
   
 

                                                                                                            

 
 

       ZAPISNIK 
 
 
 
    4. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 21.12.2021 ob 16.00 uri na Pivovarniški 1, 
    Ljubljana. 
 

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

 
Opravičeno odsotni: Dare Oblak, Jani Klemenčič, 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 3. seje    
UO PDŽ. 

2. Poročilo predsednika. 
3. Poročilo članov UO. 
4. Plačila za pomoč na Vogarju v naslednjem letu. 
5. Pobude, vprašanja in odgovori. 

 
      
 

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 4. SEJE UO 
 
 

K1. Točki dnevnega reda: 
 
 

Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 3. seje z dne 5.10.2021. 
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 

 



   
 

Sklep. Št. 26 
. 
 
Sprejme se zapisnik 3.seje UO PDŽ Ljubljana. 
 
 
Prisotni so se strinjali z dnevnim redom. 
 
 
Pregled realizacije sklepov 3. Seje PDŽ Ljubljana. 
 

Sklep št.  16 –   realiziran    ( sprejem zapisnika) 
Sklep št.  17 –   realiziran    ( stalna ekipa) 
Sklep št.  18 –   realiziran    ( darilni bon kuharici) 
Sklep št.  19 –   realiziran    ( povišanje cen) 
Sklep št.  20 –   v realizaciji ( magnetna tabla) 
Sklep št.  21 –   v realizaciji (majice za Vogar) 
Sklep št.  22 –   realiziran    ( kritje stroškov zaključka) 
Sklep št.  23 –   realiziran    ( muzika na zaključku) 
Sklep št.  24 –   realiziran    ( povečan honorar računovodkinji) 
Sklep št.  25 –   realiziran    ( povrnjeni stroški za zaključni izlet) 
 
 

K2. Točki dnevnega reda:  
 
 

• Predsednik je vse obvestil, da je zemljiško knjižni izpisek urejen, brez plomb. 
Inšpektorica je poslala sklep o izbrisu črne gradnje na Vogarju. 

• Vloga za nepovratna sredstva je bila popolna in pravočasno oddana. Rezultati bodo 
znani po rebalansu proračuna. 

• Zaključek sezone je bil uspešno izveden. 

• Sestanek za izplačilo nagrad po sklepu UO PDŽ je bil uspešno izveden. 

• Na zavarovalnico se pošlje zahtevek za popravilo strehe. 

• Program aktivnosti za leto 2022 je narejen. 
 

 
K3. Točki dnevnega reda: 
 

 
Blagajničarka je podala poročilo o stanju na TRR. Nadzorni odbor se je sestal 14.12. 2021. 
Pregledali so finančno poslovanje in TRR in niso našli napak. 

      Alpinistični odsek je 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 so na Vogarju organizirali sprejem za nove člane.  
 Z mladinskim odsekom so se dogovarili za reden termin plezanja na plezalni steni. 

Gospodar je sporočil, da so v novembru pospravili mize in klopi na terasi, pospravili korita 
rož in nasekali drva. 
Mladinski odsek je pridobil nove vodnike, kar je nadvse pohvalno. Z OŠ se dogovarjajo za 
izlete, organizirati nameravajo 3 tabore. Eden naj bi bil zimski, letna pa kar dva zaradi 
velikega števila kandidatov. Pridobili so sredstva za sofinanciranje tabora za lansko leto. 
Markacijski odsek: Pot iz Voj na Krstenico je še vedno zaprta, delno je že markirana, 
vendar zaradi sečnje delo še ni dokončano.  
Oskrbnik je predlagal ureditev poti za praznične dni, za lažji dostop do koče. 
Vodniški odsek: Izvedeni trije izleti, uspešno zaključen projekt Julijana. 



   
 

 
 
K4. Točki dnevnega reda: 
 

Razgovor z ekipo na Vogarju bo izveden v Januarju. 
 

 
 

K5. Točki dnevnega reda: 
 
 
 Predlagano je bilo, da se pogostitev za aktivne člane krije iz TRR društva. 
 
 

Sklep. Št. 28 
 
 
 Stroške pogostitve na zaključku se pokrije iz TRR društva. 
 
 

Odstopili sta dve članici nadzornega odbora zato sta predlagani novi in sicer Irma Dolšek in 
Zdenka Stanković. Potrdili ju bomo na OZ PDŽ. 
Predlagan je Gregor Kovačič za namestnika predsednika GK, ravno tako se ga potrdi na 
OZ PDŽ Ljubljana. 

 Odbor za nagrade mora sestaviti predloge in jih posredovati Robertu Hočevarju. 
 Tudi letos je potrebno sprejeti sklep o višini članarine. 

Podan je bil predlog, da se vsem članom društva pošlje e-voščilnico s povabilom k včlanitvi   
in programom za naslednje leto. 

 
Sklep. Št. 29 

 
 
 Višina članarine ostane enaka kot lansko leto. 
 
 

Sklep. Št. 30 
 
 

Pošlje se dopis - vabilo, s spremnim nagovorom predsednika, vsem članom društva, ki ga 
je pripravil Robi Hočevar, za obnovitev članstva. K dopisu se doda voščilnica in program 
aktivnosti za leto 2022. 

 
 
 
 
 

Sestavila:       Predsednik PDŽ Ljubljana 
Darja Kastelic             Ljubiša Bojović 


