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

Zapisnik
Občnega zbora Planinskega društva železničar Ljubljana, z dne 22.5.2021 ob 10.30 uri,
v Kosijevem domu na Vogarju

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvoritev Občnega zbora.
Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja.
Poslovnik OZ.
Potrditev dnevnega reda.
Imenovanje verifikacijske komisije in overovitev zapisnika.
Poročilo verifikacijske komisije.
Poročilo predsednika o delu v letu 2020.
Poročilo načelnikov odsekov in gospodarja društva za leto 2020.
Finančno poročilo za leto 2020 in potrditev.
Poročilo nadzornega odbora.
Predlog finančnega plana za leto 2021 in potrditev.
Poročilo častnega razsodišča.
Razrešnica predsednika in del UO, Častnega razsodišča itd.
Volitve.
Podelitev priznanj.
Predstavitev predsednika in program dela v letu 2021.
Razno.

K1. točki dnevnega reda
Predsednik je pozdravil prisotne goste, članice in člane PDŽ Ljubljana.

K2. točki dnevnega reda

Predsednik je predlagal delovno predsedstvo v sestavi:
Rok Zaletel - predsednik, Faik Blažević, Irma Dolšek - člana.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Predsedujoči se je zahvalil za imenovanje in predlagal za zapisnikarico
Darjo Kastelic. Predlog je bil soglasno sprejet.

K3. točki dnevnega reda

Poslovnik je bil soglasno sprejet.
K4. točki dnevnega reda
Predsedujoči je predlagal glasovanje dnevnega reda.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K5. točki dnevnega reda
Predsedujoči je za dva člana verifikacijske komisije predlagal Milana Kontarčka in Gregorja Igličarja
za overovitev zapisnika pa Robija Hočevarja.
Predlog je bil soglasno sprejet.
K6. točki dnevnega reda
Verifikacijska komisija je potrdila prisotnost 47 članov od 287 vseh članov na dan 22.5.2021
in dva gosta. Zaradi premajhne udeležbe ni bila zagotovljena sklepčnost, zato je verifikacijska
komisija predlagala 30 minutni odlog po statutu.
Po 30 minutah je bila prisotnost 47 članov od 287 zadostna za sklepčnost, zato se je
verifikacijska komisija odločila nadaljevati z občnim zborom po sprejetem dnevnem redu.
K7. točki dnevnega reda
Predsednik društva Janez Klemenčič je povedal, da je bilo leto 2020 posebno zaradi epidemije
COVID-19, kar močno spremenilo delovanje društva in Kosijevega doma na Vogarju. Ključno je bilo
upoštevanje ukrepov in navodil za zmanjšanje prenosa virusa.
Spomladi je planinski dom zaprl vrata in prenehali z izvajanjem drugih aktivnosti.
Odpovedali smo tradicionalni pohod Štampetov most, prvomajsko kresovanje na Vogarju in ravno
tako 1000 železničarjev nad 1000 metrov.
Vse to je vplivalo na finančno stanje, vendar je gospodarska komisija pod vodstvom Braneta
Markovića izvedla veliko del v koči, kot tudi v okolici doma.
Uspelo nam je izvesti tradicionalno mašo na Vogarju in skupaj s Pivovarno Laško Zlatorogovo
transverzalo ponosa. V poletnih mesecih je bil obisk koče zelo dober.
Nočitev je bilo manj vendar je bila sezona kljub vsemu uspešna. Zahvalil se je oskrbniku in kuharici
in ostalim pomočnikom za opravljeno izjemno delo.
V preteklem letu, je kljub epidemiji zabeležen porast članstva nad 500 članov.
Člani UO so se sestali na 10 sejah, od tega sta bili dve dopisni.
Predsednik društva se je zahvalil vsem članom UO za konstitutivno delo ter uspešno vodenje
društva v preteklem letu.
K8. točki dnevnega reda
Predsednik gospodarske komisije je poročal o zamenjavi strešne kritine, dodali nekaj kolektorjev,
dobavili nove mize in klopi za teraso na Vogarju.
Izvedli so akcijo spravila podrtih dreves in polaganja talnih ploščic v prostoru kjer je točilni pult.
Montirali so tudi mreže proti komarjem v kuhinji po priporočilu inšpektorice. Oblazinili so vse klopi v
koči in pobarvali kuhinjska okna in očistili pot Stara Fužina – Vogar. Uredili so prostor za odpadno
hrano, položili talne ploščice in opleskali stene. V juliju so izvedli akcijo košnje trave, kar je že
tradicionalno.

Jeseni so nažagali drva in pripravili teren za adaptacijo orodjarne.
V letu 2020 so kupili 800 in 400 litrski hladilnik. Uredili so še elektriko na stopnicah in v prostoru s
točilnim pultom. Namestili so glavno stikalo za odklop doma iz električne napeljave Elektro
Gorenjske. V letu 2020 so opravili okoli 1100 prostovoljnih ur.
Načelnik alpinističnega odseka je poročal , da so imeli v letu 2020 registrirane 4 alpinistične
inštruktorje, 3 alpiniste, 10 starejših pripravnikov in 28 mlajših pripravnikov, skupno 45 članov. V
program odseka je na različnih ravneh skupno vključenih cca 100 oseb. V preteklem letu je naziv
mlajši pripravnik napredovalo 9 članov v naziv starejši pripravnik 3, 1 član pa je pri KA PZS opravil
vse obveznosti in pridobil naziv alpinista. 1 član je tudi aktiven član Komisije za alpinizem na
planinski zvezi Slovenije.
Alpinistično šolo je v letu 2020 zaključilo 13 tečajnikov. Pri izvedbi alpinistične šole je poleg vodje
aktivno sodelovalo oz.na turah pomagalo še 41 članov (6 AI, 5 A, 7 SP, 24 MP).
Izvedli so navkljub pandemiji številne aktivnosti: Tabor v Dolomitih, ženski alpinistični tabor,
Memorial Saša Žitnika. Izvedli so še več manjših vikend taborov oz. plezalnih dopustov v slovenske
in tuje gore.
Žal so imeli tudi nekaj nezgod. Poškodbe kosti, izpah, odrgnine in pretres možganov.
V prostorih alpinističnega društva so inštalirali števec za vodo, celovito obnovili blazine in dopolnili
stene z različnimi trenažnimi elementi.
Imajo še izziv namestitve tehničnega varovanja in manjša vzdrževalna dela.
Izvedli so tudi nekaj družabnih aktivnosti še pred epidemijo ( Turno smučanje na Norveškem, zimska
rekreacija in zavarovane živali v Alpah, turno smučanje v Gruziji). V epidemiji so se preselili na splet
in izvedli predavanja ( Potovanje po Kubi, potovanje po Gruziji, potovanje po Kirgiziji, delovna misija
v Maliju, turno smučanje v Kazahstanu, plezalni dopust v Omanu, humanitarno-medicinska odprava
v Keniji).
Pozitivno zrejo v prihodnost in se veselijo novih izzivov v prihodnosti.
Načelnik mladinskega odseka je poročal o izvedbi nekaj izletov in planinskem taboru navkljub danim
razmeram. Tabor so organizirali med poletnimi počitnicami
na Jezerskem. Udeležilo se ga je rekordno število udeležencev, kar 46 kar gre pripisati sodelovanju
OŠ Brod. Pri izvedbi tabora je sodelovalo več kot 15 prostovoljcev. Izvedli so tudi orientacijsko
tekmovanje, lekcije planinske šole nadaljevali s tradicijo jutranje joge.
Uspešno so pridobili nekaj sredstev PZS za sofinanciranje mladinskega tabora.
Udeležili so se tudi zbora mladinskih odsekov PZS.
Dva člana MO sta izpolnila pogoje in se bosta poleti udeležila tečaja za planinskega vodnika.
Predvidoma bodo nadaljevali z vsemi aktivnostmi takoj, ko bo to mogoče.
Vodniško izletniški in turno kolesarski odsek je imel registriranih 5 vodnikov in dva gostujoča
vodnika. V MO so registrirani 3 vodniki in eden v turno-kolesarskem odseku. Plan izletov je bil le
delno izveden 25 od predvidenih 80. Vodniki so organizirali in izvedli izven programa še dodatnih 37
izletov.
Turno kolesarski odsek je lahko izvedel 4 TK ture.
Želja je, da se izleti pravočasno objavijo na spletni strani katero vzorno ureja Dare Oblak. Posebna
zahvala gre članu VO Branetu Markoviću za izreden doprinos pri organizaciji izletov in obnovi
Kosijevega doma. Izjemen trud vreden vsake pohvale pa je izkazal član VO Janez Klemenčič, ki je
tudi vodil MO in uspešno organiziral in izvedel skupaj z vodniki iz MO izjemno uspešen tabor mladih
planincev ter v obdobju epidemije prevzel dolžnost predsednika društva.
Markacijski odsek je v letu 2020 pregledal poti Planina Vogar – Pršivec in
Planina Vogar – planina Viševnik.
Očistili in na novo so markirali poti planina Vogar – planina Vodični vrh, prečna pot Pršivec – planina
Viševnik in planina Viševnik – Črno jezero.
Na vrhu Pršivca je na novo postavljena skrinja z vpisno knjigo in žigom.
V lanskem letu je bilo opravljenih cca 50 delovnih ur.
Odsek varuhov gorske narave je zaradi epidemije deloval v manjšem obsegu, s prilagoditvami.
Vsakoletni tabor je bil odpovedan, glasovanje so izvedli kar po e- pošti. Lani so glasovali tudi za
nove člane IO KVGN do leta 2022.
Udeležili so se lahko nekaj predavanj preko spleta, sicer pa je bilo delovanje na področju varovanja
gorske narave bolj skromno. V odsek so bili povabljeni vsi ljubitelji narave, skupaj bi delovali v prid
gorske narave.
K9. točki dnevnega reda
Računovodkinja je podala finančno poročilo za leto 2020.

Sklep št. 1
Sprejme se finančno poročilo in bilanca uspeha za leto 2020.

K10. točki dnevnega reda
Nadzorni odbor se je sestal 9.3.2021 v prostorih PD Železničar.
Pregledali so poslovanje PDŽ Ljubljana v letu 2020. Pregledali so blagajniško poslovanje,
transakcijski račun ter izdane in prejete račune. V pregled so dobili tabelo finančnih izplačil delavcem
v koči na Vogarju. Narejena je bila primerjava stroškov dela glede na prihodek v letih 2019 in 2020.
Iz priloženega je bilo razvidno, da so bili stroški dela glede na prihodek v letu 2020 višji.
Sicer pa nepravilnosti pri finančnem poslovanju nadzorni odbor ni ugotovil.
K11. točki dnevnega reda
Računovodkinja je podala finančni plan za leto 2021.
Sklep št. 2
Sprejet je bil finančni plan za leto 2021.
K12. točki dnevnega reda
Častno razsodišče je spremljalo delovanje društva in dogodke v Kosijevem domu
na Vogarju. Ugotovili so, da v letu 2020 ni bilo nepravilnosti.
K13. točki dnevnega reda
Soglasno je bila izglasovana razrešnica predsednika Janeza Klemenčiča, članov upravnega odbora,
odbora za nagrade, častnega razsodišča in gospodarske komisije.
Sklep št. 3
Razrešen je predsednik Janez Klemenčič člani upravnega odbora, odbora za nagrade, častnega
razsodišča in gospodarske komisije.
K14. točki dnevnega reda
Ljubiša Bojović je bil predlagan za novega predsednika.
Sklep št. 4
Za novega predsednika Planinskega društva Železničar Ljubljana je bil soglasno sprejet Ljubiša
Bojović.
Za člane UO so bili predlagani Ljubiša Bojović, Jani Klemenčič, Drago Savić, Dare Oblak, Anica
Bogožalec, Robi Hočevar, Rok Zaletel, Janja Prelovšek, Igor Strgar, Darja Kastelic, Faik Blažević,
Gregor Igličar, Gregor Kovačič, Dušan Ferjan, Robert Kovač.

Sklep št. 5
Za nove člane upravnega odbora PDŽ Ljubljana so bili soglasno sprejeti vsi predlagani člani.
V odbor za nagrade so bili predlagani: Janez Resnik, Karel Brečko in Brane Marković.
V častno razsodišče so bili predlagani: Irma Dolšek, Karel Brečko, Janez Resnik.
V gospodarsko komisijo pa sledeči: Aleš Horvat kot predsednik, Brane Marković, Dušan Ferjan, Lojze Trček,
in Gregor Kovačič.
V nadzorni odbor: Biserka Slaviček, Vesna Tomažin, Zdenka Kovačič.
Sklep št. 6
V odbor za nagrade, v častno razsodišče in gospodarsko komisijo so bili soglasno sprejeti vsi predlagani
člani.
K15. točki dnevnega reda
Predstavnica MDO ga. Marinka Koželj je podelila priznanja zaslužnim članom.
K16. točki dnevnega reda
Na novo izvoljeni predsednik se je zahvalil za izkazano zaupanje in čestital na novo izvoljenim članom v
organe društva. Zahvalil se je vsem udeležencem OZ za udeležbo.
Kot dolgoletni član društva želi ohraniti pozitivne vrednote navkljub težkim časom.
Zelo pomembno je dobro vzdušje in zadovoljni udeleženci organiziranih dejavnosti v okviru našega društva.
Zahvalil se je svojemu predhodniku, da je prevzel vodenje društva v izjemno težkih časih in kljub temu za
povečanje članstva. Zahvalil se je predsedniku GK za obnovo doma, oskrbniku in kuharici za njihov
prispevek za uspešno delovanje koče in nenazadnje vsem članom društva za njihovo članstvo. Pričakuje
uspešno in zakonito delovanje društva in še naprej uspešno obnovo koče.
Predsednik je poudaril, da bi se društvo moralo pomladiditi.
K17. točki dnevnega reda
Predstavnica MDO ga. Marinka Koželj se je zahvalila za povabilo. Pohvalila je vse odseke za uspešno delo,
za veliko članstvo ter za dobro sodelovanje v MDO. Podarila je tri biltene katere je izdal MDO in izrazila želja
po še naprej uspešnem delovanju. V naslednjem letu bodo volitve na PZS in smatrala, da bi se tudi MDO
morala pomladiti. Poudarila je pomen dobrega meddruštvenega sodelovanja.
Predstavnik PDŽ Celje se je zahvalil za povabilo in nam zaželel še v naprej uspešno delo.
Prinesel je priznanje meddruštvenega odbora planinskih društev železničar Slovenije članu in dolgoletnemu
predsedniku društvu PDŽ Ljubljana Dragu Saviću za večletno uspešno delo in pomoč pri izvajanju nalog
MDO PDŽ Slovenije.

Zapisnikarica:
Darja Kastelic
Overovatelj zapisnika:
Robi Hočevar

Predsednik društva
Ljubiša Bojović

