
   
 

                                                                                                            

 

       ZAPISNIK 
 
 
 
7. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 11.11.2015 ob 16.00 uri na Pivovarski 1, Ljubljana. 
Prisotni člani: Savić Drago, Anica Bogožalec, Darja Kastelic, Brane Markovič, Janja Prelovšek, Ivan 
Slaviček, Irma Dolšek, Ivan Tomažin, Igor Strgar, Tomo Križnar, Faik Blažević. 
 
Opravičeno odsotni: Dare Oblak, Jože Marinčič, Dušan Tomšič. 
Neupravičeno odsotni: Edvin Nepužlan, Robi Hočevar. 
Ostali prisotni: Jani Klemenčič, Janez Resnik, Tomažin Vesna. 
 
 
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 UO PDŽ. 
2. Poročilo predsednika PDŽ. 
3. Poročilo članov UO. 
4. Priprave na OZ. 
5. Pobude, vprašanja in odgovori. 

 
Člani PDŽ so sprejeli predlagani dnevni red. 
 
 
OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 7. SEJE UO 
 
 
K1. Točki dnevnega reda: 
 
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 6. Seje z dne 28.9.2015. 
Ker na zapisnik ni bilo nobenih pripomb, je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep št. 28 - v realizaciji 
Sklep št. 29 - realiziran 
Sklep št. 30 - realiziran 
Sklep št. 31 – realiziran 
 
 
 
 
               SKLEP Št. 32 
 

 
Sprejme se zapisnik 6. redne seje z dne 28.9.2015 v predlagani vsebini. 

 
 
 
 
 

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR 
LJUBLJANA 

Kolodvorska 11 
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Uradne ure: Ljubljana, Pivovarniška 1 

torek, 16.00 – 18.00 ure 
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K2. Točki dnevnega reda: 
 
 

 Predsednik nas je obvestil o poteku srečanja MDO v Celju. Naredili so pregled dela v letu 2014 in 
izvedli volitve za predsednika PDŽ Celje in MDO.  

 Zaključek sezone na Vogarju je bil uspešno izveden. 

 Predlagal je nabavo majic s potiskom motiva Vogar. 

 Prošnje za donacijo srečelova se razpošlje še v tem letu. 

 Potrebna bo nova delovna akcija saniranja poti, ureditev in beljenja koče. 

 Nabava koledarjev pri GRS – 20 kosov in program izletov v žepni izvedbi. 

 Prijava za Zlatorogovo transverzalo mora biti podrobnejša. 

 Pri urejanju prostorov za alpiniste se je pojavil problem z vodo. Predviden je večji strošek. 

 Oddali smo dve prošnji za donacijo, ena je že zavrnjena. 

 Pridobiti je treba  še več soglasij za odstop dela dohodnine. 
 

 
 

SKLEP Št. 33 
 

 
Nabavi se koledarje,majice s potiskom Vogarja in nekaj osnovnega orodja za kočo. 
 
 

 
K3. Točki dnevnega reda: 
 
Poročila članov UO: 
 
 

 Načelnik markacistov nas je seznanil da PZS organizira 14.11.2015 v Postojni tečaj dela z motorno 
žago. 

 Oskrbnik je zaprosil za pomoč pri strežbi 14.11.2015 in za silvestrovo. 

 Predlagal je jedilnik in cenik za silvestrski večer. 

 Spletna kamera še ni objavljena na spletni strani hribi.net in na PZS se mora poslati obvestilo o 
namestitvi kamere. 

 Mladinski odsek je uspešno izvedel tabor v mesecu avgustu na Vogarju. 

 Na naši spletni strani je potrebno dodati mladinski odsek. Plan izletov  za 2016 je že narejen. 

 Obnovljene so registracije na mladinski komisiji in licence vodnikov in ena inštruktorica. 

 Potrebno je izbrati načelnika mladinskega odseka. 

 Blagajničarka je podala informacijo o stanju na TRR. 

 Komisija za priznanja se je sestala in pripravila predlog pohval in priznanj. 

 Nabavljen je kotel za kuhanje, predlagana je povrnitev stroškov prevoza. 

 Drva na Vogarju so razrezana in pod streho. 

 Agregat je bil v okvari predlaga se servis naprave.  

 Streha še vedno ni popravljena. 

 Vodniški odsek se je sestal in naredil program izletov za leto 2016. 

 Nadzorni odbor se je sestal 10.11.2015 in ni našel nepravilnosti. 

 Gospodar je izrazil potrebo po nabavi osnovnega orodja. 

 Krožna žaga ni ozemljena, potrebna je meritev ozemljitve in sanacija. 

 Imenovati se mora inventurna komisija. 
 

 
 
                                                         SKLEP Št. 34 
 

 
Za načelnika mladinskega odseka je izbran Jani Klemenčič. 
 

 
 



   
 
          SKLEP Št. 35 
 
 

Sprejme se seznam kandidatov za priznanja in pohvale za leto 2015. 
 
 

       SKLEP Št. 36 
 
 

Povrne se stroške prevoza za kotel. 
 
 

       SKLEP Št. 37 
 
 

Sprejme se program izletov za leto 2016. 
 
 

       SKLEP Št. 38 
 
 V inventurno komisijo se imenuje : Faik Blažević, Anica Bogožalec, Robi Hočevar. 
 

          
 

K4. Točki dnevnega reda: 
 
 

Priprave na OZ so se že pričele. Predlagana je ista lokacija kot lani. Prošnje za srečelov se pošlje  v 
čim večjem številu. Primanjkuje kozarcev, potrebni so na Vogarju uporabili jih bomo tudi na OZ. 
 
 

 
          SKLEP Št. 39 
 
           Lokacija za občni zbor je Zapotok , nabavi se 60 novih kozarcev. 
 
 
 
K5. Točki dnevnega reda: 
 

 Delovna akcija bo potrebna v spomladanskem času, da se pobeli kuhinja in kjer so sledi zamakanja. 

 Na decembrsko sejo UO se mora povabit vse zaslužne člane PDŽ. 
 
 
 
 
 
Predsedujoči je sejo zaključil ob 17.45 uri.  
Naslednja seja bo 15.12.2015. 
 
 
 
 
        Predsednik društva 
             Drago Savić 
Sestavila: 
Darja Kastelic             


