
   
 

                                                                                                            

 
 

       ZAPISNIK 
 
 
 
    8. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 13.4.2021 ob 17.00 uri na Pivovarniški 1, 
    Ljubljana. 
 

Prisotni člani: Jani Klemenčič, Darja Kastelic, Anica Bogožalec, Faik Blažević, Brane Markovič, , 
Janja Prelovšek, Irma Dolšek, Ljubiša  Bojević, Igor Strgar, Savić Drago. 
 

 
Opravičeno odsotni: Rok Zaletel, Dare Oblak, Robert Mostar. 
 

    Neopravičeno odsotni: Ivan Tomažin, Gregor Igličar, Robi Hočevar 
 

    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 7. seje    UO 
PDŽ. 

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

 
      
 
    OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 7. SEJE UO 
 
     
 
    K1. Točki dnevnega reda: 
 

      Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 7 seje. 
      Na zapisnika ni bilo pripomb, zato 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 

 



   
 

Sklep št. 243 
 
 
       Sprejme se zapisnik 7 Seje PDŽ Ljubljana. 
 
 
        Pregled realizacije sklepov 7 seje PDŽ Ljubljana. 
 
 

Sklep št. 238 – realiziran      ( poročilo nadzornega odbora) 
Sklep št. 239 – realiziran      ( finančno poročilo) 
Sklep št. 240 – realiziran      ( finančni plan ) 
Sklep št. 241 – realiziran      ( odprtje koče)  
Sklep št. 242 – realiziran      ( priznanja)  
 
 

K2. Točki dnevnega reda: 
 

 
Predsednik nas je seznanil z objavo prispevkov v biltenu MDO in predlagal, da se pošlje 
prispevek tudi v uredništvo Nove proge. Hkrati naj se povabi tudi nove člane k včlanitvi v 
društvo.  
Ker je koča že pet mesecev praktično zaprta, bo občni zbor letos izveden z minimalnimi 
stroški. Priprave za občni zbor na Vogarju potekajo, vse bo odvisno od zdravstvene 
situacije. 
Stroški dela na Vogarju znašajo 30% prihodkov in to je maksimum. Preučiti je potrebno tudi 
druge zakonite možnosti nagrajevanja v obojestransko zadovoljstvo.Za boljšo organizacijo 
dela je predlagan nakup pomivalnega stroja. 
 
 

K3. Točki dnevnega reda: 
 

 
Računovodkinja je podala informacijo o stanju na TRR. Predlagala je zamenjavo programa 
za blagajno in s tem nabavo nove blagajne z večjo zmogljivostjo in vodenjem zalog. 
Oskrbnik ob vikendih odpre kočo po priporočilih NIJZ. 
Tudi v letošnjem letu bodo spremembe z dovolilnicami za prevoz na Vogar. Dogovoriti se 
bo potrebno za najugodnejšo varianto. 
Ponovno bo potrebna delovna akcija za spravilo podrtega drevja in priprava drv. 

 
 
K4. Točki dnevnega reda: 

 
Pridobiti je potrebno informacije kompetentnih, nato se bomo dogovorili o načinih za boljšo 
organizacijo in delovanje društva. 
 

 
 
 
 

   Sestavila:       Predsednik društva 
   Darja Kastelic              Janez Klemenčič  


