 
 
    Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 1. Seje z dne 16.3.2017 
    Ker na zapisnik ni bilo pripomb je bil enoglasno sprejet. 
      
 
 

Sklep št. 103 
 

      Sprejme se zapisnik 1. Seje PDŽ. 
 

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR 
LJUBLJANA 

Kolodvorska 11 
1000  

 
Uradne ure: Ljubljana, Pivovarniška 1 

torek, 16.00 – 18.00 ure 
tel. 01 29 12 297 
GSM 051 613 367 

 



   
 

 Pregled realizacije sklepov 1. Seje PDŽ. 
 

 
   Sklep št.  99  – realiziran ( sprejetje zapisnika 1. seje) 
   Sklep št. 100 – realiziran ( sprejet zapisnik 10. Seje UO) 
   Sklep št. 101 – realiziran ( TV pogodba) 
  Sklep št. 102 – v realizaciji ( nabava kotla) 

  
   
K2. Točki dnevnega reda: 

 

 Predsednik se je vsem zahvalil za ves vložen trud in napore pri adaptaciji Kosijevega 
doma.  

 Mednarodno srečanje planincev železničarjev bo na Pokljuki. 

 Opozoril je na zamenjavo UV žarnice v zajetju. 

 Dogodek Štampetov  most je objavljen na intranetu. 

 Priprave na kresovanje  so se že pričele. 
 
 

K3. Točki dnevnega reda: 
 

 Predsednik vodniške komisije nas je seznanil, da so bili izleti izvedeni po programu.  
Udeležba pa ni bila najboljša. 

 Blagajničarka je podala finančno poročilo. 

 Letaki s podobo Kosijevega doma so natisnjeni. 

 Donatorska tabla je dopolnjena z logotipom donatorjev. 

 Poročilo o delu društva je bilo poslano na ministrstvo. 

 Nabavljeni sta dve dovolilnici za prevoz na Vogar. 

 Naročene so dodatne majice. 

 Izpolni se obrazec za naziv okolju prijazna planinska koča. 
 

 
K4. Točki dnevnega reda: 
 

Predsednik GK se je vsem zahvalil za vložen trud, proste ure in dneve v obnovo Kosijevega 
doma. Sanirana je kuhinja z vsemi napeljavami. Položena nova keramika in narejena nova 
kovinska kuhinja kot zahtevajo predpisi. 
V večini je kanalizacija adaptirana, preostanek bo saniran v jeseni. 
Vrata v kuhinjo  in prostor za orodje so montirana. Dostavljena so tudi vrata in okno za kočo 
kjer je potrebna zamenjava. 
Pripravili so 36 m3 drv in počistili gozd po sečnji. Delno je že pripravljeno za kres, vendar bo 
še potrebna ena delovna akcija. 
Ograja na terasi je potrebna zamenjave. Dobili smo predračun materiala  in jo bomo zamenjali 
takoj ko bo mogoče. 
Osvežila se bo barva fasade, saj je že potrebna obnove. 
V jeseni se načrtuje obnova depandanse. 
Material za obnovo balkona je že nabavljen. 
 
 

K5. Točki dnevnega reda: 
 

 20.4.2017 se bo markirala trasa  pohoda.  

 Plastificirane označbe – puščice za Štampetov most so narejene. 

 Razdeljene so naloge, da bo vse potekalo kot mora. 

 Parna vleka je dogovorjena s SŽ. 



   
 

 Nabavi se 17 zabojev jabolk in ostalo za pogostitev pohodnikov. 
 

 
 

K6. Točki dnevnega reda: 
 
 
  Dana je bila pobuda za nabavo POS-terminala za Vogar. 
 
 
 
     Sklep št.103 
 
 
 Nabavi se napravo za brezgotovinsko plačilo. 
 
 
      

Predsedujoči je sejo zaključil ob 17.00 uri.   
          Naslednja seja bo 17.5.2017. 
 
 
 

 
           


