ZAPISNIK
1.

Redne seje Upravnega odbora PDŽ, ki je potekala 3.6.2021 ob 16.00 uri na Pivovarniški 1¸ Ljubljana

Prisotni člani: Ljubiša Bojović, Drago Savić, Dare Oblak, Anica Bogožalec, Aleš Hrovat, Gregor Kovačič,
Dušan Ferjan, Robert Kovač
Opravičeno odsotni: Darja Kastelic, Igor Strgar, Faik Blaževič, Jani Klemenčič
Neopravičeno odsotni: Robi Hočevar, Rok Zaletel, Janja Prelovšek, Gregor Igličar
Sejo je vodil novoizvoljeni predsednik Planinskega društva Železničar Ljubljana (v nadaljevanju: PDŽ) Ljubiša
Bojović, ki se je uvodoma zahvalil za zaupano funkcijo v upanju, da se bo zgodba o uspehu društva nadaljevala.
V razpravo je predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko Priprave na dogodek Gremo v hribe.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti, sprejem zapisnika ter pregled realizacije sklepov 10. Seje UO
Poročilo predsednika PDŽ
Poročilo članov UO
Priprave na dogodek Gremo v hribe
Pobude, vprašanja in odgovori

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 1. SEJE UO
K1. Točki dnevnega reda
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 10. Seje z dne 18.5.2021.
Ker na zapisnik ni bilo pripomb je bil soglasno sprejet.
Sklep št. 1
Sprejme se zapisnik 10. Seje UO.
Pregled realizacije sklepov 10. Seje UO PDŽ:
Sklep št. 247 – v realizaciji (prijavimo se, ko bodo pogoji)
Sklep št. 248 – realiziran
Sklep št. 249 – v realizaciji
K2. Točki dnevnega reda
-

Predsednik je poročal o uspešno pripravljenem in izvedenem občnem zboru na Vogarju in se zahvalil
predsedujočemu za vodenje in mladincem za organizacijo.
Na podlagi zapisnika občnega zbora je na Upravno enoto oddana vloga za spremembo zastopnika
društva.
Tečejo pogovori, da bo pomivalni stroj priklopljen v lastni režiji in s tem se bodo znižali stroški.
Izpeljana je 8. Etapa Julijane

K3. Točki dnevnega reda
Za društveno pisarno je treba zagotoviti hitrejše delovanje računalnika.
Gospodar je podal zapisnik 1. Seje gospodarske komisije.
Izvedena je bila delovna akcija, kjer so bile odpravljene napake po inšpekcijskem zapisniku.
Čimprej je potrebno sanirati strelovod in prijaviti škodo zavarovalnici.
V kuhinji se zniža strop in montira 2 napi nad štedilnike.
Hladilnik se prestavi v pralnico, da se naredi prostor za pomivalni stroj.
Sanirati je treba pot Vogar-Pl.Jezero čez Vodični vrh, da se odpravijo posledice žleda.
Zamenjava oken v domu je predvidena za jesen, odvisno od uspešnosti sezone in finančnega stanja.
Računovodkinja je podala informacijo o stanju na TRR
Sklep št. 2
Za društveno pisarno se nabavi nov računalnik, pridobiti pa je potrebno še dodatno ponudbo.
Sklep št. 3
V kuhinji na Vogarju se sanira oz. zniža strop in namesti dve napi nad štedilnike.
Sklep št. 4
Zavarovalnici se prijavi poškodba strelovoda, ki ga je potrebno čimpreje sanirati.
Sklep št. 5
Čimprej je treba rešiti težavo z elektriko in montažo pomivalnega stroja.
Sklep št. 6
Z zamenjavo oken v domu se prične postopoma, odvisno od prihodkov v letošnjem letu.
Sklep št. 7
Sanira se pot Vogar-Planina Jezero čez Vodični vrh, da se odpravi posledice žleda.
Sklep št. 8
Ljubiša Bojović, predsednik
Drago Savić, podpredsednik
Dare Oblak, podpredsednik
Anica Bogožalec, blagajnik
Darja Kastelic, tajnica
Aleš Hrovat, gospodarska komisija
Robi Hočevar, turno kolesarski odsek
Jani Klemenčič, vodniški odsek
Rok Zaletel, alpinistični odsek
Janja Prelovšek, varstvo narave
Gregor Igličar, mladinski odsek
Igor Strgar, markacijski odsek
Faik Blažević, član
Gregor Kovačič, član
Dušan Ferjan, član
Robert Kovač, član

K4. Točki dnevnega reda
26.6.2021 bo na Vogarju potekala Zlatorogova transverzala v organizaciji Pivovarne Laško.
Ker je naše društvo gostitelj dogodka, bomo poskrbeli za hrano, prevoz »jurčka« na Vogar (dogovor z
Boštjanom) in pridobili nekaj več reklamnega materiala (majice, kozarci, senčniki…).

Sklep št. 9
Organizira se ekipa za pripravo hrane (čevapčiči, golaž).
K5. Točki dnevnega reda
Na naslednji seji UO je potrebno določiti novega predstavnika v MDO.
Za organizacijo maše na Vogarju se gospodar pogovori z Markovičem.
Naslednja seja UO bo 7.9.2021.

Sestavila:
Irma Dolšek

Predsednik društva
Ljubiša Bojović, l.r.

