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       ZAPISNIK 
 
 
 
    2. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 8.11.2022 ob 16.00 uri na Parmovi 31, 
    Ljubljana. 
 

Prisotni člani: Ljubiša Bojović, Robi Hočevar, Darja Kastelic, Gregor Igličar, Aleš Hrovat, Jani 
Klemenčič, Drago Savić, Anica Bogožalec, Rok Zaletel, Fajik Blažević, Igor Strgar. 
  

 
Opravičeno odsotni: Dušan Ferjan, Dare Oblak, Gregor Kovačič, Janja Prelovšek. 
 
Neupravičeno odsotni: Robert Kovač 
 

     
 
    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 1. seje    
UO PDŽ. 

2. Poročilo predsednika. 
3. Poročilo članov UO. 
4. Pobude, vprašanja in odgovori. 

 
      

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 2. SEJE UO 
 
 
 

K1. Točki dnevnega reda: 
 
 

Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 1. seje z dne 20.9.2022. 
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. 66 
.  

 
 

Sprejme se zapisnik 1.seje UO PDŽ Ljubljana. 
 
 

Prisotni so se strinjali z dnevnim redom. 
 

Pregled realizacije sklepov 1. Seje PDŽ Ljubljana. 
 

      Sklep št. 55 – realiziran     ( nabava hladilnika za potrebe MO – tabori ) 
 Sklep št. 56 – realiziran     ( izvedba dneva odprtih vrat v prostorih AO ) 
 Sklep št. 57 – v realizaciji  ( povečanje električne moči v koči ) 
 Sklep št. 58 – v realizaciji  ( donacija GRS Bohinj ) 
 Sklep št. 59 – realiziran     ( pridobitev idejnega načrta ) 
 Sklep št. 60 – realiziran     ( pogostitev za zaključek sezone) 
 Sklep št. 61 -  realiziran     ( pogostitev vodnikov) 
 Sklep št. 62 -  realiziran     ( nabava indukcije in soda ) 
 Sklep št. 63 -  realiziran     ( montaža razsvetljave na podstrehi) 
 Sklep št. 64 – v realizaciji  ( nabava majic) 

Sklep št. 65 -  realiziran     ( 2. seja v prostorih AO PDŽ ) 
 
 

K2. Točki dnevnega reda:  
 
 

Predsednik je od 1. seje UO PDŽLJ 20. septembra 2022 so bile opravil naslednje naloge 
predsednika društva: 
1. Skrbel je za zakonito poslovanje društva in sicer: 
a. Redno je pregledoval in podpisoval vse račune pred izplačilom in oddajanjem v 
računovodstvo. 
Skupaj z blagajničarko Anico Bogožalec in oskrbnikom koče Igorjem Strgarjem so, na 
osnovi pogovora z računovodskim servisom STOJNEV d.o.o. zamenjali program za 
blagajniško poslovanje. 
b. Manjše račune za stroške posameznih članov, ki so bili angažirani na akcijah, je s svojimi 
sredstvi takoj poravnaval in jih oddal blagajničarki, ki je založena sredstva refundirala na  
pravi TRR. 
c. Spremljal je aktivnost posameznih odsekov in skrbel za izvrševanje sklepov. 
i. Skupaj z blagajničarko Anico in oskrbnikom Igorjem so opravili pogovor in uskladili 
seznam opravljenih del in cen za drva z Boštjanom, našim prvoznikom in dobaviteljem na 
Vogarju. 
d. Spremljal je delovanje Kosijevega doma osebno in po telefonskim kontaktom z 
oskrbnikom. 
Kuharica Jožica se je dokončno odločila, da od Novega leta ne bo več kuhala. Zato se 
morajo potruditi vsi skupaj in najti novo kuharico. 
e. Redno je bil prisoten tudi ob uradnih urah ob torkih. Še enkrat je pohvalil tudi Janeza  
Resnika in tajnico Alenko Tanko, za skrb in odprtje društvenih prostorov ob uradnih urah. 
 
2. Na osnovi sklepa UO je, kot predsednik društva, pridobil razširjeno ponudbo s pojasnilom 
arhitekturnega biroja za izdelavo idejnih zasnov prenove depandanse in starega dela doma. 
Ponudbo so dobili vsi člani UO po elektronski pošti. Pričakuje, da bodo pripravili pogodbo po 
sklopih in sklepih UO o prenovi posameznih faz. 
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3. Na osnovi sklepa UO iz 1. seje sta skupaj z gospodarjem poskušala dobiti druge ponudbe 
za obnovo sončne elektrarne. Odziv je bil zelo skromen. Od več kot deset povpraševanj, so 
pridobili samo eno dodatno ponudbo, ki je bilo bistveno cenejša od prve. Zato predlaga UO, 
da investicijo pripravijo tako, da dobijo od neodvisnega strokovnjaka izračun porabe in 
potrebne energije, ter natančen seznam vseh elementov sončne elektrarne od sončnih celic 
do akumulatorjev. 
Predlog sklepa: Naroči se od neodvisnega strokovnjaka elektro stroke točen izračun potreb 
in popis za razpis za zamenjavo sončne elektrarne. 
 
4. Skupaj z tajnico Darjo smo sklicali in uspešno organizirali sestanek Vodne skupnosti na 
Vogarju, na katerem smo obravnavali stanje oskrbe vode, zbiranju prispevkov za 
vzdrževanje, obnovi ceste na Vogarju, in interesu za elektrifikacijo. Dogovorili smo se: 
 
a. PDŽLJ bo zbral interese in soglasja zainteresiranih lastnikov za priključek, ter jih 
posredoval na Elektro Gorenjsko. 
b. Predlagamo UO PDŽLJ, da sprejme sklep o sofinanciranju nasutja ceste, ki ga bo izvedla 
KS v višini cca 700,00 evrov, po izstavljenem računu. 
 
5. Kot predsednik društva je zbiral prijave in organiziral udeležbo članov društva: 
 
a. Na zaključku sezone na Vogarju z pokušino izdelkov iz Prgarije. 
Predlagal je, da se sprejme sklep za donacijo KUD Zasip oz. njihovemu krožku žena, ki 
ohranjajo tradicijo priprave jedi iz prge (moke iz posušenih hrušk). Dogovorili smo se, da 
pripravijo ponudbo svojih izdelkov. Ki jih bomo prodajali v Kosijevem domu. 
b. Za zabavo na zaključku je angažiral duet iz Novega mesta, ki je uspešno zabaval 
prisotne. Žal, naših članov na zaključku je bilo relativno malo okrog 25, kar je bilo pod 
pričakovanjem. 
c. Kuhanje golaža je organiziral in s svojim prijateljem Bojanom izvedel vodja VO, Jani 
Klemenčič. Hvala obema za trud okrog nabave, kuhanja in pogostitve. Z njim smo počastili 
vse prisotne udeležence, ki jih je bilo približno 70. 
d. Po zaključku vodja VO Jani je organiziral še zelo lep nedeljski pohod od Vogarja do    
    Triglavskih jezer. 
6. Kot vodnik je pripravil razpise oz. vabila za: 
a. Izlet v neznano. Bilo je 20 prijavljenih. Izlet je odpovedan zaradi slabega vremena. 
b. Tradicionalni Kostanjev pohod iz Šentlovrenca na Dolenjskem, z udeležbo 35 izletnikov 
c. Skupaj z Janezom Rudolfom sva organizirala izlet na Kucelj po Srednječavenski poti z     
    udeležbo 14 izletnikov. 
d. Pripravil sem svoj predlog izletov in skupnih aktivnosti UO za program v letu 2023 
e. Udeležil sem se na sestanku vodniškega odseka, ki je bil organiziran 7.11.2022. 
 
Imamo mlado ekipo planinskih vodnikov. Vabim vse člane UO in društva, da se prijavljajo na 
njihove izlete, in tako omogočajo pridobivanje izkušenj in nadaljevanje uspešnega dela in 
pomlajevanja našega društva na glavnem poslanstvu, in sicer izletništvo v naše prelepe 
gore. 
Za zaključek je še dodal, da je zelo zadovoljen z uspešnim delom vseh odsekov, ki se je 
odvijal po načrtih. 
Še posebej bi pohvalil Igorja Strgarja kot markacista, ki je obnovil že dolgo nemarkirano pot 
iz Voj do planine Krstenice čez planino Zgornjo Grintovico, ter kot oskrbnika koče. 
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Sklep. Št. 67 
 
 Pridobi se nevtralno, strokovno mnenje za povečanje električne moči na Vogarju. 
 
  

Sklep. Št. 68 
 

         Društvo plača popravilo poti  od parkirišča do Kosijevega doma po  
prejetem  računu. 

 
Sklep. Št. 69 

 
                        Donira se 100 € društvu Kmečkih žena prgarije. 
 
 
K3. Točki dnevnega reda: 
 

 
Blagajničarka je podala poročilo o stanju na TRR. Z novim računovodskim programom 
Mikrogram je učinkovitejši za delo z blagajno, pos-terminalom in prijavo gostov.  
Prejeli smo prošnjo GRS Bohinj za donacijo. 

 
 

Sklep. Št. 70 
 
                Gorski reševalni službi Bohinj se donira 150 €. 
 
 
Alpinistični odsek izvaja aktivnosti po programu. Od zadnjega sestanka so izvedli plezalni 
tabor v Logarski dolini (15 članov), udeležili so se Zbora alpinistov v organizaciji Črnuškega 
odseka (18 članov), 1 član se je udeležil plezalnega tabora perspektivnih v Trenti, 1 član se 
je udeležil tekmovanja in delavnic v simulaciji lednega plezanja v Zasavju. Začeli so z 
alpinistično šolo, ki jo obiskuje 17 tečajnikov in s katero so imeli že 4 predavanja in 1 
skupno turo. Člani so sicer veliko plezali (Slovenija, Monte Rosa, Paklenica, Istra, treking 
po Nepalu). Do konca koledarskega leta v sklopu šole načrtujejo še 3 skupne ture in 6 
predavanj. Sicer pa v sklopu odseka še tri družabna srečanja - Sprejem na Vogarju, 
Predavanje Jasne in Andreja Pečjaka in prednovoletno druženje.  
 
Turno-kolesarska sekcija je izvedla markiranje kolesarske poti-Repče in postavila 2 
markaciji. Markirana je tudi pot od Ljubljana- Bokalc. 
Slovenska kolesarska pot je objavljena na internetu. 
 
Mladinski odsek izvaja izlete po programu. Pridobili so sredstva za povrnitev dela stroškov 
mladinskega tabora od PZZ. Načelnik MO pripravlja spletno stran vogar.si v sodelovanju z 
vsemi, ki lahko prispevajo k čim boljši dostopnosti podatkov in predstavitvi Kosijevega 
doma. 

 
Vodniški odsek  je imel sestanek 12 vodnikov in sestavili program izletov za naslednje leto. 
Na zaključku sezone so organizirali izlete različnih težavnostnih stopenj s sedmimi vodniki, 
vendar je bila udeležba kljub temu slaba. Uspešno so izvedli izlet na sedmera jezera in še 
naprej na Komno. Udeležencev je bilo samo 15.  
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Gospodar se je angažiral pri pridobitvi ponudb za posodobitev elektrifikacije na Vogarju. 
Majice so izbrane, potreben je še potisk z emblemom društva. 
Drva so pripravljena, potrebna je še zamenjava kritine nad žarom in shrambo plina. 
 
 

Sklep. Št. 71 
 

             Šestim vodnikom se nabavi jakne z emblemom društva. 
 
 

Markacijski odsek: 17.10.2022 je markirana pot iz iz Voj do planine Krstenice čez planino  
Zgornjo Grintovco. 
Popravljene so markacije na Vodično planino in delno je sanirana pot na Pršivec, ker 
tam še vedno izvajajo sanacijo škode v gozdu. 
 

 
K4. Točki dnevnega reda: 
 

 
Predlagano je da se v program izletov za naslednje leto doda tradicionalen pohod 
Štampetov most. I 1000 železničarjev na 1000 metrov. 
 
 

Sklep. Št. 72 
 

Pohod Štampetov most in 1000 železničarjev na 1000 metrov se da v program izletov 
za leto 2023. 
 
Izraženi so bili pomisleki glede povezave izletov in spletno stranjo. Spletna stran je 
potrebna posodobitve za čim boljšo uporabnost. 
 
 

Sklep. Št. 73 
 
 
       Poišče se rešitev za posodobitev spletne strani PDŽ Ljubljana. 
 
 
V decembru je primerno , da se pogosti vse aktivne člane. 6.12.2022 UO in člane organov, 
13.12.2022 pa vse aktivne v delovnih akcijah. 
 
 
 
 
 
 
 
Sestavila:       Predsednik PDŽ Ljubljana 
Darja Kastelic             Ljubiša Bojović 


