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       ZAPISNIK 
 
 
 
    4. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 17.1.2023 ob 16.00 uri na Parmovi 31, 
    Ljubljana. 
 

Prisotni člani: Ljubiša Bojović, Robi Hočevar, Darja Kastelic, Gregor Igličar, Jani Klemenčič, 
Drago Savić, Anica Bogožalec, Fajik Blažević, Dušan Ferjan, Igor Strgar, Rok Zaletel, Janja 
Prelovšek. 
  

 
Opravičeno odsotni: Aleš Hrovat, Gregor Kovačič, Dare Oblak. 
 
Neupravičeno odsotna: Robert Kovač. 

     
    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. 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 6.12.2022. 
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. 78 

.  
 
 

Sprejme se zapisnik 3.seje UO PDŽ Ljubljana. 
 
 

Prisotni so se strinjali z dnevnim redom. 
 

Pregled realizacije sklepov 3. Seje PDŽ Ljubljana. 
 

       
 Sklep št. 75 – realiziran     ( plačano izobraževanje za AO ) 

Sklep št. 76 – realiziran     ( višina članarine za 2023 ) 
Sklep št. 77 – v realizaciji  ( preusmeritev kamere na Vogarju ) 
 

K2. Točki dnevnega reda:  
 
 

Predsednik : Od 3. seje UO PDŽ LJ 6. decembra 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. 
- Gospodarski odsek: 
- Poskusili so pridobiti še tretjo ponudbo za sončno elektrarno ( SE). Žal, kljub pisnemu 
povpraševanju ni prispela niti ena. 
- Pridobil je mnenje osebe, ki je zgradila dve lastni SE, ki so vključene v javni sistem. 
Njegovo pisno mnenje je, da je ponudba podjetja VELOG d.o.o. optimalna za potrebe 
Vogarja. Če se vgradi SE s ponujeno močjo, se bo zmanjšala uporabe agregata. 
- Skupaj z načelnikom GO Alešem Hrovatom in Lojzetom Trčkom, so opravili 
razgovor z dobaviteljem o detajlih ponudbe. Na osnovi njihovih pojasnil,  so se prepričali, 
 da je ponudba  korektna in najugodnejša. Podjetje VELOG je specializirano podjetje za 
trgovino z akumulatorji in SE. Ima dobre reference za dobavo in vgradnjo SE v planinskih 
domovih. Njihova ponudba je boljša od dosedanjega dobavitelja podjetja KON TIKI d.o.o., 
saj ima v ponudbi samo klasične svinčene akumulatorje in samo eno planinsko kočo, za 
referenco. Zato so se odločili za nabavo SE pri VELOG-u in  že plačali avans. SE bo 
dobavljena in montirala takoj, ko bo cesta prevozna. 
- Gospodar je skupaj z njihovim montažerjem ogledal lokacijo montaže, ter ugotovili, 
da ne bo posebnih težav. 
- Spremljal je razpis EKO SKLAD za subvencije planinskih koč. 
Razpis je že objavljen, vendar pogoji za Vogar ne ustrezajo, saj se nanašajo samo na že 
zgrajene SE, katere so že vključene v javno električno omrežje. 
- Po prepričevanju odgovornih oseb Inles-a, so jih uspeli prepričati, da kljub temu, da imajo 
sistem izdaje računov šele po dobavi in vgradnji oken izstavijo račun za leto 2022. 
- Pridobil je pogodbo za arhitekturne storitve od RIBA ARHITEKTI, katero je pregledal 
tudi naš član ing. gr. Kastelec Janez - nadzorni. Storitve so že plačane in strošek  bo 
vključen v bilanco za leto 2022. Storitve bodo opravljene v času, kot je določeno v pogodbi. 
- Spremljal je delovanje Kosijevega doma osebno in po telefonskim kontaktom z skrbnikom. 
Dom je normalno deloval ob vikendih s prisotnostjo oskrbnika. Pogovarjal sem se tudi z 
obiskovalci, ki so silvestrovali na Vogarju. Vsi so bili zadovoljni. Pohvale Igorju za njegovo 
delo in trud. 
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Potrebno je objaviti razpis za delo kuharja. Predlagal je, da UO sprejme sklep, da se 
primernega kandidata tudi redno zaposli za določen čas v sezoni. 
- Redno je bil prisoten tudi ob uradnih urah ob torkih, in novoletni pogostitvi gospodarskega 
odseka, bila je uspešno pripravljena in izvedena. Pohvalil je Fajika Blaževića, ki je prevzel 
večji del obveznosti priprave in izvedbe. 
- Skupaj z Dragom Savićem je bil prisoten na seji MDO PDŽ v Celju. 
- Kot vodnik je pripravil razpise oz. vabila za: 
a. Izlet – Spominski pohod na Javornik. Kljub snežnim razmeram, se je izleta udeležilo 10 
pohodnikov. 
b. Izlet na CAMINO Krk in Obzovo. Dvodnevnega izleta se je udeležilo 18 pohodnikov. Izlet 
je bil zelo uspešno izveden v zadovoljstvo vseh udeležencev. Pohvale mlademu vodniku 
Damjanu Komelu, kateri se je potrudil z organizacijo in izvedbo izleta. 

 
 
K3. Točki dnevnega reda: 
 

 
Blagajničarka je podala poročilo o stanju na TRR. Plačani so vsi računi.  

 
Alpinistični odsek : Alpinistična šola poteka večinoma po programu. Turo lednega plezanja 

so morali zaradi previsokih temperatur in odsotnosti leda prestaviti na bolj ugoden čas. 

Tečajniki v sklopu šole z inštruktorji že plezajo dolge plezalne smeri. 

 V decembru jih je na odseku obiskal Božiček, imeli so tekmovanje v peki slaščic, naročili 

so majice, skodelice in kape, v delovni akciji v prostorih odseka je bila zgrajena osnova za 

nov plezalni poligon. 

V januarju se bo nadaljevalo delo na poligonu. Hkrati bodo poskušali sanirati streho, saj ta 

na več mestih zamaka prostore. Za člane bodo imeli potopisno predavanje o Nepalu in 

rekreativno plezalsko tekmovanje. Prav tako bodo naročali powerstrech jopice.  

Do konca meseca januarja bodo uredili še registracijo članov pri Komisij za alpinizem, pri 

čemer bodo predvidoma registrirali cca 40 članov. Pripravljamo pa tudi vse potrebno za 

Zbor članov AOŽ, ki bo 1. 2. 2023.  

Sestanku se je pridružil tudi Marko Žličar, kandidat za naslednjega načelnika odseka. 

 
Podpredsednik Drago Savić se je zahvalil za odlično organiziran in izpeljan dvodnevni izlet 
na Krku. Vse pohvale vodniku in organizatorju Damjanu.  
Planinsko društvo iz Lajkovca  v letu 2022 ni uspelo obiskat Vogarja, zato nameravajo v 
letu 2023 realizirat pohod na Triglav. Koristili bi ugodnosti nočitve na Vogarju po sklepu 
društva iz leta 2022. 
 
Markacijski odsek : Pot iz Vogarja do stare Fužine je postala nevarna. Spomladi bi se 
morala organizirati delovna akcija za obnovo poti. 
 
Turno-kolesarska sekcija : Potrjena je  registracija turno-kolesarskega kluba oz. odseka v 
okviru PZS za leto 2023. 
 
Mladinski odsek je opremil vitrino v železniškem podhodu s programom izletov za leto 
2023. Mladinski odsek bo izvedel zimski izlet-sankanje ker je trenutno dovolj snega. 
 
Vodniški odsek:  Program izletov je narejen, pohvaljen je vodnik Damjan za dobro 
organiziran izlet po Krku. 
V kratkem bo organizirana zimska tura s poudarkom varne uporabe pripomočkov. 
Vsi vodniki se morajo po novem registrirati na PZS do 31.1.2023. 
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Sklep. Št. 79 
 
 

 Vsi vodniki in člani UO PDŽ Ljubljana  morajo do 31.1.2023 poravnati članarino. 
 
 

K4. Točki dnevnega reda: 
 

 
      - AOŽ se zahvaljuje Alešu za pomoč pri zelo ugodni izdelavi majic odseka. 

        - Do 6 seje UO je potreben načrt za obnovo Vogarja, katerega pripravi gospodarska 
komisija. Nato se ga ovrednoti, kot podlaga za finančni plan za leto 2023 katerega se potrdi 
na OZ. 

     - Ponovno se mora objaviti razpis za kuharico. 
     - Pridobili so ponudbo za obnovo spletne strani katero bodo pregledali in podali svoje   

pripombe. Odločitev bo sprejeta po širši razpravi. 
     - Oskrbnik je sporočil, da kontrolni panel ne deluje. Pregreva se grelni sistem, voda pa ne. 

Gospodar je že obveščen, vendar je koča trenutno po cesti nedostopna. 
     - Zavarovanje za tujino ne velja več do 31.1. naslednje leto , ampak samo za tekoče leto. 
 

 
 

Sklep. Št. 80 
 

 
Občni zbor  bo 25.3.2023 

 
 
 
 
 
Naslednja seja bo predvidoma 7.2.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestavila:       Predsednik PDŽ Ljubljana 
Darja Kastelic             Ljubiša Bojović 


