ZAPISNIK

2. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 7.4.2014 ob 16.00 uri na Parmovi 35 v
Ljubljani.
Prisotni člani: Savić Drago, Anica Bogožalec, Brane Markovič, Ivan Tomažin, Darja
Kastelic, Jože Marinčič, Dare Oblak, Igor Strgar, Irma Dolšek, Dušan Tomšič, Miha
Moškon, Janja Prelovšek, Faik Blažević, Ivan Slaviček
Opravičeno odsotni: Tomo Križnar
Neupravičeno odsotni: Robi Hočevar

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. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem zapisnika ter pregled realizacije
sklepov 1. Seje UO.
2. Poročilo predsednika PDŽ.
3. Poročilo gospodarja PDŽ.
4. Poročilo članov UO.
5. Poročilo blagajničarke PDŽ.
6. Priprave na pohod Štampetov most.
7. Pobude, vprašanja in odgovori.

Člani PDŽ so sprejeli predlagani dnevni red.
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 1. SEJE UO

K1. Točki dnevnega reda:
Sprejme se zapisnik v predlagani vsebini in realizacijo sklepov. Sklep št. 3 – odgovor
na pritožbo je bil realiziran.

K2. Točki dnevnega reda:








Predsedujoči je člane UO seznanil, z odpovedjo pogodbe oskrbikoma..
Muzejski vlak bo vozil na 35, pohodu Štampetov most.
Kartonček velja kot vozovnica po vsej Sloveniji, za vse vlake na dan
12.4.2014.
Pravila društva se še dopolnjujejo, da bodo ustrezala pravnim kriterijem.
Dobili smo anketo PZS o nabavi pijače za planinsko kočo. Izpolnjeno bomo
neobvezno vrnili na planinsko zvezo.
Razpis za kuharico na Vogarju je objavljen.

K3. Točki dnevnega reda:



Odstranjene so bile poškodovane fotocelice s strehe na začasno lokacijo na
balkon in priključitev ostalih fotocelic. (Posebna zahvala alpinistom za pomoč
pri najzahtevnejših delih na strehi).
Odstranjene so posledice žledoloma v vsej dolžini pešpoti na Vogar.

K4. Točki dnevnega reda:







Pridobili smo novo zavarovalno polico, primernejšo in ugodnejšo za Vogar.
Program za mednarodno srečanje planincev Železničarjev je narejen.
Alpinistična šola poteka in bo uspešno zaključena.
Gasilni aparati v koči morajo biti letno servisirani,delno tudi zamenjani.
Oskrbnik nas je seznanil s stanjem po prvem mesecu prevzema.
Izbrana je bila blagajna ki najbolj ustreza in se gre v nakup.

SKLEP št. 4

Zavarovanje za Kosijev dom na Vogarju se sklene pod novimi pogoji (druga polica) z
novim agentom pri Zavarovalnici Triglav.
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SKLEP št. 5
Za nakup blagajne so zadolženi Dare Oblak, Tomo Križnar, Igor Strgar

K5. Točki dnevnega reda:
Blagajničarka nas je seznanila s stanjem dne 31.3.2014.

K6. Točki dnevnega reda:
Priprave na tradicionalni pohod na Štampetov most so v sklepni fazi. Kartončki za
prevoz, startnino in pogostitev so pripravljeni. Prostovoljci vključno z alpinisti so
zagotovljeni.
Pomoč turističnih društev in borčevske organizacije je potrjena.

Markacija poti se bo izvedla v tem tednu.
Velike napore so člani društva vložili v čiščenje poti po žledolomu. Kljub vsemu, pa
bo del poti potekal drugje kot običajno, kar pa bo lahko zanimiva popestritev pohoda.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 18.00, naslednja seja bo v maju na Parmovi 35.
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