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

5. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 22.09.2020 ob 17.00 uri na Pivovarniški 1,
Ljubljana.
Prisotni člani: Jani Klemenčič, Savić Drago, Darja Kastelic, Anica Bogožalec, Faik Blažević, Irma
Dolšek, Brane Markovič, Dare Oblak, Gregor Igličar, Ljubiša Bojović, Robert Mostar.
Opravičeno odsotni: Janja Prelovšek, Rok Zaletel, Igor Strgar, Robi Hočevar, Ivan Tomažin.
Ostali prisotni: Dario Milašinović
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 3 in 4. seje
UO PDŽ.
2. Poročilo predsednika.
3. Poročilo članov UO.
4. Razprava o članih organov PDŽ.
5. Pobude, vprašanja in odgovori.

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 5. SEJE UO

K1. Točki dnevnega reda:
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 3 in 4 seje.
Na zapisnika ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet.

Sklep št. 224
Sprejme se zapisnik 3 in 4 Seje PDŽ Ljubljana.
Pregled realizacije sklepov 3 in 4 seje PDŽ Ljubljana.
Sklep št. 217 – realiziran
Sklep št. 218 – realiziran
Sklep št. 219 – v realizaciji
Sklep št. 220 – realiziran
Sklep št. 221 – realiziran
Sklep št. 222 – realiziran
Sklep št. 223 – realiziran

( sprejet zapisnik)
( kartončki za Vogar)
(enotna oblačila osebja)
( urejena shramba)
( pogostitev pri maši)
( koriščenje bonov)
( nabava 8 šotorov)

K2. Točki dnevnega reda:
Predsednik nas je seznanil s poročilom skupščine PZS v septembru. Sprejeli so
spremembo statuta. Določili način sofinanciranja pogorelih planinskih domov.
Na Vogarju je montiran ojačevalec signala, tako da telefon deluje tudi v notranjosti doma.
Sistem bo deloval še kakšno leto, nato prihaja nova tehnologija.
Sezona na Vogarju je kljub Corona ukrepom dobra. Nočitev je malo, vendar je obisk
dnevnih obiskovalcev povečan.

K3. Točki dnevnega reda:
Jedilniki za Vogar so na novo narejeni. Številke za oštevilčenje miz, bodo narejene za
naslednjo sezono. Slike za velik jedilnik pred kočo so pripravljene.
Vodniški odsek izvaja izlete ponovno po programu. Zelo dobro je obiskan pohod Julijana.
Meddruštveno srečanje je uspešno izpeljano.
Mladinski odsek je uspešno izvedel 4 ture. Uspešno so izpeljali poletni planinski tabor.
Upravičeni smo do sofinanciranja mladinskega tabora, zato smo vložili prošnjo na zavod za
fundacijo športa. Odgovor bo jasen 31.12.2020.
Na taboru so pridobili pomoč novega vodnika in upamo na trajno sodelovanje.
Sodelovanje z OŠ Brod je uspešno, izpeljali so prvi izlet.
Gospodar nas je obvestil, da so na Vogarju uredili skladišče kot je zahtevala inšpektorica.
Košnja je bila izvedena 19.7.2020 v rekordnem času.
Uspešno Izpeljali organizacijo Maša na Vogarju za vse planince.
Zgodil se je izredni dogodek, ki pa se je srečno končal. Pogorel je usmernik zaradi
preobremenitve in je že zamenjan.
Kupili smo nov 800 litrski hladilnik, saj nismo mogli več zagotoviti dovolj hladne pijače.
19.8.2020 smo pogostili domačine, ki so redni gosti našega doma. Dogodek je naletel na
prisrčen odziv, saj je bil povsem nepričakovan.
Deset radiatorjev je še potrebno kupiti, da bodo v celem domu novi.
Računovodkinja je podala informacijo o stanju na TRR.
Akcija gremo v hribe 11.7.2020, je bila uspešno izpeljana, kljub slabi vremenski napovedi.

Sklep št. 225

Kupi se nove radiatorje za Vogar.

K4. Točki dnevnega reda:
Predlagano je bilo, da se v UO PDŽ včlani čim več novih, mlajših članov.
Seje se je udeležil tudi kandidat za tajnika Dario Milašinović, da se seznani z delovanjem
društva.
Potrebno bo na novo imenovati tudi nove člane v Nadzorni odbor, častno razsodišče itd….

K4. Točki dnevnega reda:
Podan je bil predlog, da se MO plača račun za prevoz. Mladinski odsek bi potreboval še 20
jedilnih kompletov za tabor.

Sklep št. 226
Mladinskemu odseku se plača račun za prevoz izleta.

Sklep št. 227

Kupi se 20 jedilnih kompletov za mladinske tabore.
Podan je bil predlog za postavitev kamere na razgledni točki. Potrebovali bi 300 m kablov,
kamero nam bi donirali.

Sklep št. 228
Postavi se kamera na razgledni točki.
Predlagana je obnova depandanse, za goste s hišnimi ljubljenčki. Trenutno naj bi se
zamenjale stopnice in podesta pred vhodom.

Sklep št. 229

Obnova depandanse, zamenjava stopnic in podesta.
Gospodar je predlagal, da se dokupi še preostale klopi na terasi katere še niso bile
zamenjane.
Sklep št. 230

Dokupi se 3 komplete (klopi in mize) za teraso na Vogarju.
Kot nagrado vodnikom je bilo predlagano, da se vodnikom nabavi nove čevlje v vrednosti
do 200 €.
Sklep št. 231
Vodnikom se kupi obutev v vrednosti do 200€.

Podan je bil predlog, da se kupi pihalnik za listje, saj bi na Vogarju precej olajšal delo na
terasi.

Sklep št. 232

Kupi se pihalnik listja na za Vogar.

Naslednja seja bo 27.10.2020

Sestavila:
Darja Kastelic

Predsednik društva
Janez Klemenčič

