Zapisnik
4. redne seje UO APD Kozjak, ki je potekala v petek, 10. novembra 2017 s pričetkom
ob 17.05 uri v prostorih društva APD Kozjak Maribor na Koroški cesti 18, Maribor.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled odprtih sklepov prejšnjih sej UO
Pogodba o poslovnem sodelovanju s Kibubo d.o.o.
Požarna varnost na nizki plezalni steni – Stenca v Pekarni
Prošnja za nabavo gorniške opreme s strani AO
Društveni koledarji za leto 2018
Razno

K zapisniku prejšnje seje se pod točko 'Razno' doda razprava o skladu za vrhunsko
športništvo.
1. Pregled odprtih sklepov/razprav prejšnji sej UO
Sklep 1: Marko Žunec in Anna Sorger pripravita opombe oz. se z vodstvom Kibube
dogovorita za boljše pogodbene pogoje oz. ugodnosti za društvo je realiziran.
2. Pogodba o poslovnem sodelovanju s Kibubo d.o.o.
Anna Sorger predstavi potek dogodkov glede usklajevanja poslovnega sodelovanja
med društvom in Kibubo. Pri usklajevanju je namesto Marka Žunca sodeloval Žiga
Štampfer. Žiga Štampfer v nadaljevanju podrobneje predstavi samo pogodbo in
druge možne oblike sodelovanja med društvom in Kibubo.
Upravni odbor se seznani s pogodbo o poslovnem sodelovanju in soglasno sprejme
sledeči sklep:
Sklep 1: Društvo APD Kozjak Maribor sklene poslovno sodelovanje s Kibubo d.o.o. s
tem, da predlaga dopolnitev pogodbe s sledečim členom:
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''(Hranjenje in varovanje podatkov)
Kibuba je dolžna pridobljene podatke o društvu in njegovih članih hraniti kot strogo
zaupno poslovno skrivnost in jih uporabljati izključno za namen preverjanja
članstva v društvu. Kibuba lahko uporablja pridobljene podatke v druge namene le,
če predhodno pridobi pisno soglasje društva. Kot poslovna skrivnost se štejejo vsi
osebni podatki članov društva. Pogodbena stranka, ki tretji osebi omogoči dostop do
navedenih podatkov ali kako drugače krši poslovno skrivnost, je nasprotni stranki
odškodninsko odgovorna.''
Aleš Osrajnik člane upravnega odbora obvesti o podpisu pogodbe s strani obeh
pogodbenih strank.
Marinka Rojko po podpisu pogodbe poskrbi za objavo logotipa in povezave na
Kibubo na društveni spletni strani. Prav tako je na spletni strani treba objaviti
novico o poslovnem sodelovanju.
Žiga Štampfer pripravi predstavitev poslovnega sodelovanja za člane APD Kozjak
Maribor na društvenem sestanku. Anna Sorger o predstavitvi obvesti Jožeta
Mencingarja, ki obvesti člane iz Vinarij.
Zavoljo učinkovitega sodelovanja med društvom in Kibubo UO s šestimi glasovi ZA
in enim vzdržanim sprejme sledeči sklep:
Sklep 2: Upravni odbor društva imenuje Žigo Štampferja za koordinatorja med
društvom in Kibubo do 31. 12. 2018.
Žigi Štampferju bo pri koordinaciji pomagala Anna Sorger. Načelniki odsekov Žigi
Štampferju posredujejo pobude, zahtevke in naročila, ki se tičejo Kibube.
3. Požarna varnost na nizki plezalni steni – Stenca v Pekarni
Sklep 3: Na podlagi predstavljenega načrta zagotavljanja požarne varnosti na nizki
plezalni steni – Stenci in predložitvi predračunov društvo odobri strošek do 2000,00
€ za izvedbo predlaganih ukrepov zagotavljanja požarne varnosti.
4. Prošnja za nabavo gorniške opreme s strani AO
Člani upravnega odbora se seznanijo s predlogom AO za nabavo gorniške opreme in
plezalnih vrvi za potrebe društvenih aktivnosti. Člani UO se strinjajo z nabavo
vendar zaradi nejasnosti glede količin in zneskov opreme se dokončna odločitev
glede nabave preloži.
Aleš Osrajnik poskrbi, da UO pridobi jasnejšo sliko glede nabave, da lahko sprejme
dokončno odločitev.
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5. Društveni koledarji za leto 2018
Format koledarjev ostaja enak kot lani. Naklada 100 kom, po potrebi se naredi
ponatis. Odločitev glede prodaje ostaja odprta.
6. Razno
Društvo bi izdelalo 1000 kom društvenih zloženk, kar znese 80,00 €. Vsebina
zloženke bi bila uporabna za večletno obdobje. Prav tako bo društvo izdelalo
društvene nalepke (brez letnic) v količini 80 kom, kar znese 35,00 €.
Vrhunsko športništvo
Brin Kovačević predlaga, da se ustanovi sklad izključno za namen vrhunskega
športništva. Ustanovi se 3-članska komisija.
Nadaljnje se je razprava razvila v smeri glede pridobivanja sredstev za naše
perspektivne plezalke. Zaradi nejasnosti glede donatorstva in sponzorstva bo
Marinka Rojko pridobila dodatne informacije.
Aleš Osrajnik pripravi spremni dopis k prošnji za donatorska sredstva (ki jo je Brin
Kovačević že pripravil), zaveza vsakega člana upravnega odbora je, da po svojih
najboljših močeh, pridobi vsaj dva donatorja.
Komisija za spremembo Pravil in Statuta APD Kozjak Maribor še ni podala
predlogov sprememb in uskladila posamezne odseke. Aleš Osrajnik jih pozove k
posredovanju dokončnih sklepov za sprejetje na upravnem odboru.
Brin Kovačevič prosi za soglasje za izdajo letne plezalne karte za Boruta Krajnca, ki
bo v zameno za karto izdelal transparente ter usmerjevalne table na Stenci. Strošek
takšne izdelave znaša cca. 200,00 €.
UO s šestimi glasovi za in enim proti sprejme:
Sklep 5: Društvo odobri izdajo letne plezalne karte na Stenci za Boruta Krajnca.
f) Žiga Štampfer nazorno predstavi klavrno vzdušje na društvu in upravni odbor
pozove k odgovornosti. Prisotni člani so mnenja, da je velika težava tudi v AO in
odsotnosti načelnika, ki je nekako neformalno že odstopil s funkcije. Na društvu se
občuti zmanjšana pripadnost in aktivnost vseh članov in kot takšni smo nezanimivi
za nove člane. Nekateri člani pozovejo, da mora vsak pri sebi razmisliti, kaj lahko
društvu ponudi oz. naredi za izboljšanje stanja.

Seja upravnega odbora APD Kozjak je bila zaključena ob 19.30 uri.
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Zapisala: Anna Sorger
Tajnik društva APD Kozjak Maribor
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