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       ZAPISNIK 
 
 
 
    3. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 6.12.2022 ob 16.00 uri na Parmovi 31, 
    Ljubljana. 
 

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

 
Opravičeno odsotni:, Dare Oblak, Rok Zaletel, Janja Prelovšek. 
 

     
    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 8.11.2022. 
Ker na zapisnik ni bilo pripomb 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 
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Sklep. Št. 74 
.  

 
 

Sprejme se zapisnik 2.seje UO PDŽ Ljubljana. 
 
 

Prisotni so se strinjali z dnevnim redom. 
 

Pregled realizacije sklepov 1. Seje PDŽ Ljubljana. 
 

       
 Sklep št. 67 – v realizaciji  ( nevtralno mnenje ) 
 Sklep št. 68 – v realizaciji  ( obnova ceste ) 
 Sklep št. 69 – v realizaciji  ( donacija društvu kmečkih žena) 
 Sklep št. 70 – v realizaciji  ( donacija GRS Bohinj) 

Sklep št. 71 – v realizaciji  ( nabava vetrovk za vodnike ) 
Sklep št. 72 – realiziran     ( Štampetov most v koledar ) 
Sklep št. 73 – v realizaciji  ( posodobitev spletne strani) 
 

K2. Točki dnevnega reda:  
 
 

Predsednik : Od 2. seje UO PDŽLJ 8. novembra 2022 so bile opravljene naslednje naloge 
predsednika društva: 
-Skrbel je za zakonito poslovanje društva in sicer: 
 Redno je pregledoval in podpisoval vse račune pred izplačilom in oddajanjem v    
računovodstvo. 
- Spremljal je aktivnost posameznih odsekov in skrbel za izvrševanje sklepov. 
- Skupaj z načelnikom gospodarskega odseka Hrovat Alešom in Lojzetom Trčkom so 
pridobili dodatno ponudbo za obnovo sončne elektrarne od podjetja Velog d.o.o. s litij 
umionskimi baterijami in močnejšim razmernikom. 
- Poklical je podjetje Kon Tiki Solar. Pogovarjal se je v zvezi njihove ponudbe z g. Škarja 
Nandetom. Z direktorjem g. Škarja Gašperjem se bo še pogovarjal o najboljših rešitvah. 
V kratkem se bosta srečala in razjasnila njihovo ponudbo – predračun za obnovo sončne 
elektrarne. 
- Poklical je EKO SKLAD za informacijo o možnih razpisih za subvencije planinskih 
koč. Zaenkrat razpisa ni, verjetno pa bodo objavljeni v začetku naslednjega leta.  
Potrebno je spremljati njihove objave. 
- Skupaj z gospodarjem sta kontaktirala INLES d.o.o. zaradi dobave oken. Žal zaradi 
razbitega stekla na posameznih oknih in novozapadlega snega okna ne bodo zamenjana v 
letošnjem letu. 
- Sodeloval je pri pripravi Programa aktivnosti in izletov v letu 2023. Pohvalil je vse 
sodelujoče v pripravi programa. 
- zaradi prenosa blagajniškega poslovanja na novi program so imeli težavo z obračunom 
ddv-ja.  
- Spremljal je delovanje Kosijevega doma osebno in po telefonskim kontaktom z 
oskrbnikom. Dom  je normalno deloval ob vikendih s prisotnostjo oskrbnika.  
- Pohvalil je oskrbnika Igorja za njegovo delo in trud. 
- Intenzivno se mora iskati kuharico, objaviti razpis preko PZS in oglasnikov. 
- Redno je bil prisoten tudi ob uradnih urah ob torkih. 
- S ponudnikom izdelave idejnih zasnov in projekta prenove Kosijevega doma RIBA Arhitekti 
se je pogovarjal v zvezi priprave pogodbe. Pogodba bo pripravljena do novega leta. 
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Zaradi prezasedenosti v letošnjem letu ne bodo mogli izdelati načrta.  
- Kot vodnik je pripravil razpise oz. vabila za: 
a. Izlet – Pohod po Vrtovčevih poteh v Vipavski dolini, dne 20.11.2023.. Bilo je 8 prijavljenih. 
7 izletnikov se je pohoda tudi udeležilo. Ta pohod je izjemno dobro organiziran, zato je 
predlagal, da se ga da v program tudi v letu 2023. 
b. Dne 26.11.2023 so se člani društva udeležili tradicionalnega pohoda s prijatelji iz PD 
Železničar Celje »Slovenc tvoj rod je hodil tod«. Ker se ga sam ni mogel udeležiti, je izlet  
vodil Faik Blažević – Pajo. Vzdušje je bilo enkratno. 
 
Za zaključek je še dodal, da je zelo zadovoljen z uspešnim delom vseh odsekov, v 
letošnjem letu, ki se je odvijal po načrtih. Uspeli so povečati število članov društva. Še 
najbolj ga veseli, da so pridobili nove mlade planinske vodnike, ki so garancija nadaljnjemu 
razvoju PD Železničar Ljubljana. 
Še posebej je pohvalil Igorja Strgarja kot oskrbnika in markacista, ki uspešno vodi ekipo 
pridnih pomočnikov in skrbi za dom in obiskovalce. 
 

                     
K3. Točki dnevnega reda: 
 

 
Blagajničarka je podala poročilo o stanju na TRR. Z novim računovodskim programom  
DDV-ja katerega bi po zakonu morala nakazati v oktobru, še vedno ni nakazan, saj ni 
dobila obračuna od računovodskega servisa. 
 

 
Alpinistični odsek Alpinistični odsek deluje skladno s programom. V mesecu novembru so 

imeli Zbor članov na Vogarju, v prostorih odseka pa so gostili predavanje Jasne in Andreja 

Pečjaka. Alpinistična šola poteka nemoteno, do novega leta imajo v načrtu še 2 predavanji 

in 1 turo. V decembru bodo naredili eno prednovoletno srečanje članov in eno 

prednovoletno pogostitev bolj zaslužnih članov. Prav tako nameravamo letos na 

usposabljanje za alpinistične inštruktorje poslati 2 alpinista, za kar so zaprosili za 

financiranje. Alpinistični inštruktorji so kot planinski vodniki jedro delovanja odseka. Brez 

njih odsek ne more opravljati svojih temeljnih nalog. Naši starejši inštruktorji se počasi 

"upokojujejo", zadnji usposobljeni inštruktor je zaključil šolanje pred skoraj 7 leti. Seminarji 

so obsežni in stanejo 500 € na osebo. 

 
Prošnja: Prosili so za financiranje usposabljanja za dva alpinistična inštruktorja. 
 
 
 

Sklep. Št. 75 
 

Dvema kandidatoma za alpinističnega inštruktorja se financira izobraževanje. 
 
 
 
Turno-kolesarska sekcija je izvedla markiranje na Orlah, kolesarski izleti so za letos 
zaključeni. 
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Mladinski odsek je izvedel srečanje na Vogarju. Pomagali so pospraviti klopi na terasi. 
Spletna stran Vogar.si je že posodobljena. Zaželjeni so prevodi spletne strani v tuje jezike. 
Slike za objavo so dobrodošle tudi za vitrino v podhodu železniške postaje. 
 
Vodniški odsek:  Načelnik se je udeležil zbora načelnikov vodniškega odseka. Izvolili so 
novega načelnika vodniške komisije na PZS. 
Udeležil se je posveta Gore in nesreče. Predavanje je bilo zelo zanimivo, navajali so 
najpogostejše vzroke za nesreče v gorah in preprečitev le teh. 
Program izletov za leto 2023 je narejen. Vključen je tudi izlet z barko, prijave bo sprejemala 
Alenka Tanko. 
 
Gospodar je opravil več razgovorov za povečanje električne moči na Vogarju. Okna so 
narejena in čakajo na ugodno vreme za montažo. 
Vodovodna napeljava je bila prekinjena zaradi posedanja zemljine. Potrebno je bilo 
popravilo vodovodne cevi za nemoteno oskrbo koče z vodo. 
Očistili so peš pot iz Stare Fužine do Vogarja. 

 
 

K4. Točki dnevnega reda: 
 

 
-Program izletov se tiska, predlagano je bilo, da se razširi sestavo skupine. Več ljudi, boljši 
pregled za kvaliteten končni izdelek. 
-Razpis za kuharico je potrebno ponovno objaviti na PZS.  
-Še vedno je problem obveščanja članov o izletih po elektronski posti. Obstajajo plačljive 
storitve, katere spremljajo zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov. 
-Obračun članarin za leto 2022 je zaključen, v drugi polovici decembra se bo začelo 
včlanjevanje za leto 2023. PZS je podražila članarino na račun zavarovanja. 
V prilogi so priporočene cene za članarino 2023. Predlagano je bilo, da se sprejme 
naslednje cene. 
 
Vrste in višina članarine za leto 2023 Kategorija članstva Priporočena članarina [€]  
A polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom 
ugodnosti 68,00 A/d in A/i - družinski popust, popust za invalide 61,80  
B polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom 
ugodnosti 32,00 B/d in B/i - družinski popust, popust za invalide 25,80  
B1 polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 
24,00 S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z 
osnovnim obsegom ugodnosti, 21,00 S+Š/d in S+Š/i - družinski popust, popust za 
invalide 17,00 P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom 
ugodnosti 9,00 P+O/d in P+O/i - družinski popust, popust za invalide 7,20 IN invalidna 
oseba in oseba s posebnimi potrebami z omejenim obsegom ugodnosti, brez 
zavarovanja 9,00 IN/d - družinski popust brez zavarovanja 7,20 
Za članarino D je verjetno enako kot lani. Ceno lahko določijo sami, pogoj za D 
članstvo je predhodno plačana članarina v matičnem društvu. 
Glede na to, da je delitveno razmerje B članarine 45% za PD in 55% za PZS, je bilo 
predlagano, da določimo ceno za D članarino v vrednosti 45% B članarine (14,4€) 
zaokroženo na cel evro, kar bi zneslo 14€. 
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Sklep. Št. 76 
 
 
 

Sprejme se predlagana višina članarine za leto 2023. 
 
 
 
 
Predlagano je bilo, da se kamere na Kosijevem domu ponovno obrne tako, da se vidi del 
terase in pogled na hribe v ozadju. 
Pritrdi naj se obvestilo, da obstaja video nadzor. 
 
 
 
 

Sklep. Št. 77 
 
 
 

Kamere na Kosijevem domu se ponovno obrne s pogledom na teraso in okolico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naslednja seja bo predvidoma 17.1.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestavila:       Predsednik PDŽ Ljubljana 
Darja Kastelic             Ljubiša Bojović 


