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                                   PLANINSKO DRUŠTVO  ŽELEZNIČAR  

                                                       LJUBLJANA  

                                                 

Kolodvorska 11 

 

                                                     Uradne ure: torek,četrtek 16.00 -18.00 ure 

 GSM 051 613 367 (Vogar) , tel 01- 29 12 297 

                                                                 Ljubljana, Parmova 35  

 

 

 

     ZAPISNIK 
 
 
6. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 12.8.2013 ob 16.00 uri na Parmovi 35 v 
Ljubljani. 
 
Prisotni člani: Drago Savić, Dare Oblak, Andrej Kromar, Anica Bogožalec, Tomo Križnar, 
Janja Prelovšek, Irma Dolšek, Ivan Tomažin, Miha Moškon, Darja Kastelic. 
 
Opravičeno odsotni: Bojan Draksler, Milan Rebič, Jože Marinčič, Ivan Slaviček, Robi 
Hočevar, Remzija Cinac, Faik Blaževič, Igor Strgar, Brane Markovič, Dušan Tomšič. 
 
Ostali prisotni: Janez Resnik, Marko Zagorc. 
 
Lista prisotnih je priloga originalnega zapisnika. 
 
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. Sprejem zapisnika ter pregled realizacije sklepov 5. seje UO 
2. Poročilo predsednika PDŽ. 
3. Poročilo predsednika gospodarske komisije PDŽ. 
4. Poročilo članov UO. 
5. Priprave na Zlatorogovo transverzalo ponosa. 
6. Pobude, vprašanja  in odgovori. 
 
 

 
Člani PDŽ so sprejeli predlagani dnevni red. 
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE UO 
 
K1. točki dnevnega reda: 
 

Sprejme se zapisnik v predlagani vsebini ter pregled realizacije sklepov 5. seje UO PDŽ. 
 

Pregled realizacije sklepov 5. seje UO PDŽ. 
 
Sklep št. 20 - realiziran 
Sklep št. 21 - realiziran 
Sklep št. 22 - realiziran 
 
 
K2. točki dnevnega reda 
 

- Predsedujoči je člane UO seznanil o poteku mednarodnega srečanja planincev 
železničarjev. Iz našega društva  se ga je udeležilo 8 planincev. 

- Naslednje mednarodno srečanje organizira PDŽ Ljubljana, tretji vikend v juniju. 
- Preskrbeli smo majice z našim logotipom za prodajo na Vogarju. 
- Predlog za vodenje evidence poteka in porabe materiala na delovni akciji. 
- Sklican bo nadzorni odbor v drugi polovici  septembra, nato pa kontinuirano 

vsake 3-4 mesece. 
- Začeti je potrebno z postopki za pridobitev 1% v korist PDŽ-ja od dohodnine. 
- Srečanje planincev železničarjev Slovenije bo 14.9.2013. v Mariboru organizator 

je PDŽ Maribor. 
- Skupščina PDŽ bo sklicana tradicionalno v februarju. 

 
 
K3. točki dnevnega reda 
 

- Predsednik GK nas je seznanil s predpisom glede čistilne naprave. Delovati mora  
najkasneje do 2015. Nemudoma je potrebno začeti urejat dokumentacijo in s 
postopki na pristojnih institucijah. Nujno bo tesno sodelovanje z TNP in PZS. 
Postopke za sofinanciranje fundacije za šport je potrebno izvesti najkasneje do 
novembra. 

- Izpostavljen je bil problem z vodo. Potrebno je nabavit števec za vodo zato bomo 
pridobili podatke o ceni ure. 

- Inšpektorica nas je opozorila na oporečnost vode, zato se bo nabavila UV žarnica 
takoj ko bodo sredstva to dopuščala. 

- V hiši je problem pritiska tople vode, tako se poveča možnost legionele. Problem 
se odpravi z hitrejšim vodotokom. 

- Kanalizacija se pogosto zamaši, redno čiščenje je neizbežno. 
- Velik problem je elektrika, saj je dotrajana in nevarna 
- V popravilu imamo en polnilec generatorja. 
- V kolikor bo dovolj sredstev je potrebna menjava sončnih celic 
- Ponudit in predstavit šolam možnost preživljanja šole v naravi na Vogarju. 
- Povečali smo cene v koči zaradi dviga DDV. 
- Podali smo predlog na KS Stara fužina za dopustnike Vogarja, da se jim omogoči 

prevoz do jezera za primerno ceno. 
- Zajetje vode je nujno sanirati saj ne priteka dovolj vode za vse uporabnike. 
- Drugo leto se na Vogar  dostavi nekaj nalepk za vpis v društvo, v letu 2014 bodo 

nove izkaznice. 
- V dodatno ponudbo na Vogarju se doda nekaj zemljevidov poleg majic in značk. 
- Izdelava varnostnega načrta. 
- Dva člana morata sodelovat v odboru vodne skupnosti,da bosta lahko zastopala 

naše interese. 
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       SKLEP št. 23 
 

 Obvestilo šolam o naši ponudbi (pripravi Irma Dolšek). 

 Popravilo električne omarice. 

 Vgradnja vodovodne ure na Kosijevem domu. 

 Prodaja znamkic v koči (Robi Hočevar posreduje zaporedne številke). 
 

 
 
 
K4. točki dnevnega reda 
 

Podano je bilo poročilo blagajničarke o prihodkih in odhodkih ter trenutnem stanju na 
TRR. 
 
 
 
 
K5. točki dnevnega reda 
 

Priprave na Zlatorogovo transverzalo ponosa potekajo nemoteno. 
 
 
 
 

               SKLEP št. 24 

 
 

 Zagotovi se potrebno število članov PDŽ za pomoč pri izvedbi tega dogodka. 

 Pošlje se vabilo županu občine Bohinj in predsedniku KS Stare Fužine. 
 
 
 
 
 
 
Predsedujoči je sejo zaključil ob 18.30, naslednja seja bo v ponedeljek 16.9.2013 ob 
16.00 uri na Parmovi 35. 
 
 
 
 

 
 

 

 


