ZAPISNIK
3. 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, Ivan Slaviček,
Tomo Križnar.
Opravičeno odsotni:, Janja Prelovšek, Dušan Tomšič, Miha Moškon.
Neupravičeno odsotni: Faik Blažević, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti, sprejem zapisnika ter pregled realizacije sklepov 2. Seje UO.
Poročilo predsednika PDŽ.
Poročilo gospodarja PDŽ.
Poročilo članov UO.
Priprave na mednarodno srečanje planincev železničarjev.
Pobude, vprašanja in odgovori.

Člani PDŽ so sprejeli predlagani dnevni red.
OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 3. SEJE UO
K1. Točki dnevnega reda:
Sprejme se zapisnik v predlagani vsebini in realizacijo sklepov.
Sklep št. 4 - je bil realiziran.
Sklep št. 5 – je realiziran.
K2. Točki dnevnega reda:







Predsedujoči je člane UO seznanil o izvedbi Štampetovega mostu in se zahvalil vsem prostovoljcem za
sodelovanje.
V Celju se je 24 aprila predsednik udeležil MDO in nam posredoval vabilo na izlet na Češko.
Organizacija mednarodnega srečanja planincev železničarjev poteka po programu.
Potrebno je še napisati pravilnik o tekmovanju na tem srečanju.
Kresovanje na Vogarju je bilo izvedeno.
Oskrbnik in kuharica sta izbrana.
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K3. Točki dnevnega reda:







Gospodar nas je obvestil o udeležbi zbora gospodarjev in nas seznanil o vseh pomembnih temah.
Blagajna je nabavljena. Šifranti in ceniki so vneseni.
Bliža se začetek sezone in se mora nabavit žarnica za vodo in filter.
Fotocelice se morajo prestavit na drugo lokacijo.
Podpisi lastnikov parcel so zbrani za sanacijo poti.
Zamenjane so tri plinske bombe.
SKLEP Št. 6

Nabavi se lučka in filter za vodo.
K4. Točki dnevnega reda:





Načelnik vodnikov nas je seznanil z izvedbo in odzivi na organizacijo pohoda na Štampetov most.
Posebno se je zahvalil vsem prostovoljcem in alpinistom za pomoč.
Načelnik markacistov je izrazil potrebo po delovni akciji v začetku junija.
Največ prostovoljcev bi rabili za popravilo pešpoti na Vogar.
Več moramo narediti na samo promociji.
Blagajničarka nas je obvestila o bilanci stanja na računu.

K5. Točki dnevnega reda:
Vse priprave na mednarodno srečanje planincev potekajo tekoče. Organizirali bomo pohode,družabne igre in
poskrbeli za glasbo.

K6. Točki dnevnega reda:
Podanih je bilo več predlogov pogodbe z oskrbnikom in kuharico. Po razpravi smo sprejeli naslednji sklep.

SKLEP ŠT. 6
Sprejme se drugi predlog z dne 6.5.2014

Predsedujoči je sejo zaključil ob 19.00, naslednja seja bo v juniju na Parmovi 35.

Sestavila:
Darja Kastelic
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