ZAPISNIK
rednega letnega občnega zbora, ki je bil 18.3.2017, ob 19h00, pri Zagodu v Idriji.
1. Prisotnih je bilo 38 članov KPD, zato smo počakali do 19.20 ure, ko je po statutu društva, zbor lahko
nadaljeval z delom. Skupaj je bilo nato prisotnih 38 članov društva.
2. Tomaž Vencelj je prebral dnevni red in prisotni so ga soglasno potrdili.
3. Pozdrav in minuta molka za, v preteklem letu, preminule člane društva Zdravko Bratuš, Boris Likar in
Nejc Skrt.
4. Tomaž Vencelj je predlagal delovno predsedstvo občnega zbora;
predsednik: Tomaž Vencelj
člani predsedstva: David Velikanje, Ivo Vencelj, Alenka Žnidaršič
zapisnikar: Andraž Jereb
overovatelja: Miran Pišljar, Ludvik Hvala
Prisotni so soglašali s predlaganimi člani delovnega predsedstva.
5. Tomaž Vencelj je prebral poročilo o delu kluba v pretekli sezoni (priloga). Na podano poročilo ni bilo
pripomb in so ga prisotni potrdili.
6. Edvard Tratnik je prebral finančno poročilo za leto 2016 (priloga), v katerem je klub posloval negativno
in za začetek leta 2017 (priloga). Prisotni niso imeli pripomb in so finančno poročilo soglasno potrdili.
7. Predlagana je bila članarina za leto 2018, ki je za odrasle 7, znižanje članarine za dijake in študente (do
21 leta) na 1evro in za otroke 1 evro. Predlog je bil soglasno sprejet.
8. Za Popustovšno 2017 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 Anja Vencelj, Saša Bašelj, Tina Velikanje in Alenka Žnidaršič. Organizatorji so
bili soglasno potrjeni.
Za datum Popustovšne za odrasle se določi Maj 2017. Za drugo poskrbi odbor.
9. Razno:
• Predlagana je bila ponovitev zabave zvečer po kravnevalu
• Povabila na popustovščino: David Bizjak, Marica, Miha Mlakar, in drugi…
• Posebna zahvala odgovornim za obeležitev 20. obletnice KPDG,
• Pohvala Evgenu Likarju za ažurno obveščanje preko spletne strani društva in maila,
• Pohvala Davidu in Tomažu,
• 40 DVD-jev
Občni zbor je bil zaključen ob 19. uri 55 minut.

Zapisnikar: Andraž Jereb

Predsednik delovnega predsedstva: Tomaž Vencelj

Overovatelja: Miran Pišljar,
Simeon Oblak

