Zapisnik
3. redne seje UO APD Kozjak, ki je bila 22. 9. 2017 ob 17.10 uri v prostorih društva
APD Kozjak Maribor na Koroški cesti 18, Maribor.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled odprtih sklepov prejšnji sej UO
Financiranje obletnice AO, MO in Vinarje
Prapor
Požarna varnost na nizki plezalni steni – Stenca v Pekarni
Razno

Zapisnik prejšnje seje se sprejme.
1. Pregled odprtih sklepov/razprav prejšnji sej UO
Sklep 2: Marko Žunec in Anna Sorger pripravita opombe oz. se z vodstvom Kibube
dogovorita za boljše pogodbene pogoje oz. ugodnosti za društvo še ni realiziran.
Anna Sorger pove, da bo sklep realiziran do konca septembra.
- Sklep 6: Brin Kovačevič pripravi finančni presek stroškov prijavnin za tekme oz.
vse stroške, ki jih morajo kriti starši teh dveh tekmovalk je realiziran.
- Sklep 7: Brin Kovačević pripravi dopis oz. prošnjo za donatorstvo skupaj s
slikovnim gradivom, ki bi ga potem poslali različnim podjetjem je realiziran. Aleš
Osrajnik bo požigosan in podpisan dopis poslal članom upravnega odbora.
- Nerealizirano ostaja tudi vprašanje glede nabave alpinistične opreme. Rastko
Vrečko seznani s sprejetimi sklepi na zboru alpinistov, in sicer Erwin Puch bi naj
posredoval spisek opreme Alešu Osrajniku, le-ta bo nadaljnje spisek posredoval
članom upravnega odbora društva.
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- Brin Kovačević predstavi investicijski načrt za Stenco. Upravni odbor sprejme
sledeči sklep:
Sklep 1: Stroški nujne obnove nizke plezalne stene – Stence – v višini 1300,00 € se
razdelijo po tretjinah in sicer,
1/3 krije Športno – plezalni odsek APD Kozjak Maribor
1/3 se krije iz prihodkov vodene vadbe
1/3 krije društvo APD Kozjak Maribor
Dodatna opomba k sklepu: 1/3 založi društvo APD Kozjak Maribor do konca leta
2017.
2. Financiranje obletnice AO, MO in Vinarje
Sklep 2: Upravni odbor sklene, da zaradi časovne stiske ob bližajočem se
praznovanju obletnice AO, MO in Vinarje odobri strošek priprave zbornika za tisk v
višini 320,00 €.
Predlog lokacije za praznovanje obletnice je Vinotoč Savič, na zboru alpinistov so
predlagali Drava center. Rastko Vrečko preveri razpoložljivost prostora na omenjeni
datum in le-to sporoči Anni Sorger po četrtkovem sestanku (28. 8. 2017).
3. Prapor
Gleda na zelo različna mnenja članov društva glede novega osnutka društvenega
prapora, UO sklene, da naj člani društva odločijo, ali želijo, da društvo obdrži staro
oz. sprejme novo podobo/izgled prapora. Glasovanje bi potekalo preko spletne
strani (samo za prijavljene člane) in na društvu. Posebej bi o tem obvestili še
Veterane in sekcijo Vinarje.
Aleš Osrajnik pošlje vsem članom UO podobo starega prapora.
4. Požarna varnost na nizki plezalni steni – Stenci
Gre za temo, ki je bila že večkrat obravnavana na sejah upravnega odbora, na
sestankih alpinističnega odseka. Zaradi resnosti situacije je Aleš Osrajnik Brina
Kovačevića v elektronskem sporočilu pozval k čimprejšnji rešitvi problematike, h
kateri morajo pristopiti vsi deležniki.
Brin Kovačević in Miro Potisk seznanita, da sta govorila s predstavniki podjetja, ki se
ukvarjajo s požarno varnostjo ter da sta z njimi dogovorjena za ogled Stence ter
posredovanje možnih rešitev in predračuna še v mesecu septembru 2017.
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5. Razno
a) Društveni koledarji
Glede na odločitev občnega zbora društva, da društvo vsakoletno izdela koledarje je
UO mnenja, da Brin Kovačević prevzame koordinacijo izdelave koledarjev, format
ostane enak kot prejšnje leto. Načelniki odsekov morajo narediti poimenski seznam
in zbrati naročila za koledarje za svoj odsek, saj bo od tega odvisna naklada ter
znesek, ki ga bo posamezni odsek prejel od prodaje koledarjev.
b) Zloženke
Razprava glede promocijskih zloženk na pobudo Marinke Rojko ostaja odprto do
naslednje seje UO.
c) Ratko Vrečko predstavi poročilo z zbora alpinistov in preda pobudo glede nakupa
projektorja za namen obogatitve sestankov alpinističnega odseka, ipd. Aleš Osrajnik
naroči, naj načelnik pridobi ponudbe za nakup projektorja, ob tem pa tudi pozove,
da se naredi letni načrt tematskih večerov oz. zadolži osebo/osebe, ki bodo enkrat
mesečno poskrbele za tematski večer.
d) Brin Kovačević UO seznani, da bo Rok Pliberšek opravljal izpit za inštruktorja
športnega plezanja, v kolikor mu bo le-to društvo plačalo in obenem UO pozove, da
je le-to nujno zaradi kadrovske podhranjenosti ter da je izpit naslednji dan (op. 23.
9. 2017). Aleš Osrajnik Brina Kovačevića pozove, da ga naj v prihodnje glede
finančnih zadev predhodno seznani in ne na sami seji UO. UO tako sprejme sklep:
Sklep 3: Društvo APD Kozjak Maribor plača Roku Pliberšku opravljanje izpita za
inštruktorja športnega plezanja v višini 290,00 €.
Aleš Osrajnik prav tako Brina pozove, da v kolikor društvo plača
izobraževanje/usposabljanje/izpit, da je član primoran podpisati pogodbo o
obveznostih do društva, kar je bilo sprejeto na seji UO. Brin Kovačević bo priskrbel
pogodbo.
Seja upravnega odbora APD Kozjak je bila zaključena ob 19.15 uri.

Zapisala: Anna Sorger
Tajnik društva APD Kozjak Maribor
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