ZAPISNIK

9. seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 3.2.2015 ob 16.00 uri na
Pivovarski 1,Ljubljana.
Prisotni člani: Savić Drago, Anica Bogožalec, Došan Tomšič, Darja Kastelic,
Tomo Križnar, Jože Marinčič, Brane Markovič, Faik Blaževič, Ivan Tomažin, Ivan
Slaviček, Robi Hočevar, Dare Oblak, Janja Prelovšek.
Opravičeno odsotni: Irma Dolšek, Igor Strgar, Edvin Nepužlan
Ostali odsotni:Ciril Obid, Karel Brečko.
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 8. Seje UO PDŽ.
2. Poročilo predsednika PDŽ.
3. Poročilo članov UO.
4. Priprave na OZ PDŽ.
5. Priprave na Štampetov most.
6. Pobude, vprašanja in odgovori.
Člani PDŽ so sprejeli predlagani dnevni red.
OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 9. SEJE UO

K1. Točki dnevnega reda:
Sklepčnost je zagotovljena. Sprejet je zapisnik 8. seje UO v predlagani vsebini in
realizacija sklepov.
Sklep št. 18 – je v realiziran.
Sklep št. 19 – je realiziran.
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K2. Točki dnevnega reda:
 Predsedujoči je povzel sklepne misli srečanja s planinske konference.
Obrazložili so kako označevati alergene v hrani , še vedno se samo
pogovarja o nabavi cenejše pijače, na splošno o zaposlovanju, vendar ne
primerno za oskrbnike.
 Zlatorogovo transverzalo ponosa nam ponuja možnost promocije,objavijo
lahko posredno opis naših dogodkov.
 Janez Resnik se predlaga za Častnega člana društva .
SKLEP Št. 20
Janeza Resnika se predlaga za častnega člana PDŽ.

K3. Točki dnevnega reda:
 Gospodar nas je obvestil, da je ponovno čistil pešpot na Vogar.
 Računovodkinja je podala rezultate poslovanja 2014.
 Novi prostori so urejeni in selitev društva bo v marcu. Ni še telefonskega
in internetnega priključka, poslana je prošnja pristojni službi.
 Nadzorni odbor je pregledal finance in podal svoje pripombe.

K4. Točki dnevnega reda:
 Občni zbor bo 21.2.2015 v prostorih TD Zapotok. Priprave potekajo
nemoteno. Pakiranje za srečelov bo 19.2.2015 ob 16 uri v društvenih
prostorih.

K5. Točki dnevnega reda:
Prošnja na Potniški promet SŽ za prevoz je poslana. Na internetu se obvesti o
ugodnosti nakupa vozovnice-kartončka. Na oglasnih mestih se objavi cena
kartončka in pozove k pravočasni dobavi saj je vozovnica povratna.

K6. Točki dnevnega reda:
Razpravljali smo o ugodnosti za člane in sicer brezplačno spanje na Vogarju.
SKLEP Št. 21
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Člani društva imajo še vedno zastonj spanje v sobi 23, če želi spati v drugi sobi
se plača 5 €.
Obvezno se plačuje uporaba rjuhe (razen če ima svojo) in sobo počisti za seboj.
Ugotovili smo da veliko obiskovalcev ki prespi v koči prinese svojo hrano. Podan
je bil predlog, da se zaračuna 1€ za pogrinjek če ne naroči zajtrka.
SKLEP Št. 22
Gostu ki prenoči in ne naroči zajtrka se zaračuna pogrinjek v višini enega evra.
Predsedujoči je sejo zaključil ob 18.30 uri.

Sestavila:
Darja Kastelic
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