ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA KPD GRAPA
Občni zbor je bil v petek, 16. aprila 2010 v gostilni Pri Zagodu.

Predsednik društva je najprej pozdravil navzoče in ugotovil, da je ob 19.20
navzočih 26 članov, kar pomeni, da je občni zbor sklepčen.

Navzoči so se najprej z minuto molka spomnili nekdanjega člana in skrbnika
spletne strani Marka Kendo.
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Poročilo o delu društva v 2009
3. finančno poročilo blagajnika o poslovanju društva v 2009
4. Volitve novih organov društva
5. Načrt dela za 2010/2011
6. Popustovščina 2010
7. Sponzorji
8. Razno
K 1. točki

Predlaga se delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednik:
Člani:

Zapisnikar:
Overovitelja:

Marko Pišlar
Boris Novoselac
Nadja Likar
Ivi Pavšič
Uroš Pišlar
Evgen Likar
Zoran More

Sklep: Delovno predsedstvo je bilo potrjeno.

K 2. točki:

Predsednik društva je podal poročilo o delu v preteklem letu in začetku leta
2010. Tudi letos smo člani uspešno organizirali dve pustni prireditvi v Idriji, še
prej pa smo morali očistiti Mestni Trg, da smo prireditev sploh lahko izvedli.
Ob tem se je predsednik zahvalil vsem članom društva, prebivalcem Prejnute
in vsem Idrijčanom, ki so se pridružili akciji čiščenja snega. Člani društva so se
tudi letos udeležili karnevala v Cerknici in gostovali v domu starejših občanov v
Idriji in na Marofu. Društvo je prav tako uspešno izvedlo popustovščino v obliki
celodnevnega piknika pri Lajštu v Beli, ki ga je poleg druženja in športnih
aktivnosti izkoristilo tudi za obnovo društvene opreme. Predsednik društva je
poudaril, da so bile vse naštete prireditve dobro organizirane in da so vsi, ki so
pri njih sodelovali, delali po svojih najboljših močeh. Tudi odmev javnosti je bil
izjemno pozitiven.
O vseh pustnih aktivnostih je društvo ažurno obveščalo člane in obiskovalce
preko spletne strani. Urejanja spletne strani se je v začetku leta z veliko
zagnanostjo lotil Evgen Likar, ki tudi ostaja skrbnik spletne strani v prihodnje.
Predsednik se je Evgenu Likarju zahvalil za ves trud, požrtvovalnost in prosti
čas, ki ga nameni za urejanje spletne strani, ob tem pa pozval člane za
konkretne vsebinske predloge glede izboljšanja spletne strani.
Predsednik društva je izpostavil nastop gostujoče skupine Divje Babe iz okolice
Cerknega, se jim zahvalil za udeležbo, in pozdravil podobna sodelovanja z
okoliškimi skupinami tudi v prihodnje.
Sklep: Sprejme se poročilo predsednika o delu društva
K 3. točki

Blagajnik Zoran More je predstavil finančno poročilo o delu društva v letu
2009. V letu 2009 je imelo društvo 5.862,76 evrov prihodkov (610 evrov
članarina, 2.267,65 evrov donacija občine Idrija, 2.410,00 evrov dotacij
pravnih in fizičnih oseb, 400,00 evrov prihodkov od prodaje storitev, 1,54 evra
prihodki od obresti, 5,50 evra prihodki od finančnih naložb in 170,01 evra
obresti od depozita. Društvo je v letu 2009 imelo 4.748,31 evra stroškov
(1.205,99 stroški materiala za društveno dejavnost, 2,17 evrov stroški
pisarniškega materiala, 408,44 evrov stroški storitev pri opravljanju dejavnosti
(Video material), 243,00 evra stroški najema odra, 141,79 evra stroški
plačilnega prometa, 213,96 evrov stroškov prevoznih storitev, 377,61 stroški
drugih fizičnih oseb (fizično varovanje, žalni aranžma), 134,40 evrov stroški
reklame, 24,72 poštni stroški, 785,77 evrov stroški reprezentance, 157,27
stroški v zvezi z izvajanjem projekta, 1.000 evrov donacija – pomoč članu - in

53,19 evrov stroški taks. Končni rezultat je dobiček v letu 2009 v višini
1.115,45 evrov. Upoštevajoč ostala sredstva iz preteklih let je bilo skupaj v
2009 na računu 7.757,52 evrov.
Sklep: Sprejme se finančno poročilo blagajnika za 2009
K 4. točki

Dosedanji predsednik Marko Pišlar je v uvodu predstavil pripravljenost za
kandidaturo za predsednika društva še za en mandat za obdobje dveh let, v
kolikor ni drugih predlogov za mesto predsednika društva. Navzoči so se
večinoma strinjali, da se obstoječim članom organov podaljša mandat, pri
čemer so bile predlagane tri kadrovske spremembe.
V organe društva so bili za obdobje dveh let predlagani:

Upravni odbor:
Predsednik:
Podpredsednik:
Blagajnik:
Člani:

Nadzorni odbor:
Jana Petrič
Borut Pajer
Tomaž Vencelj

Marko Pišlar
Miran Pišlar
Zoran More
Srečko Munh
Alenka Žnidaršič
Vojko Tratnik
Jani Drnovšček

Disciplinska komisija:
Tanja Mesec
Srečko Ličen
Srečko Gregorač
Sklep: Predlog o novih organih društva je bil soglasno sprejet.
K 5. točki

Predsednik je predstavil načrt dela v letu 2010/2011.
Glavni cilji so:

-

-

-

izvedba dveh pustnih karnevalov v Idriji
dvig kakovosti prireditve z novimi vsebinami in novimi pustnimi liki in
rekviziti
ohranjanje števila glasbenih nastopov v živo in števila nastopajočih na
odru
sodelovanje na enem izmed znanih pustnih karnevalov v Sloveniji
obisk domov starejših občanov Idrija in Marof
povečati število članov, zlasti mladih in aktivnih članov
nadaljevati sodelovanje z drugimi društvi pri različnih projektih
pritegniti katero izmed gostujočih skupin v karneval

Sklep: Načrt dela društva je bil sprejet.

Tomaž Vencelj je dal predlog, da bi v karneval lahko pritegnili še ostale
zainteresirane prebivalce drugih predelov Idrije, pri čemer bi nova skupina
morala biti vključena v koncept prireditve.

Miran Pišlar pa je predlagal, da bi za nekaj zainteresiranih članov prihodnje
leto organizirali strokovno ekskurzijo na neki drugi znani karneval. Prav tako je
predlagal, da bi v povorko lahko vključili tudi otroke iz vrtca, v kolikor bi bil
njihov interes. O takšni možnosti sodelovanja se bo društvo v začetku leta
2011 pogovorilo z vodstvom vrtca.

Tomaž Vencelj je opozoril, da je dogovor z direktorjem rudnika Idrija g.
Markom Cigaletom, da se pustni kombi lahko hrani pri Kajzer še naprej, dokler
bo zemljišče v njihovi lasti. Ob tem pa je Tomaž Vencelj še opozoril, da je
kombi v zelo slabem stanju in da bi bilo smiselno kombi nadomestiti z
novejšim oziroma najti kakšno drugo rešitev.
Tomaž Vencelj je tudi povedal, da drugo leto stroškov z najemom
prireditvenega šotora ne bo, saj bo občina Idrija kupila enak šotor, kot ga je
društvo v preteklih letih najelo pri podjetju šotori Petre. Občinski šotor bo
namenjen potrebam vseh društev, ki prostovoljno delajo na območju občine
Idrija.
K 6. točki
V razpravi so bili sprejeti še naslednji sklepi:

- popustovščina se izvede v soboto, 29. maja 2010 od 16. ure naprej na
letnem vrtu gostišča pri Zagodu
- izvede se skupaj za ta male in ta velike maškare

- zagotovi se živa glasba (o predlogih za ansambel se pozanimata Milada
Švab in Karmen Pišlar do petka 23. aprila 2010)
- participacija za popustovščino je 5 evrov in bo za člane, ki se bodo
popustovščine udeležili, upoštevana kot odtegljaj pri plačilu društvene
članarine za leto 2011, za otroke participacije ni.
- prijave za popustovščino zbira najkasneje do sobote, 22. maja 2010,
Vojko Tratnik na koncu Grape
- na popustovščino se povabi tudi gostujočo skupino Divje babe iz
Cerkljanskega.
K 7. točki

Predsednik društva je povedal, da je pustno prireditev 2010 finančno in
materialno podprlo skoraj 90 sponzorjev in donatorjev Iz Idrije in okolice.
Sponzorska sredstva bodo ostala še naprej eden od glavnih virov financiranja
dejavnosti društva. Sponzorjem se je društvo že zahvalilo pisno po pošti, prav
tako je zahvala objavljena v aprilski številki ABC biltena. Glede drugih virov
financiranja je predsednik povedal, da se je društvo februarja prijavilo na
razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov občine Idrija in dobilo pozitiven
odgovor. Občina je za redno dejavnost društva v 2010 odobrila 1.330,00 evrov
sredstev, za štiri izvedene projekte v letu 2010 (in sicer dve prireditvi v Idriji,
gostovanje v domovih starih v Idriji in na Marofu ter gostovanje na karnevalu
v Cerknici) pa še dodatnih 390,00 evrov. Prav tako je društvo oddalo vlogo za
razpis fundacije Planota za pokritje sredstev namenjenih nevladnim
organizacijam na tem območju. Društvo je dobilo odgovor, da vloga ni dosegla
zahtevanega števila točk in da se društvo ni uvrstilo v ožji krog upravičencev
za dodelitev teh sredstev.
K 8. točki

Predsednik društva je uvodoma predstavil predlog upravnega odbora, da se
glede na letošnji zaplet s krofi izdelajo posebne izkaznice za vodje skupin, s
predložitvijo katerih lahko člani skupin dvignejo material v trgovinah, kjer se
bo material nabavljalo. Ob dvigu je treba v zvezek trgovca evidentirati osebo s
tiskanimi črkami, oseba pa mora prevzem potrditi z lastnoročnim podpisom.
Zaradi težav z letošnjim snemanjem prireditve je upravni odbor predlagal
nakup lastne kamere za društvene potrebe in določitev osebe, ki bi bila za to
posebej zadolžena.
Glede posebnih izkaznic za dvig materiala je Evgen Likar predlagal, da vsak
član ob plačilu članarine dobi člansko izkaznico, s katero se bo lahko tudi

identificiral pri dvigu blaga in materiala v trgovinah. Evgen Likar je prav tako
zadolžen, da se pozanima o izdelavi članskih izkaznic pri Ljubu Likarju s.p.

Glede lastne kamere se navzoči niso strinjali, da se nakup izvede, saj ena
kamera po njihovem mnenju ne bi rešila problema. Problematika snemanja
prireditve je bolj kompleksna, saj zahteva snemanje z več kamerami in tudi
sodobno in drago opremo za montažo posnetkov v film.
Evgen Likar je predstavil potek akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, na
kateri so 17. aprila sodelovali člani KPD Grapa in SaK.

Evgen Likar je ob koncu razdelil 7 kompletov s po 3 DVD-ji predstavnikom
vseh pustnih skupin s posnetki s sobotne in torkove pustne prireditve v Idriji.
Občni zbor je bil končan ob 20.45 z družabnim srečanjem ob hrani, ki
jo je sponzoriral Srečko Fortuna, stroške pijače pa je krilo KPD
Grapa.

