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ZAPISNIK 
OBČNEGA ZBORA KPD GRAPA 

 
 
ki je bil dne 17. marca 2012 ob 19. uri v Gostilni pri Zagodu . 
 
Ob 19. 30 uri je predsednik društva Marko Pišlar ugotovil, da se je občnega zbora 
udeležila več kot polovica članov, ki so plačali članarino. Občni zbor je torej sklepčen. 
 
Na predlog predsednika smo člani z minuto molka počastili spomin na preminulega 
bivšega udeleženca kravnevala Srečka Erjavca. 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 
2. Poročilo o delu društva v 2011/2012 
3. Finančno poročilo društva za leto 2011 
4. Volitve organov društva 
5. Načrt dela za 2012/2013 
6. Članarina 
7. Popustovščina 2012 
8. Razno. 

 
K 1. to čki  
V delovno predsedstvo so bili izvoljeni: 
Predsednik:   Marko Pišlar 
Člana:    Boža Vencelj 
   Danilo Rjavec 
Zapisnikarica: Jana Petrič 
Overitelja zapisnika:Evgen Likar 
   Tanja Mesec 
 
K 2. to čki  
Predsednik je podal poročilo o delu v letu 2011 in prvih dveh mesecih 2012.  
Tudi letos smo uspešno izvedli dve  pustni prireditvi. Odzivi so dobri. Opravili smo en 
obisk v Domu upokojencev (na Marofu obisk zaradi prepovedi obiskov zaradi viroze 
ni bil možen). V letu 2011 se je ena skupina udeležila karnevala v Cerknici, v letu 
2012 pa v Viru pri Domžalah.  
Obveščanje članov prek spletne strani je bilo uspešno.  
 
V razpravi je Evgen Likar opozoril na kritiko, da je bilo ozvočenje preglasno za 
majhne otroke. Srečko Ličen pa predlaga, da bi prihodnje leto glasbene točke posneli 
malo prej in jih zapekli na CD, ki bi bil na razpolago obiskovalcev kravnevala.  
 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
Sprejme se poro čilo predsednika društva o delu v letu 2011 – prva d va meseca 
2012. 
  
K 3. to čki  
Blagajnik društva Zoran More je podal finančno poročilo za leto 2012, ki je priloženo 
zapisniku. Največji del prihodkov predstavljajo dotacija iz občinskega proračuna 
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(1.524 EUR) in donacije pravnih oseb (1.760 EUR), največji postavki v stroških pa sta 
bili materialni stroški za društveno dejavnost (1.737,88 EUR) in stroški popustovščine 
(2.223 EUR). Končni rezultat je izguba v znesku 1.425,44 EUR. Na računu je sicer 
nekaj nad 7.000 EUR.  
 
Blagajnik je še pojasnil, da je tudi letos pričakovati izgubo. 
 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
Sprejme se finan čno poro čilo za leto 2011. 
 
K 4. to čki  
Letos se je iztekel mandat dosedanjim organom društva. Predsednik in blagajnik sta 
že sporočila, da ne nameravata več ponovno kandidirati. Prisotni so se z aplavzom 
zahvalili za dosedanje delo predsedniku in blagajniku. V razpravi so se oblikovali 
predlogi za organe društva.  
 
Soglasno so bili izvoljeni novi organi društva in s icer: 
Predsednik:   Tomaž Vencelj 
Podpredsednica UO: Meta Gregorač 
Člani UO:   Evgen Likar 
    Danila Zalatel 
    Marko Pišlar 
    Jana Petrič 
Blagajnik:    Edi Tratnik 
Nadzorni odbor:  Miran Pišlar 
    Danilo Rjavec 
    Jernej Skrt 
Disciplinska komisija: Tine Pirih 
    Ivo Vencelj 
    Vojko Tratnik. 
 
K 5. to čki  
Dosedanji predsednik društva je predstavil načrt dela za naslednje leto. Tudi v 
naslednjem letu bomo organizirali dve pustni prireditvi. Prireditvi je treba dodati nove 
vsebine, nove maske, nove rekvizite (vozila). Ohranjati je treba število nastopajočih v 
živo, čim več mask naj se posebej predstavi. Na pustno nedeljo se bomo udeležili 
enega od večjih karnevalov v Sloveniji.  
V organizacijo pustne prireditve želimo vključiti tudi druge zainteresirane krajane, 
zato bomo že zdaj poslali poziv na KS, poziv pa bomo obnovili decembra.  
 
V razpravi je Ivi Pavšič poudaril, da je bila po njegovem mnenju prireditev najboljša 
takrat, ko smo urejali ceste, organizirali terme in podobno in ko ni bilo toliko poudarka 
dogajanju na odru.  
Večina se je strinjala, da je povorka v redu, da pa ljudje pričakujejo predvsem 
dogajanje na odru.  
Sandra Zalatel je menila, da prireditev izgublja na ostrini in da bi moralo biti več 
poudarka na satiri in lokalnih problemih.  
Vsi smo se strinjali, da je razprava o konceptu prireditve ves čas odprta. Evgen Likar 
bo na spletni strani omogočil, da vsak zainteresiran pošlje predloge za koncept 
prireditve.   
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Glede na novo nagrado občini Idrija bi lahko prihodnje leto imeli Kmečki turizem pri 
zlatem kamnu.  
 
Sprejet je bil sklep: 
Načrt dela se sprejme.  
Še naprej je odprta razprava glede koncepta priredi tve. 
 
K 6. to čki  
Blagajnik opozarja tiste, ki niso poravnali članarine za letos in za pretekla leta, naj to 
čimprej storijo. 
 
Tudi zaradi vsakoletne izgube je potrebno spremeniti višino članarine. Po krajši 
razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Višine članarine zanaša za otroke do kon čane OŠ 1 EUR, za dijake in študente 
5 EUR in za odrasle 10 EUR.  
 
 
K 7. to čki  
Zaenkrat še ni dokončnega predloga za popustovščino za velike in za male. Miran 
predlaga, da se udeležimo poletnega karnevala v Reki. O točnem datumu se bosta 
pozanimala Matjaž in Barbi.  
 
Sprejet je bil sklep: 
Popustovš čina za velike bo previdoma 2. junija 2012 ali v času karnevala v Reki . 
V roku 14 dni je možno podati predloge glede »kam in kako« za obe popustovščini. 
Odločitev bo sprejel UO (lahko v razširjeni sestavi) po prvem aprilu.  
 
K 8. to čki  
Tudi letos se bo društvo udeležilo akcije »Očistimo Slovenijo«. Prijavili bomo 50 ljudi, 
sestanka se bo v našem imenu udeležila kar Martina Pišlar. Shajališče je v soboto, 
24. marca 2012 ob 9. uri pri Plešnarju.  
Glede after partyja se bomo dokončno dogovorili med tednom.  
 
Evgen je dobil DVD-je pustne prireditve. Za začetek bo izdelal 15 DVD-jev za 
zainteresirane.  
 
Razmisliti je treba o priznanjih za delo v društvu. Srečko Ličen za naziv priznanja 
predlaga »Zlato vime«.  
 
 
Zapisnikarica:     Overitelja: 
Jana Petrič      Tanja Mesec 
 
 
 
 
       Evgen Likar 
 
 


