
   
 

                                                                                                            

 

       ZAPISNIK 
 
 
 
6. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 28.9.2015 ob 16.00 uri na Pivovarski 1, Ljubljana. 
Prisotni člani: Savić Drago, Anica Bogožalec, Darja Kastelic, Jože Marinčič, Brane Markovič, Robi Hočevar, Janja 
Prelovšek, Dušan Tomšič, Ivan Slaviček, Irma Dolšek. 
 
Opravičeno odsotni: Ivan Tomažin, Dare Oblak, Igor Strgar. 
Neupravičeno odsotni: Tomo Križnar, Faik Blaževič, Edvin Nepužlan. 
 
 
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 UO PDŽ. 
2. Poročilo predsednika PDŽ. 
3. Poročilo članov UO. 
4. Priprave na zaključek sezone. 
5. Pobude, vprašanja in odgovori. 
 

Člani PDŽ so sprejeli predlagani dnevni red. 
 
 
OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 5. SEJE UO 
 
 
K1. Točki dnevnega reda: 
 
Sklepčnost je zagotovljena. Sprejet je zapisnik 5. seje UO v predlagani vsebini. 
 
 
K2. Točki dnevnega reda: 
 

 Predsednik nas je seznanil s potekom Zlatorogove transverzale ponosa. Prireditev je uspela, udeležba je 
bila dobra. Letos ni bilo predstavitve dela gorske reševalne službe zaradi intervencije. 

 Prvič je prireditelj uvedel prapor, ki potuje od koče do koče vse do zaključne prireditve na Šmohorju. 

 Ministrstvo za finance je društvu nakazalo del dohodnine, vendar je potrebno še povečati število 
donatorjev. 

 Zaradi preobremenjenosti kuhinje na prireditvi, se je pojavila potreba po kotlu, da bi lahko kuhali 
enolončnice na odprtem ognju. S tem bi še popestrili ponudbo. 

 Za boljšo obveščenost je nameščena spletna kamera na Vogarju. 

 Srečanje MDO je uspelo, praviloma pa se člani UO premalo udeležujemo prireditev. 

 Predsednik je predlagal, da se AO odobri sredstva za ureditev prostorov in da se odobri sredstva za kritje 
stroškov organizacije izleta v neznano. 

 
 
 
 
               SKLEP Št. 28 
 

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 

 



   
 
Alpinističnemu odseku PDŽ se odobri sredstva, za ureditev prostorov. 
 
  
              SKLEP Št. 29 
 
Nabavi se kotel za kuhanje enolončnic. 
 
              SKLEP Št. 30 
 
 
Društvo nameni del sredstev za kritje stroškov organizacije izleta v neznano. 
 
 
 
K3. Točki dnevnega reda: 
 
Poročila članov UO: 
 

 Ob nalivu na Vogarju je voda pritekla v notranjost, zato je potrebno sanirati streho še pred zimo. 

 Plačali smo vseh 15 m
3 
drv. 

 Podan je bil predlog za nabavo varovalnih kompletov, odločitev bo na OZ. 

 Alpinisti še vedno adaptirajo nove prostore, saj delajo večinoma sami. 

 Alpinistična šola se začne 7.10.2015, prva tura šole bo 17.10.2015 na Vogar 

 Cene na Vogarju se morajo doreči pred začetkom nove sezone, saj so kar visoke. 

 Program izletov in težavnost tur se mora ujemat z vabilom. 

 Predlagano je bilo, da se na zaključku sezone za povabljence zniža cena za pivo, vino in radler. 
 
 
                                                         SKLEP Št. 31 
 
 
Na zaključku sezone 10. In 11.10.2015 se povabljencem pivo računa po subvencionirani ceni. Bograč je zastonj. 
 

 
K4. Točki dnevnega reda: 
 
Priprave na zaključek sezone potekajo brez posebnosti. Vabila so razposlana, člani UO se dogovorijo o nalogah. 
Bograč se bo kuhal v kotlu na odprtem ognju. 
 
 
K5. Točki dnevnega reda: 
 

 Vse dejavnosti za novo čistilno napravo se ustavijo do novega leta po priporočilu PZS, zaradi menjave 
uredb. 

 Predlogi na priznanja se morajo pravočasno podat na PZS. 

 Vsa planinska društva se opomni, da uvrstijo pohod Štampetov most na program izletov. 
 
 
Predsedujoči je sejo zaključil ob 17.40 uri.  
Naslednja seja bo 11.11.2015. 
 

 


