ZAPISNIK 1. SEJE UO APD KOZJAK MARIBOR, 04. 07. 2019
Sestanek se je začel ob 18.30 uri.
Prisotni:
- Brin Kovačević
- Branko Ivanek
- Luka Rutar
- Rok Pliberšek
- Matjaž Jakopič
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrjevanje dnevnega reda
-

UO je sklepčen.

-

Dnevni red se soglasno potrdi.

2. Dodelitev funkcij in dogovor o prisotnosti članov na nadaljnjih
sestankih UO
-

na prošnjo Brina Kovačevića mesto podpredsednika društva sprejme
Branko Ivanek.

-

Sklep: na predlog Brina Kovačevića se Anjo Neral potrdi za tajnico
društva. Če se Anja ne bo strinjala s sprejemom funkcije, bo glasovanje
ponovno izvedeno. Soglasno sprejeto.

-

Sklep: predstavnike odsekov, ki niso v UO, se obvešča o tekočih
društvenih zadevah. Povabi se jih na sestanke UO, nimajo pa pravice do
glasovanja. Soglasno sprejeto.

-

vodniški odsek ostaja neaktiven. V primeru povišanja interesa članov po
vodništvu v prihodnje se bo upravni odbor o nadaljnjih korakih odločal na
kasnejših sejah. Brin Kovačević uredi predajo načelništva mladinskega
odseka.

3. Pregled stanja in nadaljnji načrt za izvedbo nalog, zadanih na občnem
zboru
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-

Rok Pliberšek predstavi situacijo glede izgradnje nove plezalne stene v
Pekarni. Nova stena je postavljena in pobarvana, sledi nakup blazin in
oprimkov ter ureditev garderobe za steno.
Trenutno porabljena sredstva za izgradnjo stene znašajo ca. 1600 € od
skupno odobrenih 7500 €. ŠPO na razpisu Fundacije za šport žal ni bil
uspešen.

-

Sklep: na predlog Brina Kovačevića se odobri strošek 200 € za potrebe
barvanja notranje plezalne stene. Soglasno sprejeto.

-

Sklep: odobri se 300 € za nakup sesalca za potrebe čiščenja plezalne
stene. Soglasno sprejeto.

-

Brin Kovačević predstavi situacijo glede selitve društvenih prostorov v
Lubadar. Predvideva se, da bo za selitev potrebnih 5 vikendov oz. 10
delovnih dni (80 ur dela).

-

Sklep: Rok Pliberšek bo do konca julija poskrbel za sestavo delovne
skupine (5 članov) za selitev. Soglasno sprejeto.

-

Sklep: ureditev novih društvenih prostorov mora biti končana do konca
septembra, selitev je predvidena v začetku oktobra. Soglasno sprejeto.

4. Odobritev stroškov za najem tabornega prostora Mlačca
-

Matjaž Jakopič predstavi situacijo glede taborjenja v Mlačci pri Mojstrani.
Termin tabora imamo zagotovljen od 17. do 24. avgusta, tabor je
namenjen vsem članom društva. S PZS je bila podpisana pogodba o
najemu tabornega prostora, znesek znaša 500 € in zajema strošek najema
prostora, uporabo vode in elektrike, odvoz smeti, čiščenje odpadne vode
ter uporabo in čiščenje kemičnih stranišč.
AO TAM uradno ni zainteresiran za sodelovanje na taboru, mogoče bi se
pridružil kak posameznik.

-

Sklep: odobri se 500 € za kritje stroškov tabora v Mlačci. Sprejeto z 1
glasom proti.

-

Sklep: pobirala se bo dnevna pristojbina 4 € na udeleženca tabora, zbrana
sredstva se povrnejo društvu. Soglasno sprejeto.

-

Sklep: Matjaž Jakopič pripravi razpis za tabor, ki se objavi na spletni strani
društva. Soglasno sprejeto.
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-

Sklep: Rok Pliberšek bo poskrbel za oglaševanje tabora na ŠPO. Branko
Ivanek bo povprašal AO Grmada Celje za sodelovanje na taboru. Soglasno
sprejeto.

5. Odobritev povračila stroškov za izobraževalni seminar inštruktorjem
športnega plezanja
-

Rok Pliberšek predstavi spremembe pri strokovnih nazivih v športnem
plezanju. Nazivi si sedaj sledijo v naslednjem vrstnem redu: Športni
plezalec, Vaditelj športnega plezanja, Trener športnega plezanja.
Naziv Inštruktor športnega plezanja je bil ukinjen, namesto tega je bil
uveden naziv Trener športnega plezanja. ŠPO je s tem pridobil 6 novih
trenerjev. Strošek izobraževanja je znašal 200 € in je bil že pokrit s strani
društva.

-

Sklep: udeležencem izobraževanja, ki so zaprosili za povračilo stroškov, ni
potrebno povrniti stroškov izobraževanja v skupnem znesku 200 €, ki ga
je že plačalo društvo. Soglasno sprejeto.

6. Odobritev stroška izobraževanja za naziv Vaditelj športnega plezanja
-

Sklep: Marcela Mumla se jeseni pošlje na izobraževanje za naziv Vaditelj
športnega plezanja. V ta namen se odobri 300 € sredstev. Soglasno
sprejeto.

7. Smernice o povračilu stroškov za izobraževanja strokovnih kadrov
društva v prihodnje
-

Podaljševanje licence strokovnih nazivov je smiselno samo za tiste člane
društva, ki sodelujejo v društvenih akcijah.

-

Sklep: odsek morati podati mnenje o tem, ali je kandidat upravičen do
kritja stroškov izobraževanja, UO pa nato tak strošek bodisi odobri bodisi
zavrne. Soglasno sprejeto.

8. Nakup društvenih metuljev velikosti 5 in 6
-

Sklep: odobri se 220 € sredstev za namen nakupa metuljev velikosti 5 in
6. Metulji bodo na voljo za izposojo na društvu. Soglasno sprejeto.

9. Prošnja za nakup plezalne vrvi članici Mojci Petrovič
-

Sklep: Mojci Petrovič se odobri prošnja za kritje zneska 150 € za namen
nakupa plezalne vrvi. Soglasno sprejeto.
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10. Sodelovanje pri Projektu OSP
-

Sklep: pri tečajih ŠPO in letnem delu alpinistične šole gre 5 € na tečajnika
v fond za Projekt OSP. Pri tem cena tečajev ostaja ista. Soglasno sprejeto.

-

Sklep: odgovorna oseba za vodenje Projekta OSP pri APD Kozjak bo Rok
Pliberšek. Soglasno sprejeto.

11. Razno
-

Sklep: potrebna je prenova pristopne izjave z dopolnitvijo v zvezi z GDPR.
V zvezi s tem se uredi tudi društvena spletna stran. Soglasno sprejeto.

-

Brin Kovačević predstavi teme, ki so bile obravnavane na Skupščini PZS.

-

Sklep: Rok Pliberšek prevzame zadolžitve v zvezi s Komisijo za vrhunski
šport. Soglasno sprejeto.

-

Sklep: vsi sklepi s sestankov UO bodo objavljeni na društveni spletni
strani in dostopni samo članom društva. Soglasno sprejeto.

-

Sklep: na sestankih UO se čaka 15 minut na sklepčnost. Če je UO po
preteku 15 minut od uradnega začetka sestanka sklepčen, se sestanek
začne, sicer se razpusti. Soglasno sprejeto.

Sestanek se je zaključil ob 20.15.

Zapisal: Matjaž Jakopič
07. 07. 2019

Maribor,
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