ZAPISNIK

11. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 10.2.2014 ob 16.00 uri na Parmovi 35 v Ljubljani.
Prisotni člani: Savić Drago, Anica Bogožalec, Brane Markovič, Ivan Tomažin, Darja Kastelic, Jože
Marinčič, Faik Blaževič, Ivan Slaviček, Dare Oblak, Igor Strgar, Irma Dolšek, Dušan Tomšič, Tomo
Križnar, Janja Prelovšek
Opravičeno odsotni: Milan Rebič, Remzija Cinac, Robi Hočevar
Neopravičeno odsotni: Bojan Draksler, Miha Moškon

Sejo je vodil predsednik Planinskega društva Železničar Ljubljana (v nadaljevanju PDŽ) Drago
Savić.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči dal v razpravo predlog dnevnega reda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti, sprejem zapisnika in pregled realizacije sklepov 10. Seje UO
Poročilo predsednika PDŽ.
Poročilo gospodarja PDŽ
Poročilo članov UO.
Priprave na Občni zbor PDŽ
Pobude, vprašanja in odgovori.

Člani PDŽ so sprejeli predlagani dnevni red.

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 11. SEJE UO
K1. Točki dnevnega reda:
Sprejme se zapisnik v predlagani vsebini. Sklep št. 35 je v realizaciji, sklep št. 36 je realiziran, sklep št. 37 in
38 je v realizaciji.
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K2. Točki dnevnega reda:





Predsedujoči je člane UO seznanil, da je inventurna komisija na Vogarju naredila popis in nato
zapisnik. Alpinisti so pri tem izdatno pomagali in se jim zahvaljujemo.
Ga. Katarina Vovk se ne odzove na zahtevo o vračilu stroškov.
G.Savić in g.Križnar sta se udeležila 3. Konference PZS. Seznanili so ju z novostmi in predlogi (
skupna nabava proizvodov od proizvajalcev za vse koče).Za to bo skrbela posebna komisija, ki se
bo dogovarjala z proizvajalci.
Podeljen nam je bil certifikat družinam prijazna planinska koča.

SKLEP št. 39

Pripravi se spisek materiala za odpis za leto 2013.

K3. Točki dnevnega reda:








Gospodar je opozoril na prenizko stopnjo amortizacije za generator. Do sedaj je bila stopnja 1.5 %
in ima preveliko knjižno vrednost.
Trije dobavitelji za čistilno napravo so v ožjem izboru. Opravljen je bil dodaten razgovor in tako smo
pridobili še manjkajoče podatke. Predlagan je bil ogled identične že delujoče čistilne naprave.
Pešpot iz Stare fužine na Vogar je v zelo slabem stanju po zadnji ujmi, zato bo 15. In 16.2.2014
skupina markacistov počistila podrto drevje.
Izpostavljeno je bilo vprašanje stare vlečnice ki se nahaja v skladiščnih prostorih na Vogarju. Sami
nimamo niti strokovnjaka niti sredstev za njeno delovanje. Po razpravi smo se odločili da se
pozanimamo o dejanski vrednosti, nato pa bomo sprejeli odločitev.
Vrednost nakupa nove blagajne je okoli 1100€ nato pa še mesečni stroški okoli 30-50 € za program.
TNP je potrebno poslati načrte za čistilno napravo in jih zaprositi za njihovo mnenje.
Dimniška vratca so potrebna sanacije, ker ne tesnijo.
SKLEP št. 40

Sprejme se 20% stopnja amortizacije za generatorje, sončne celice in kolektorje.
SKLEP št. 41
Markacisti očistijo pešpot iz Stare fužine na Vogar 15. in 16.2 2014.
K4. Točki dnevnega reda:






Računovodkinja je podala poročilo stanja, katero se ujema z inventurno komisijo na dan 31.12.2013.
Član komisije za čistilno napravo nas je obvestil o ponudbi in ožjem izboru le te glede na tehnične
zahteve. Stala nas bo najmanj 10.000€. Pozanimati se bomo morali za pridobitev evropskih sredstev
preko PZS.
Načelnik vodnikov je podal obvestilo o udeležbi na OZ v Celju.
Načelnik markacistov bo organiziral skoke marca na Vogarju.
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K5. Točki dnevnega reda:



Priprave na občni zbor potekajo. Vabila članom so že poslana ostalim pa še bodo v najkrajšem
možnem času.
Janez Resnik, Ani Bogožalec in Irma Dolšek pripravijo srečke za srečelov. Prodajo pa bosta vodili
Kovačič Zdenka in Vera Kozlevčar.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 17.30, naslednja seja bo 10.3.2014 ob 16.uri na Parmovi 35.

Zapisala
Darja Kastelic
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