
   
 

                                                                                                            

 
 

       ZAPISNIK 
 
 
 
    3. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 5.10.2021 ob 16.00 uri na Pivovarniški 1, 
    Ljubljana. 
 

Prisotni člani: Ljubiša Bojović, Jani Klemenčič,  Robi Hočevar, Darja Kastelic, Anica Bogožalec, 
Gregor Igličar, Aleš Hrovat, Dušan Ferjan, Fajik Blažević, Robert Kovač. 
 

 
Opravičeno odsotni: Savić Drago, Dare Oblak, Igor Strgar, Janja Prelovšek, Gregor Kovačič, 
Rok Zaletel. 
 

       
 
    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 2. seje    
UO PDŽ. 

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

 
      
 

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 3. SEJE UO 
 
 

K1. Točki dnevnega reda: 
 
 

Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 2. seje z dne 7.9.2021. 
Ker na zapisnik ni bilo pripomb je bil soglasno sprejet. 
 
 
      
 

Sklep. Št. 16 
. 
 
Sprejme se zapisnik 2.seje UO PDŽ Ljubljana. 
 

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 

 



   
 

 
Prisotni so se strinjali z dnevnim redom. 
 
 
Pregled realizacije sklepov 2. Seje PDŽ Ljubljana. 
 

Sklep št.  11 –    realiziran ( sprejem zapisnika) 
Sklep št.  12 – v realizaciji ( sanacija črne gradnje) 
Sklep št.  13 –   realiziran ( povrnjeni stroški za srečanje planincev) 
Sklep št.  14 –   realiziran ( prestavljena sanacija depandanse) 
Sklep št.  15 –   realiziran ( povrnjeni stroški za plezalno opremo) 
 
 

K2. Točki dnevnega reda: 
 
 

• Predsednik je vse obvestil, da je inventura na Vogarju narejena.  

• Seznanil je člane UO o korespondenci med investitorji črne gradnje in predsednikom 
društva. Odločba pristojnega ministrstva je dokončna in pot je potrebno odstraniti. 
Predsednik bo ponovno sklical sestanek z deležniki v postopku, nato se bo ustrezno 
ukrepalo za čimprejšnjo sanacijo poti. 

• Potekale so priprave in sestanki za razpis dokumentacije za energetsko sanacijo 
Kosijevega doma na Vogarju. Europlus je oddal ponudbo, člani UO so se z njo strinjali in 
pogodba je že podpisana. Pripravljavcu razpisa v primeru uspešnega kandidiranja za 
sredstva pripada 6 % od pridobljenih sredstev. Po strokovnem  pregledu objektov sta v 
razpis vključena koča in depandansa. Razpis bo narejen po sklopih. Predvidenih je 13 
ukrepov za energetsko sanacijo za 5 razredov. 

• Narejen je bil popis gradbenih del in tudi že prejeli ponudbo, kot sestavni del razpisa. 

• PDŽ kandidira za 300000 €, od te vsote mora biti zagotovljenih 20% lastnih sredstev. 

• Obe energetski izkaznici ( za kočo in depandanso) sta oddani na Ministrstvo za 
gospodarstvo kot prilogi vloge za subvencijo. 

• Vlogo na razpis MGRT, je bila oddana 1.10.2021. 

• Na Vogarju je potrebna stalna ekipa med sezono. Predlagana je naslednja ekipa: 
Igor Strgar, Jožica Jordan, Vika Avrelio, Dušan Tomšič. Peti član bo vključen po potrebi. 

• Pomivalni stroj se je izkazal za neučinkovitega in potratnega. 

• Kot vodnik je predsednik izvedel pohod na Toško Čelo kot srečanje MDO. Izvedeni sta 
bili še dve etapi pohodne poti Julijane. Vsi pohodi so bili dobro obiskani. 

• Predsednik je naročil zapisnik po opravljeni inventuri na Vogarju. 

• Predlagana je nagrada v obliki vrednostnega bona za dosedanjo kuharico. 

• V program izletov je zaželeno, da se doda kolesarsko pot Julijane. 
 
 

 
Sklep. Št. 17 

 
 
    Sprejme se predlagane kandidate za stalno ekipo na Vogarju. 
 

Sklep. Št. 18 
 

 
Kuharici se v zahvalo podari vrednostni bon. 

 
 
K3. Točki dnevnega reda: 
 

 
Blagajničarka je podala poročilo o stanju na TRR. 

      Alpinistični odsek bo 6.10. začel z izvedbo alpinistične šole na katero so sprejeli 16     



   
 
            udeležencev. Pri izvajanju šole bodo upoštevali vse varnostne ukrepe, da jo bodo lahko     

     varno izpeljali. 23.10. 2021 bodo na Vogarju organizirali sprejem za nove člane.  
 Z mladinskim odsekom se dogovarjajo za reden termin plezanja na plezalni steni. 

 Gospodar je sporočil, da je lovilec olja izveden, saj je to pogoj za pridobitev naziva koča  
            prijazna družinam. Položili so na terasi nove pralne plošče in postavili nove klopi. 

Po inventuri so bili odpeljani vsi odpadki. 
Turno kolesarski odsek je izvedel dva izleta, enega pod okriljem PZS.  
Na novo so markirali kolesarsko pot v Podutiku.        

       Mladinski odsek sodeluje pri zaključku razpisa za sofinanciranje mladinskega tabora.  
 Sodelovali so pri srečanju MDO na Toškem Čelu. 15.9. so izvedli nadomestno turo na Goli     
 vrh. Narejena je tabela za vpisovanje tur. Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj je članstvo v  
 tekočem letu upadlo za petino. Pri MO ni bilo zmanjšanja števila članov. 
       Podan je bil predlog, da se vsem članom pošlje program izletov in čestitko za novo leto. 
       Program izletov mora biti narejen v tem mesecu 
       Letos potečejo licence nekaterim vodnikom. Spomladi se začne vse znova za pridobitev   
 licenc.. 
 
  
K4. Točki dnevnega reda: 
 

1.predlog: Cene na Vogarju niso bile spremenjene že 3 leta. Predlaga se cca. 10%     
povišanje cen, razen za brezalkoholne pijače. 
 
 

Sklep. Št. 19 
 
Sprejme se cca.10% povišanje cen hrani in pijači, razen brezalkoholni. 
 
 
2. predlog: Predlagano je bilo, da se nabavi nova pregledna tabla za jedilnik na magnet. 

 
 

Sklep. Št. 20 
 
 
 Nabavi se tabla na magnet za dnevno ponudbo na Vogarju. 
 

 
3. predlog: Na Vogarju je zmanjkalo majic s potiskom in predlagano je da se doda v 
ponudbo tudi magnete s potiskom Kosijevega doma. Člani  UO so se strinjali, da se naroči 
majice v več barvah z enobarvnim potiskom in magnete.          

 
 

Sklep. Št. 21 
 
 

 Naroči se majice in magnete s potiskom Kosijevega doma na Vogarju. 
 
 

5. predlog: Predlagano je bilo, da društvo krije stroške pogostitve golaža in kakšno 
pijačo. V primeru, da bo prijavljenih več kot 30 udeležencev, društvo organizira 
prevoz. Cena prevoza bo 10 € na osebo. 

      Pošlje se vabilo članom in vsem sosedom na Vogarju. 
 

 
Sklep. Št. 22 

 
 

Društvo krije stroške pogostitve na zaključku sezone na Vogarju . 



   
 

Na razpolago bo golaž in nekaj pijače. 
 
 
6.predlog: Predlagana je živa muzika. 
 

 
Sklep št.23 
 
 

Naroči se živa muzika za zaključek sezone na Vogarju. 
 
 
 7.predlog: Podan je bil predlog, da se poveča honorar računovodkinji za 50€. 
 
 

Sklep št.24 
 
           Člani UO so se v večini strinjali, da se računovodkinji poveča honorar za 50€. 
 
  
 8.predlog: Predlagano je bilo, da se Alenki Tanko subvencionira izlet v neznano. 
 
 
     Sklep št.25 
 
 
 Alenki Tanko se subvencionira udeležbo na izletu v neznano. 
 
 
 
 
 
Sestavila:        Predsednik PDŽ Ljubljana 
Darja Kastelic              Ljubiša Bojović 


