ZAPISNIK
rednega letnega občnega zbora, ki je bil 1. 4. 2016, ob 19h00, pri Zagodu v Idriji.
1. Prisotnih je bilo 32 članov KPD, zato smo počakali do 19.10 ure, ko je po statutu
društva, zbor lahko nadaljeval z delom. Skupaj je bilo nato prisotnih 38 članov
društva.
2. Tomaž Vencelj je predlagal delovno predsedstvo občnega zbora;
predsednik: Tomaž Vencelj
člani predsedstva: David Velikanje, Ivo Vencelj, Alenka Žnidaršič
zapisnikar: Tina Velikanje
overovatelja: Miran Pišljar, Simeon Oblak
Prisotni so soglašali s predlaganimi člani delovnega predsedstva.
3. Tomaž Vencelj je prebral dnevni red in prisotni so ga soglasno potrdili.
4. Tomaž Vencelj je prebral poročilo o delu društva v pretekli sezoni (priloga). Na
podano poročilo ni bilo pripomb in so ga prisotni potrdili.
5. Edvard Tratnik je prebral finančno poročilo za leto 2015 (priloga), v katerem je
društvo poslovalo negativno in za začetek leta 2016 (priloga). Prisotni niso imeli
pripomb in so finančno poročilo soglasno potrdili.
6. Izvedene so bile volitve organov društva. Prisotni so soglasno sprejeli predlagane
kandidate;
predsednik: Tomaž Vencelj
upravni odpor: Tomaž Vencelj, Zdenka Skrt, Miran Pišljar, Danila Zalatel, Matej
Kompara, Evgen Likar, Borut Pajer
nadzorni odbor: Milada Švab, Simeon Oblak, Zoran More
disciplinska komisija: Srečko Munh, Peter Poljanec, Ivo Vencelj
tajnik in blagajnik: Edvard Tratnik
7. Tomaž Vencelj je prebral načrt dela za 2016/2017.
Danila Zalatel je predlagala, da obeležitev obletnice prevzame dvočlanski odbor,
ki ga bi sestavljali Aleksandra Zalatel in Jana Petrič.
David Velikanje je predlagal organizacijo zabave v soboto po pustovanju na placu,
kjer bi med premori predvajali pesmi iz preteklih kravnevalov.
David Velikanje je predlagal, da se več pozornosti nameni kravi in kravnevalu.
Miran Pišljar in Vojko Tratnik prevzameta projekt obnove osla in krave za
obeleževanje dvajsete obletnice društva.
Prisotni so načrt dela soglasno potrdili.
8. Predlagano članarino za leto 2017, ki je za odrasle 7, za dijake in študente 3 in za
otroke 1 evro, so prisotni potrdili, David Velikanje je bil proti.
9. Za Popustovšno 2016 je Tomaž Vencelj predlagal odbor za organizacijo
Popustovšne za odrasle, ki ga sestavljajo Ivo Vencelj, Tanja Mesec, David
Velikanje in Tomaž Vencelj. Za organizacijo Popustovšne za otroke so zadolžene
Zdenka Skrt, Maja Moravec, Tina Velikanje in Alenka Žnidaršič.

Za datum Popustovšne za odrasle se določi 21. 5. 2016, odhod v poznih
dopoldanskih urah. Za drugo poskrbi odbor.
10. Razno:
- Dobiti je potrebno slikovni in video material za obletnico.
- Zahvala Karmen Pišljar za vso pomoč.
- Čestitke skupini Alana Forda za kostumografijo in masko.
- Pohvala skupini, ki skrbi za catering na placu in v šotoru.
- Zahvala Miranu Lapajnetu za snemanje kravnevala.
- 35 DVD-jev
Občni zbor je bil zaključen ob 20. uri 23 minut.

Zapisnikar: Tina Velikanje

Predsednik delovnega predsedstva: Tomaž Vencelj

Overovatelja: Miran Pišljar,
Simeon Oblak

