
   
 

                                                                                                            

 

 
 

       ZAPISNIK 
 
 
 

5. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 1.9.2016 ob 16.00 uri na Pivovarniška1, 
Ljubljana. 
Prisotni člani: Savić Drago, Brane Markovič, Faik Blažević, Andrej Kromar, Ivan Tomažin, 

    Jože Marinčič, Robi  Hočevar,Irma Dolšek, Darja Kastelic, Jani Klemenčič,  
Dare Oblak, Anica Bogožalec, Janja Prelovšek, Rok Zaletel. 

 
 
 
    Opravičeno odsotni: Ivan Slaviček, Igor Strgar, Dušan Tomšič. 
 
 
 
    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 4. seje UO 
PDŽ. 

2. Poročilo predsednika PDŽ. 
3. Poročilo članov UO PDŽ. 
4. Gradnja ČN. 
5. Pobude, vprašanja in odgovori. 

 
 
 
OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 5. SEJE UO 
 
 
 
K1. Točki dnevnega reda: 
 
 

    Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 4. Seje z dne 6.6.2016. 
    Ker na zapisnik ni bilo nobenih pripomb, je bil soglasno sprejet. 
 
 
    

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 

 



   
 

   Sklep št. 71 –  realiziran 
   Sklep št. 72 – v realizaciji 
   Sklep št. 73 – realiziran 
   Sklep št. 74 – realiziran 
   Sklep št. 75 – realiziran 
 
 
    
K2. Točki dnevnega reda: 
 

 

 Predsednik nas je seznanil, da je bila maša na Vogarju izpeljana v drugem terminu zaradi 
zapletov pri organizaciji. Naslednje leto bo 12.8.2016 ob 11 uri. 

 Nove baterije delujejo, vendar je potrebna še nadgradnja. 

 Obiskala nas je inšpekcija in pregledala dokumentacijo za vodo. 

 Izpostavil je pravočasno objavo izletov in odpovedi na naši spletni strani. 

 Zaloga drv je pošla in nabavi se nova. 

 Na Vogarju je zmanjkalo plina, dostavi se ga v najkrajšem možnem času. 

 Glede prevoza na Vogar in povračilo stroškov je potrebno zmanjšati število vozil in povečat 
število potnikov. 

 Izpostavil je problem doplačila dohodnine katero mora kuharica doplačati. S 13 glasovi za, 
enim proti in enim vzdržanim je sprejet naslednji sklep. 

 
 
 Sklep št. 76 
 

    Kuharici se povrne stroške plačila dohodnine. 
 

 

 Opozorjen je bil da so gostje naleteli na zaprto kuhinjo kar ni sprejemljivo. 

 2.7.2016 se nekaj članov UO odzvalo na vabilo Hrvaških planincev iz Gospiča na otvoritev 
nove planinske koče na Visočici. 

 Nova spletna stran društva še vedno ni narejena.  
   

 
  Sklep št. 77 
 

 
Pridobi se ponudba za novo spletno stran. 
 
 
      

K3. Točki dnevnega reda: 
 
 
    Poročila članov UO: 
 
 

 Seznanjeni smo bili s stanjem na TRR. 

 Nadzorni odbor se je sestal , pregledal poslovanje in ni ugotovil nepravilnosti. Nastala je le 
razlika v ceni izleta na Madžarsko zaradi odpovedi udeležencev. 

 11.9.2016 bo organiziran kolesarski izlet na Pohorje. Slovenska  turno kolesarska pot je 
zaživela in naše društvo bi lahko skrbel za en del te poti. 

 Načelnik vodnikov nas je seznanil, da je izpeljal vse izlete po planu. 

 Alpinisti so izvedli tabor v Dolomitih. V septembru bodo organizirali novo alpinistično šolo. V 



   
 

društvenih prostorih so izolirali in adaptirali tlake. 

 Mladinski odsek je uspešno izpeljal tabor na Krnu. Udeležilo se ga je 48 članov od tega 38 
otrok. Organizirali so eno dvodnevno turo in več enodnevnih izletov. 

 Gospodar nas je seznanil, da je baterija zamenjana z močnejšo, ravno tako hladilni del in 
varovalka. Potrebna je še nadgradnja sistema z avtomatskim vžigom ali celicami. 

 Košnja je bila uspešno izpeljana. 

 Nova zamrzovalna omara je že plačana in bo dostavljena v tem tednu. 

 Inšpektorici je bil poslana izvidi za vodo, o zamenjavi UV žarnice in evidenčne liste. 

 V letošnjem poletju je na Vogarju zmanjkalo vode. Napaka je bila odpravljena, vendar bo 
sklican sestanek vodne skupnosti 17.9.2016 glede dolgoročne rešitve. 

 Elektične meritve ni možno naredit zaradi dotrajanosti, ozemljitev je potrgana in nevarna.  
 
 
 
    Sklep št. 78 
 

 

PDŽ Ljubljana  bo skrbel za del turno kolesarske poti v dolžini 3,3 km od Bokalc do prevala nad 
Podutikom. 

 
 

K4. Točki dnevnega reda: 
      

           
G. Tomažin in g.Kromar sta podala vse informacije glede čistilne naprave. Smo v fazi 
pridobivanja dokumentacije. Soglasje  ARSO je že pridobljen ostale pričakujemo v kratkem. 
Pridobili smo tudi ponudbo za zemeljska dela. 
 

 
K5. Točki dnevnega reda: 
 
 
       Po statutu je potrebno razpisat nove volitve. 
 
 

   Sklep št. 79 
 

 

     Razpiše se nove volitve. 
 
 
 
 
     Predsedujoči je sejo zaključil ob 18.00 
     Naslednja seja bo 5.10.2016. 
 
 
 
 
        Predsednik društva 
             Drago Savić 
    Sestavila: 
    Darja Kastelic           
  


