Maribor, 6. 12. 2017
Zapisnik
2. dopisne seje UO APD Kozjak, ki je potekala od 27. 11. 2017 do vključno 5. 12.
2017 do 12. ure. Glasovanje je potekalo preko elektronske pošte, glasovalo se je za
vsak sklep posebej.
Na glasovanju so bile podane sledeče zadeve:
1) Društveni koledarji za leto 2018
Brin Kovačević je pripravil predogled društvenega koledarja za leto 2018, ogledati si
ga je mogoče na povezavi:
https://www.dropbox.com/sh/hk1v28rzsbu5h69/AADS0lAaimAJMq1FMrSuUq4la?
dl=0
Cena izdelave 100 kom koledarjev znaša 403,73 €.
Sklep 1: Društvo odobri znesek izdelave društvenih koledarjev v znesku 403,73 €.
Naklada koledarjev znaša 100 kom.
2. Prošnja za nabavo gorniške opreme s strani AO
Aleš Osrajnik pridobi pojasnitve glede količin in zneskov opreme, ki ga je predlagal
AO za nakup gorniške opreme in plezalnih vrvi.
Sklep 2: Za podlagi podanega seznama za nakup gorniške opreme in plezalnih vrvi
za potrebe društvenih aktivnosti s strani AO društvo odobri nakup omenjene
opreme v znesku 1500,00 €.
3. Donacija za pomoč pri obnovi Kocbekovega doma na Korošici
Oktobra 2017 je zaradi neprevidnosti obiskovalcev zimske sobe Kocbekovega doma
na Korošici izbruhnil požar, ki se je razširil na celotni dom in ga požgal do temeljev.
Objekt je popolnoma uničen. Kot so zapisali na spletni strani PZS bo ''Planinsko
društvo (PD) Celje Matica predvidoma spomladi že začelo na Korošici graditi novo
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planinsko kočo. Investicija bo po prvih ocenah vredna najmanj 400 tisoč evrov.
Sredstva od zavarovalnice ne bodo zadoščala, zato so pri PD Celje Matica odprli
poseben bančni račun za pomoč pri zbiranju sredstev za gradnjo novega doma,
hvaležni bodo za vse prispevke''.
K akciji zbiranja prispevkov za obnovo doma se je pridružil tudi MDO Podravja.
Glede na to, da je tudi naše društvo del MDO Podravja ter, in predvsem, da nam je
dom na Korošici večkrat nudil zavetje in gostil društvene alpinistične tabore,
predlagam, da društvo APD Kozjak Maribor prispeva sredstva za obnovo
Kocbekovega doma na Korošici.
Sklep 3: Društvo APD Kozjak Maribor prispeva PD Celje Matica 100,00 € kot
solidarnostno pomoč pri zbiranju sredstev za gradnjo novega doma na Korošici.
V dopisni seji je sodelovalo 10 od 11 članov upravnega odbora s sledečim
rezultatom:
Sklep 1: 10 glasov ZA
Sklep 2: 10 glasov ZA
Sklep 3: 10 glasov ZA

Zapisala: Anna Sorger
Tajnik društva APD Kozjak Maribor
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