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       ZAPISNIK 
 
 
 
    1. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 20.9.2022 ob 17.00 uri na Pivovarniški 1, 
    Ljubljana. 
 

Prisotni člani: Ljubiša Bojović, Robi Hočevar, Darja Kastelic, Gregor Igličar, Aleš Hrovat, Jani 
Klemenčič, Drago Savić, Anica Bogožalec, Dušan Ferjan, Rok Zaletel, Fajik Blažević, Gregor 
Kovačič, Dare Oblak. 
  

 
Opravičeno odsotni: Igor Strgar, Janja Prelovšek. 
 
Neupravičeno odsotni: Robert Kovač 
 

    Ostali udeleženci: Lojze Trček 
 
    Sejo je vodil predsednik Planinskega društva Železničar Ljubljana (v nadaljevanju PDŽ)  
    Ljubiša Bojović. 
    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. Sanacija Vogarja. 
5. Pobude, vprašanja in odgovori. 

 
      

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 1. SEJE UO 
 
 
 

K1. Točki dnevnega reda: 
 
 

Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 8. seje z dne 3.5.2022. 
Ker na zapisnik ni bilo 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 
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Sklep. Št. 54 
.  

 
 

Sprejme se zapisnik 1.seje UO PDŽ Ljubljana. 
 
 

Prisotni so se strinjali z dnevnim redom. 
 

Pregled realizacije sklepov 8. Seje PDŽ Ljubljana. 
 

      Sklep št.  53 –   realiziran     ( kritje dela stroškov MO – tabor ) 
 
 
 

K2. Točki dnevnega reda:  
 
 

Predsednik je skrbel za zakonito poslovanje društva, pregledoval in podpisoval račune. 
-Spremljal aktivnosti posameznih odsekov in nadziral izvrševanje sklepov.  
-Pomagal je pri posameznih aktivnostih gospodarskega odseka.  
-Z gospodarjem sta pridobila ponudbe za zamenjavo stavbenega pohištva, najugodnejšo         
ponudbo je oddala Inles d.d. 
-Sodeloval je pri naročanju in dobavi energentov za Kosijev dom. 
-Pomagal je pri košnji trave in se zahvalil vsej ekipi, ki jo je izbral in vodil Karel Brečko in se 
vsem najlepše zahvalil za njihov trud. 
-Dogovarjal in usklajeval je organizacijo in izvedbo prostovoljnega dela angleških  
prostovoljcev na Vogarju. 
-Na podlagi sklepa je pridobil ponudbo arhitekturnega biroja za izdelavo idejnih zasnov 
prenove depandanse in starega dela doma. 
-Organiziral je udeležbo na mednarodnem srečanju na Kopah ki ga je organiziral PDŽ 
Maribor. Srečanja se je udeležilo 20 udeležencev in na tekmovanju dosegli visoka mesta. 
-Organiziral je srečanje planincev železničarjev Slovenije na Pohorju 3.9.2022. Udeležilo se 
ga je 23 članov našega društva. Organizacija gostitelja PDŽ Maribor je bila odlična in si 
zaslužijo vse pohvale. 
 
Kot vodnik je pripravil vabila in vodil naslednje izlete: 
- 1. etapo SPP izvedena 21.5.2022, z udeležbo 18 izletnikov. 
- Otvoritev sezone  na Vogarju 3.6.2022, z udeležbo 7 izletnikov. 
- 2.etpo SPP izvedena 11.6.2022, z udeležbo 10 izletnikov.    

Še s tremi člani društva so uspešno prehodili Highlander (100 km v petih dneh) in tur de 
Mont Blanc dolgo 160 km. Izkušnje so bile nepozabne.  
 
- Spremljal je delovanje Kosijevega doma osebno in s kontaktom preko telefona z  

oskrbnikom. 
- Redno je bil prisoten tudi ob torkih v času uradnih ur in je izrekel pohvalo in zahvalo 

Janezu Resniku in Alenki Tanko za vse opravljeno delo pri vpisovanjem starih in novih 
članov v društvo. Pohvalil se je, da se je število članov približalo številu članstva pred 
korono. 

- Predsednik se je zahvalil vsem, ki so prispevali k uspešnemu delovanju društva in dejal, 
da si bo še naprej prizadeval za skrbno ravnanje s sredstvi društva z jasno vizijo in načrti za 
bodočnost. Še naprej si bo prizadeval za obnovo in vzdrževanje doma v celoti in za dobre 
odnose v društvu in na Vogarju. 
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K3. Točki dnevnega reda: 
 

 
Blagajničarka je podala poročilo o stanju na TRR. Plačan je predračun za nova okna. 
Pogodba z računovodskim servisom še ni podpisana. 
 
Alpinistični odsek: 
Začetek alpinistične šole bo 12.10.2022. Sprejeli bodo 16 članov. Organizirali bodo 
srečanje na Vogarju za alpiniste. Pridobili so dva nova alpinista in dva kandidata za 
alpinistična inštruktorja.  
V septembru bodo organizirali plezalni tabor v Logarski dolini. 
 
Turno-kolesarska sekcija je izvedla tridnevni izlet preko Julijana bike in turo pod 
pokroviteljstvom PZS od Janč do Ljubljane.  
Kandidatka Nika Smole je uspešno opravila usposabljanje za vodnico. 
Izvesti morajo markiranje kolesarske poti, za katere je zadolženo naše društvo. 
 
Mladinski odsek je organiziral tabor v Čezsoči. Prijavljenih je bilo 59 otrok in vsi so se 
zdravi vrnili domov. Prostor je bil enkraten, organizacija in izpeljava tabora je bila 
brezhibna. 
Zahvala celi ekipi in društvu za vso pomoč in sodelovanje. Izvedli so več tur, hodili so v 
štirih skupinah, da so zagotovili dovolj vodnikov. Zahvala Gregorju Igličarju, načelniku MO 
za izjemno delo in ves trud, ki je bil vložen v odlično izvedbo tabora. Gostitelj jih je tudi 
povabil z žičnico na Kanin. Prispevek o taboru je objavljen na spletni strani - mladinski 
odsek. 
Poslali so tudi prispevek za objavo v Novi progi. 
Nabavili so vodoodporno vezano ploščo za pult v kuhinji, za lažjo pripravo hrane. 
Potrebovali bi nov hladilnik, saj je prejšnji nefunkcionalen. 
Posodobljena je vitrina v železniškem podhodu v kateri je objavljeno dogajanje v društvu. 
Idejna zasnova za spletno stran Vogar.si je znana in je že v izdelavi. 

 
 
Sklep. Št. 55 

 
      Nabavi se nov hladilnik v vrednosti 300 € za potrebe mladinskih taborov. 
 
 
Vodniški odsek  Izvedenih je bilo kar nekaj izletov, vendar poročil načelnik ne dobiva redno 
tako da je statistika o opravljenih turah nepopolna. Pripravljen je formular iz katerega bo 
razvidno vse opravljenih izletih, koliko tur ni bilo izvedenih, koliko jih je odpadlo in vzrok. 
Sklicati je potrebno sestanek vodnikov , da se pripravi program izletov za naslednje leto. 
23.9.2022 je praznik, dan športa in bi bilo primerno, da organiziramo dan odprtih vrat. 
 
 

Sklep. Št. 56 
 
 

Na dan športa 23.9.2022 se organizira dan odprtih vrat na Parmovi v  
prostorih alpinističnega odseka. 

 
 
 
 
 



   
 

4 
 

Gospodar je uspešno organiziral delovno akcijo za pripravo 10m3 drv  
- položili so dodatnih17 pralnih plošč na terasi in izvedli košnjo trave.  
- Pred sezono so tudi počistili sobe. 
- Skupini iz Anglije, kateri smo gostili na Vogarju sta pomagali urediti poti, obnoviti  

markacije na vseh tablah in prepleskati lesene dele pri koči.  
- Postavili so nova igrala, katera so bila lepo sprejeta.  
- Naredili izmero za nova okna in jih tudi že naročili.  
- Podajalniki za papirnate brisače so montirani. 
- Popravljen je plinski štedilnik in obnovljena vitrina s prodajnimi artikli. 
- Logar je označil cca 10m3 dreves, katera so že posekana. Naslednja akcija bo izvlek in          

žaganje posekanega lesa za kurjavo. 
- Zamenjan je počen špirovec na strehi, katerega je prejšnjo zimo polomil sneg. 

            - Ekspanzijska posoda za toplo vodo je odmontirana in je v popravilu.  
- Opravljeni so bili pogovori za povečanje električne moči z dosedanjim vzdrževalcem g.  

Škarjo. S povečanjem napetosti na 48V se kotli in žice ne bi več pregrevali, moč pa bi se 
podvojila. Pridobili bodo 3 ponudbe za povečanje napetosti iz 20V na 48V. 
G. Trček – vzdrževalec elektrike na Vogarju nam je pojasnil kakšno je stanje električne 
napeljave in predlagal enako rešitev kot g. Škarja.  
 

 
Sklep. Št. 57 
 
 

      Poveča se moč električne moči iz 20 na 48V v Kosijevem domu na Vogarju. 
 

 
 Prostovoljno gasilsko društvo je v letošnjem poletju večkrat priskočilo na pomoč koči, 
 zato bi bilo primerno da se jim donira nekaj sredstev za gasilsko opremo za lažje delovanje. 
 
 

Sklep. Št. 58 
 

 
       Prostovoljnemu gasilskemu društvu  Stara Fužina se donira.  
 

 
Podpredsednik Drago Savić se je udeležil maše na Vogarju. Mašo je letos vodil nov 
župnik iz Stare Fužine in povratne informacije so pozitivne. Pridobil je donacijo SŽ-ja in 
izrazil zadovoljstvo ob ponovno visokem članstvu društva. Sodeloval je še pri drugih 
aktivnostih. 
 
 

K4. Točki dnevnega reda: 
 
 

-Električna napeljava je potrebna temeljite obnove zaradi preobremenjenosti. 
 Po pridobitvi treh ponudb, se bo izbralo najboljšega izvajalca za povečanje moči napeljave. 
-Stavbno pohištvo je delno že naročeno, zamenjava je predvidena še v letošnjem letu. 
-Opravljeni so bili ogled koče in razgovori za prenovo. Za obnovo je potreben celovit idejni            

  načrt za kočo in depandanso. Hkrati bo to tudi osnova za vlogo, za evropska sredstva. 
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Sklep. Št. 59 
 

 
     Pridobi se idejni načrt za celovito prenovo Kosijevega doma na Vogarju. 
 
 
K5. Točki dnevnega reda: 
 

Za zaključek sezone 8.10.2022 je predsednik vodniškega odseka predlagal tri izlete po 
težavnostni stopnji. Predlogi bodo objavljeni na spletni strani.  
Predlagal je, da se ob veliko prijavljenih naroči glasbo, vse udeležence pa se pogosti z 
golažem.  

 
 

Sklep. Št. 60 
 
 
 Vse udeležence zaključka sezone na Vogarju 8.10.2022 se pogosti z golažem. 
 
 

Predsednik vodniškega odseka je tudi predlagal, da se na sestanku vodnikov izvede tudi 
pogostitev kot je v navadi tudi za vse ostale aktivne člane. 

 
 

Sklep. Št. 61 
 
 

Vodnike Planinskega društva Železničar Ljubljana se na sestanku vodnikov pogosti 
tako kot ostale aktivne člane društva. 

  
 
 Predlagano je bilo tudi, da se nabavi sod za vino in indukcijska plošča za potrebe društva. 
 
 

Sklep. Št. 62 
 

 
         Nabavi se 50l sod iz nerjaveče pločevine in indukcijska plošča 
 
 
 
Izpostavljen je bil problem pomanjkljive razsvetljava v podstrešni shrambi. Potrebno bi bilo 
montirati eno senzorsko luč. 
 
 

Sklep. Št. 63 
 
 

Montira se led svetilka v podstrešnih prostorih društva. 
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Predlagano je bilo, da se nabavi 200 majic z emblemom društva, za enotno podobo 
udeležencev na raznih dogodkih. 

 
 

Sklep. Št. 64 
 
 

Naroči se 200 majic z emblemom društva. 
 
 
 

Predlagano je bilo, da je naslednja seja v prostorih alpinistov.  
 
 

Sklep. Št. 65 
 
 

Naslednja seja bo v prostorih alpinistov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestavila:       Predsednik PDŽ Ljubljana 
Darja Kastelic             Ljubiša Bojović 


