
   
 

                                                                                                            

 
 

       ZAPISNIK 
 
 
 
    9. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 4.5.2021 ob 17.00 uri na Pivovarniški 1, 
    Ljubljana. 
 

Prisotni člani: Jani Klemenčič, Darja Kastelic, Anica Bogožalec, Faik Blažević, Ljubiša  Bojević, 
Igor Strgar, Robi Hočevar, Savić Drago, Ivan Tomažin, Gregor Igličar. 
 

 
Opravičeno odsotni: Irma Dolšek, Rok Zaletel, Brane Markovič, Robert Mostar, Janja Prelovšek. 
 

    Neopravičeno odsotni: Dare Oblak,  
 

    Sejo je vodil predsednik Planinskega društva Železničar Ljubljana (v nadaljevanju PDŽ)  
    Janez Klemenčič. 
    V razpravo je predlagal naslednji dnevni red: 
 
 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem zapisnika ter pregled realizacije sklepov 8. seje    UO 
PDŽ. 

2. Poročilo predsednika. 
3. Poročilo članov UO. 
4. Predlogi za novega predsednika PDŽ. 
5. Pobude, vprašanja in odgovori. 

 
      
 
    OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 8. SEJE UO 
 
     
 
    K1. Točki dnevnega reda: 
 

      Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 8 seje. 
      Na zapisnika ni bilo pripomb, zato 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. 243 
 
 
       Sprejme se zapisnik 8 Seje PDŽ Ljubljana. 
 
 
         
K2. Točki dnevnega reda: 
 

Predsednik je predlagal izvedbo Občnega zbora 22.5.2021 na Vogarju. 
Obvestil nas je, da sta dva  člana mladinskega odseka naredila sprejemni izpit za vodnika, 
česar smo zelo veseli. Uspeli so z dogovori za najem prostora za poletni mladinski tabor na 
Pokljuki. Zanimanja je veliko, opreme za tabor je dovolj. 
Skrajni čas je, da se dogovorimo o novi blagajni in programu. 
Ni še dogovora o načinu nagrajevanja personala na Vogarju. 

 
 

K3. Točki dnevnega reda: 
 

 
Računovodkinja je podala informacijo o stanju na TRR.  
Oskrbnik se je dogovoril za dve prenosni  in eno dovolilnico za Vogar vezano na registrsko 
tablico. Pivovarna Laško nam je donirala dva senčnika za teraso. 
Objaviti je že potrebno razpis za pomoč na Vogarju. 
Blagajna ne deluje, zato je potrebno hitro zamenjat program in blagajno. 
Vodniški odsek je uspešno izpeljal dva izleta, katera sta bila lepo obiskana. 
Kolesarski odsek je izvedel dve kolesarski turi na primorsko. Imamo kandidata za 
kolesarskega vodnika, potrebno ga bi bilo poslati na šolanje. 
Alpinistični odsek je izvajal predavanja virtualna predavanja. 
 

 
Sklep št. 244 
 

Kandidata za kolesarskega vodnika se pošlje na izobraževanje. 
 
 

K4. Točki dnevnega reda: 
 
Ljubiša Bojević je bil predlagan za novega predsednika društva.   
Kandidat se je strinjal s predlogom in člani UO smo ga soglasno podprli. 
 
 

Sklep št. 245 
 

 
Ljubiša Bojević je kandidat za novega predsednika društva PDŽ Ljubljana. 
 
 
 

   Sestavila:       Predsednik društva 
   Darja Kastelic              Janez Klemenčič  




