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Zapisnik medletnega zbora članov PD Kranjski gamsi 

 
Na prelepi lokaciji, pri planinskem domu na Kofcah, je v soboto, 13.06.2020, z začetkom ob 8.00 uri potekal 
medletni zbor članov planinskega društva Kranjski gamsi s sledečim dnevnim redom: 
 

1. Prijava članov in ugotavljanje sklepčnosti  
2. Pozdrav in nagovor predsednika, o preteklem in aktualnem dogajanju 
3. Potrditev nadzornega odbora društva 
4. Potrditev letnega poročila za FURS in Ajpes za leto 2019 
5. Predstavitev smernic bodočega dela 
6. Ustanovitev in potrjevanje skupin za načrtovanje planinskih in gorskih tur 
7. Razno 

 
1.točka 
Tajnik društva na podlagi prijav pred zborom potrdi prisotnost 25 članov in ugotavlja, da je zbor sklepčen. 
Sklep: 1.točke dnevnega reda je, da je zbor članov po statutu sklepčen. 
 
2.točka 
Predsednik društva Mohar Bojan poroča o izvedenih dogodkih  in smernicah za prihodnost.  
Sklep: 2.točke dnevnega reda je, da so člani soglasno potrdili poročilo o delovanju in aktivnostih društva, poročilo 
je bilo sprejeto brez pripomb 
 
3.točka 
Za nadzorni odbor društva se predlagajo sledeči trije kandidati: 
Hrustek Matej – predsednik 
Kastelic Sandra –  namestnica predsednika in članica 
Glavač Andrej – član 
Sklep: 3.točke dnevnega reda je, da so člani soglasno sprejeli nadzorni odbor, brez pripomb, kandidati pa so z 
potrditvijo pričeli z delom. 
 
4.točka 
Tajnik društva Trilar Aleš predstavi revidirano finančno poročilo za leto 2019, kakršnega je društvo oddalo na FURS 
in Ajpes, katerega je potrdil tudi nadzorni odbor društva. 
Sklep: 4.točke dnevnega reda je, člani so se seznanili z finančnim poročilom za leto 2019 in ga brez pripomb 
soglasno potrdijo. 
 
5.točka 
Zaradi velikega števila novih članov in letnega programa LNT2020 (letos na Triglav) se član društva dogovorijo o 
novi obliki načrtovanja in izvedbe društvenih programov. Program LNT2020 se izvaja kot samostojni program z 
omejenim številom društvenih članov.  
Za člane društva se sprejmejo naslednje smernice: ustanovijo se tri skupine ki bodo koordinirale in vodile program 
društva. Skupine bodo sestavljene iz treh članov v vsaki težavnostni kategorij, ki se delijo na lahke poti, zahtevne 
poti in zelo zahtevne poti. 
 
Določi se tudi terminski plan za posamezne poti in sicer  

- lahke poti vsak prvi vikend v mesecu 
- zahtevne poti vsak drugi vikend v mesecu 
- zelo zahtevne poti vsak tretji vikend v mesecu  

Vsak četrti vikend v mesecu je rezerviran za privatne dogovore za ture ali pa za nadomeščanje tur, ki so odpadle 
zaradi vremenskih neprilik. Da se dogodek izvede, mora biti prijavljenih za izvedbo v lažjih dveh kategorijah vsaj 5 
udeležencev v najtežji pa 3je udeleženci. Če ta pogoj ni dosežen do petka 17.00 se tura nepreklicno odpove. 
Sklep: 5.točke dnevnega reda je, da se člani strinjajo z novim predlogom dela in ta predlog soglasno podprejo. 
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6.točka 
Ustanovitev skupin za načrtovanje, pripravo in izvedbo so sledeče: 

- komisija za lahke poti  v sestavi: Trilar Aleš , Recelj Matija in Cepič Iris 
- komisija za zahtevne potiv sestavi: Gošnjak Lovrenc, Kastelic Sandra in Korošec Gašper 
- komisija za zelo zahtevne poti v sestavi: Hrustek Matej, Glavač Andrej in Mohar Bojan 

Programi za ostanek leta 2020 se morajo pripraviti do 01.08.2020 za leto 2021 pa do 01.10.2020. 
Sklep: 6.točke dnevnega reda je, člani soglasno sprejmejo ustanovitev skupin  in potrdijo predlagane člane ter 
termine za pripravo programov 
 
7.točka 
Pod točko razno  predsednik poda pobudo za zbiranje predlogov za izvedbo letnega piknika v terminu od 20.09 do 
15.10.2020. Vse predloge in ponudbe se pošlje na društveni elektronski naslov do 01.09.20 
 
Seja je bila zaključena ob 9.05 uri. 
 
 

 
 

Zapisal  
Trilar Aleš 
14.6.2020 

Overovatelja zapisnika 
 

Korošec Gašper 
 
 
 

Oštir David 
 


