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 14.5.2022 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.

Otvoritev Občnega zbora.
Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja.
Potrditev dnevnega reda.
Imenovanje verifikacijske komisije in overoviteljev zapisnika.
Poročilo verifikacijske komisije.
Poročilo predsednika o delu v letu 2021.
Poročilo načelnikov odsekov in gospodarja društva za leto 2021.
Finančno poročilo za leto 2021 in potrditev.
Poročilo nadzornega odbora.
Predlog finančnega plana za leto 2022 in potrditev.
Poročilo častnega razsodišča.
Razrešitev častnega razsodišča, nadzornega odbora, gospodarske komisije.
Volitve.
Podelitev priznanj.
Predstavitev predsednika in program dela v letu 2022.
Besedo imajo gosti in razno.

K1. točki dnevnega reda
Predsednik je pozdravil vse prisotne 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
Predsedujoči je predlagal glasovanje dnevnega reda.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K4. točki dnevnega reda
Predsedujoči je za dva člana verifikacijske komisije predlagal Milana Kontarčka in Gregorja Igličarja
za overovitev zapisnika pa Robija Hočevarja in Katarino Kadivec.
Predlog je bil soglasno sprejet.
K5. točki dnevnega reda
Verifikacijska komisija je potrdila prisotnost 45 članov od 365 vseh članov .
Ob začetku OZ je bilo prisotnih 45 članov društva ( od 365 ). Zaradi premajhne udeležbe ni
bila zagotovljena sklepčnost, zato je verifikacijska komisija predlagala 30 minutni odlog po
Statutu.
Po 30 minutah je bila prisotnost 45 članov od 365 zadošča za sklepčnost, zato je
verifikacijska komisija nadaljevala z vodenjem Občnega zbora in prešla na naslednje točke
dnevnega reda.
K6. točki dnevnega reda
Predsednik društva je poudaril, da je bilo preteklo leto z ukrepi vlade namenjeno preprečevanju
nevarnosti širjenja korona virusa. Zaradi prepovedi druženja je bil OZ prestavljen in uspešno izveden
v mesecu maju v Kosijevem domu na Vogarju. Društvo je uspešno izvedlo naslednje aktivnosti:
Otvoritev sezone na Vogarju, gostovanje prireditve Pivovarne Laško – Gremo v hribe, košnjo trave,
Spominska maša, srečanje planincev železničarjev na Toškem čelu in zaključek sezone.
V preteklem letu je bilo izvedenih 8 sej UO. Vse so bile sklepčne, kar govori o resnosti članov UO.
Kosijev dom je redno in uspešno deloval celo sezono, navkljub težavam z zagotavljanjem
pomožnega osebja. Zahvaljujoč oskrbniku Igorju Strgarju so uspeli gostiti številne domače in tuje
planince iz celega sveta.
Sodelovali so tudi z ostalimi planinskimi društvi železničarjev Slovenije na MDO srečanjih.
Uspešno so delovali v danih okoliščinah vsi odseki, še posebno AO, MO in VO.
Veselil se je, povečanega števila dveh mladih vodnikov.
Ugotovljeno je bilo, da je v zemljiški knjigi zabeležen zaznamek na nepremičnini na Vogarju.
Po uspešni komunikaciji z IOP so uspeli doseči, da je bila plomba v ZK odstranjena in s tem
nepremičnina na Vogarju prosta bremen.
Po sprejetem sklepu UO v aprilu, smo pripravili vlogo in prijavili Kosijev dom na razpis MGRT za
energetsko sanacijo planinskih koč in športnih objektov. Kot predpogoj za prijavo na razpis so morali
naročiti energetsko izkaznico za kočo in depandanso. Na osnovi teh je bilo ugotovljeno, da sta stavbi
precej energetsko potratni in zato potrebni energetske sanacije. Naročili so izdelavo obsežne
dokumentacije s poslovnim načrtom in jo oddali v roku. Na žalost so dobili odločbo od MGRT, da je
Vloga zavrnjena zaradi premalo točk v primerjavi z ostalimi na razpis prijavljenimi kočami.
Zmanjkalo je borih 9 točk, zaradi dostopnosti koče po cesti.
Predsednik pohvalil in se zahvalil za prostovoljno in požrtvovalno delo vsem še posebno
podpredsedniku Daretu Oblaku za vzorno urejeno spletno stran, administratorki Alenki Tanko za
redno dežurstvo in delo s člani društva, Robiju Hočevarju za pomoč in sporočanje podatkov v
sistemu PZS NAVEZA , tajnici Darji Kastelic za vodenje zapiskov in arhiviranje listin, blagajničarki
Anici Bogožalec za vodenje blagajne, knjigovodstva in računovodstva ter starosti Janezu Resniku za
skrb in urejenost društvenih prostorov.
Na koncu se je zahvalil vsem članom izletnikom, ki so s svojo udeležbo na izletih in drugih akcijah
ohranili osnovno poslanstvo našega društva, druženje in ohranjanje planinskega duha in izročila
naših planinskih predhodnikov v prelepih Slovenskih gorah.

Še posebej je s ponosom povedal, da je planinsko društvo Železničar Ljubljana v letu in pol, kljub
korona ukrepom izvedel vseh 16 etap poti Julijana trail, skoraj 300 km dolge čudovite poti okrog
TNP. Zahvalil se je Milanu Kontarčku za nesebično pomoč kot pomočnik na skoraj vseh etapah in
dokumentiranje za objavo na spletni strani.
Vsem je zaželel še veliko veselja pri hoji, želje po druženju in uspehov pri osvajanju hribovskih ciljev.
Z optimizmom se je ozrl v prihodnost, v želji po dobrem sodelovanju vseh članov.
K7. točki dnevnega reda
Predsednik gospodarske komisije je poročal o kitanju in beljenju kuhinje in barvanje okvirjev strešnih
oken, brušenje in barvanje vrat obeh shramb ter montirali zračnike v vrata shramb.
Popravili električne priključke za pomivalni stroj in počistili kočo za otvoritev.
V juliju so izvedli košnjo in prestavili spletne kamere. V avgust so popravili strelovod, kateri je bil
polomljen zaradi velike količine snega. Na žalost je kotel za toplo vodo preperel, da je bila v kuhinji
poplava. Vodovodni inštalater je začasno stvar saniral tako, da omenjeni bojler trenutno ni v funkciji.
Septembra so pozidali lovilnik za kurilno olje in ga premazali proti iztekanju. Položili so dodatne
plošče na terasi za večje sedežne garniture. Novembra so pospravili drva za zimo, na suho
pospravili sedežne garniture in senčnike in odstranili vse rože iz balkona ter okolico koče pripravili za
zimo.
Načelnik alpinističnega odseka je poročal , da so imeli v letu 2021 registrirane 4 alpinistične
inštruktorje, 5 alpinistov, 9 starejših pripravnikov in 29 mlajših pripravnikov, skupno 47 članov.
Poleg njih je še cca 40 članov brez registracije, tako da je skupaj v program odseka na različnih
ravneh vključenih cca 90 oseb. V preteklem letu je v naziv mlajši pripravnik napredovala 1 članica, v
naziv starejši pripravnik pa 4 člani. 1 član je tudi aktiven član Komisije za alpinizem na PZS.
Zaradi epidemioloških ukrepov se je alpinistična šola začela šele jeseni. Vpisalo se je 18 tečajnikov
In šola še poteka bolj ali manj nemoteno.
V preteklem letu so v posameznih in organiziranih turah preplezali približno 700 smeri.
Organizirali so tudi večje aktivnosti:
-Tabor v San Casianu v Dolomitih katerega se je udeležilo cca 30 članov in prijateljev odseka. Na
taboru so se jim je pridružili tudi člani AO Domžale in AO Kranj.
-Osmi ŽAOŽ ženski alpinistični tabor ki je potekal v Mrzlem potoku.
-Žiletov častni krog – Memorial Saša Žitnika in več manjših vikend taborov v slovenskih gorah in
plezalnih dopustov v tujih gorah.
-Člani se udeležujejo organiziranih aktivnosti KA. Žal so imeli tudi eno nezgodo mlajšega pripravnika,
zlom gležnja.
-V društvenih prostorih AO so namestili dodatne trenažne elemente, namestili tehnično varovanje in
izvedli še nekaj vzdrževalnih del.
Izvedli so še 14 družabnih aktivnosti od tega 11 predavanj preko spleta zaradi covid ukrepov.
V letu 2022 bodo še naprej urejali prostore oz. plezalni center AO Železničar imeli redne mesečne
sestanke ter ostale družabne dogodke ( predavanja, filmi, srečanja). Nameravajo organizirati večji
plezalni tabor v tujini in več manjših bolj specifičnih plezalnih taborov. Šola predstavlja
prepomemben del življenja odseka, da bi jo smeli še kdaj izpustiti. V letu 2022 bodo obeležili 70 let
odseka in upajo na sproščeno izvedbo aktivnosti.
Vodniško izletniški in turno kolesarski odsek je organiziral in izpeljal 41 planinskih in gorniških tur.
Pri vodenju je sodelovalo sedem registriranih vodnikov in štirje pomočniki. Skupno je bilo na izletih
850 udeležencev kar je povprečno 22 na izlet. Najbolj obiskane so bile etape krožne daljinske poti
Julijana Trail, ki jo je uspešno vodil in pripeljal do cilja Ljubiša Bojović s pomočniki.
Mladinski odsek je uspešno izpeljal poletni planinski tabor za mlade planince v Bohinju, na katerem
je sodelovalo pet naših vodnikov. Opravljeno je bilo 10 izletov. En vodnik se je udeležil zimskega
dodatnega usposabljanja, ga uspešno zaključil in pridobil naziv strokovni sodelavec 2 potreben za
vodenje zimskih tur. Še posebej so ponosni na tri nove vodnike. Dva od njih prihajata iz vrst
mladinskega odseka in sta do sedaj sodelovala kot pomočnika. Vsi tudi sodelujejo pri vodenju izletov
v letošnjem letu. Turno kolesarske izlete je vodil načelnik turno kolesarskega odseka Robi Hočevar.
Običajno izvedbo programa kroji vreme, toda v preteklem letu ga je bolj kot vreme krojila pandemija.
Več izletov je bilo odpovedanih ali prestavljenih, nekaj pa jih je bilo izvedenih v manjšem številu
članov društva. Skupno je bilo izvedenih devet turno kolesarskih izletov. Pri nekaterih je kot
pomočnik pomagal Jaka Virant, ki je lansko leto opravil izpit za turno kolesarskega vodnika in letos
samostojno vodi izlete.

Odsek varuhov gorske narave je obeležil Mednarodno leto jam in Krasa. Ker v Slovenskem gorskem
svetu, zlasti v visokogorju kras močno prevladuje. 12. marca so imeli naravovarstveno predavanje
( Jure Tičar ) o pomenu varovanja jam v Sloveniji, Dr. Matevž Novak je interpretiral varovanje
geoloških naravnih vrednot. Preko spleta so izvedli tudi srečanje načelnikov VGN.
V aprilu so več izvedeli o risu in Risovi pešpoti preko ZOOM-a.
V septembru so izvedli srečanje varuhov gorske narave in stražarjev na Planini nad Vrhniko.
Ob zaključku leta so se sestali še na posvetu o varstvu gorske narave s poudarkom na izzivih,
prognozah in rešitvah varstva narave v povezavi s podnebnimi spremembami in povečanim obiskom
gorskega sveta v obdobju 2021-2030.
Biti ljubitelj narave ni težko. Če jo želimo ohraniti, se do nje obnašajmo spoštljivo in odgovorno je
poudarila načelnica Janja Prelovšek.
Aktualne dogodke se lahko spremlja na FB profilu Komisije za varstvo gorske narave.
Poročilo o delu odseka za planinske poti je podal načelnik Igor Strgar. V letu 2021 je bilo opravljenih
približno 40 ur dela na poteh za katere je zadolženo Planinsko društvo Železničar Ljubljana. V
spomladanskem času 2021 so pregledali ali očistili naslednje odseke:
1. Vogar – Pršivec,
2. Stara Fužina – planina Vogar ,
3. planina Vogar – planina Viševnik,
4. planina Blato – planina Krstenica.
V jesenskem času pa je markiral odsek iz Voj na planino Krstenico vendar še ne v celoti. Želja je
dokončanje markiranje v letu 2022, saj je pot še vedno uradno zaprta.
K8. točki dnevnega reda
Računovodkinja je podala finančno poročilo za leto 2021.

Sklep št. 1
Sprejme se finančno poročilo in bilanca uspeha za leto 2021.

K9. točki dnevnega reda
Nadzorni odbor se je sestal v prostorih PD Železničar.
Pregledali so poslovanje PDŽ Ljubljana v letu 2021. 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 2020 in 2021.
Iz priloženega je bilo razvidno, da so bili stroški dela glede na prihodek v letu 2021 višji.
Sicer pa nepravilnosti pri finančnem poslovanju nadzorni odbor ni ugotovil.
K10. točki dnevnega reda
Računovodkinja je podala finančni plan za leto 2022.

Sklep št. 2
Sprejet je bil finančni plan za leto 2022.

K11. točki dnevnega reda

Častno razsodišče je spremljalo delovanje društva in dogodke v Kosijevem domu
na Vogarju. Ugotovili so, da v letu 2021 ni bilo nepravilnosti.

K12. točki dnevnega reda
Predlagana je bila razrešitev članov nadzornega odbora, odbora za nagrade, častnega razsodišča in
gospodarske komisije.
Sklep št. 3
Soglasno so razrešeni nadzorni odbor, odbor za nagrade, častno razsodišče in gospodarska
komisija.

K13. točki dnevnega reda
-

Za nadzorni odbor se predlagajo naslednji kandidati: Draga Čuček-predsednica, Zdenka
Kovačič, Zdenka Stanković.
Kandidati za odbor za nagrade: Janez Resnik, Karel Brečko in Simona Živic.
Kandidati za častno razsodišče: Janez Resnik, Karel Brečko in Alenka Tanko.
Kandidati za gospodarsko komisijo: Aleš Hrovat- predsednik, Faik Blažević- podpredsednik.
Dušan Ferjan in Gregor Kovačič.
Sklep št. 4

Vsi predlagani kandidati so bili soglasno sprejeti v komisije in odbore in sicer:
Za nadzorni odbor so bili izvoljeni Draga Čuček, Zdenka Kovačič in Zdenka Stanković.
V odbor za nagrade so izvoljeni Janez Resnik, Karel Brečko in Simona Živic.
Izvoljeni so bili tudi člani častnega razsodišča in sicer Janez Resnik, Karel Brečko in Alenka Tanko.
V gospodarsko komisijo so bili soglasno izvoljeni Aleš Hrovat, Faik Blažević, Dušan Ferjan in Gregor
Kovačič.

K14. točki dnevnega reda

Predsednik je podelil pohvale in dve bronasti priznanji zaslužnim članom društva za prizadevnost.

K15. točki dnevnega reda
Predsednik si je za leto 2022 zadal naslednje prioritete:
-

Čimprej izbrati in skleniti pogodbo z dobrim računovodskim servisom, urediti tekoče evidence in
spremljanje zalog in porabe materiala na Vogarju.
Nadaljevati s pomlajevanjem članstva s pomočjo delovanja MO in AO.
Razvijanje in pomoč pri delovanju vseh odsekov.
Pridobiti idejne zasnove prostorske in energetske prenove koče in depandanse.
Pridobiti ponudbe za izvajanje priporočenih ukrepov za energetsko sanacijo Vogarja.
Skrb za tekoče vzdrževanje in obratovanje Kosijevega doma.
Urediti in aktivirati podarjeno domeno vogar.si.
Nabaviti in montirati otroška igrala.
Obravnavati možnosti za pripravo pogojev za izvedbo planinski in kulturnih aktivnosti, ki bodo
privabili še več obiskovalcev, kot npr. tek na Vogar, prijatelji Vogarja ( nagrade za tri obiskovalce
z največ obiskov Kosijevega doma), koncerti.
Poiskati možnosti za oživitev Pohoda na Štampetov most skupaj z društvom ZNOB iz Vrhnike in
TD Blagajana.
Vključiti ponudbo Kosijevega doma v brošuro BOHINJSKO, ki jo izdaja Zavod turizem Bohinj.
Poiskati možnosti z Občino Bohinj in KS Stara Fužina za znosne cene parkiranja. Po uvedbi
cene 3€ na uro na parkiriščih Stara Fužina tudi izven sezone, močno vpliva na obisk Kosijevega
doma.

K16. točki dnevnega reda
Predsednik se je še enkrat zahvalil vsem članicam in članom za udeležbo in za ves vložen trud vseh
zaslužnih za uspešno izvedbo občnega zbora.

Zapisnikarica:
Darja Kastelic

Overovatelj zapisnika:
Katarina Kadivec
Robi Hočevar

Predsednik društva
Ljubiša Bojović

