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UVODNIK 

Društvene tiskovine 

Ponovno je izšla Konkrecija, ki je v precejšen ponos našemu društvu. Ujel 

sem pripombe, češ da je postala revija preveč strokovna, zato izven 

dosega in znanja članov društva, ki si želijo objavljati prispevke. Delno je 

res, znanje nekaterih članov, ki radi objavljajo prispevke, se je nedvomno 

dvignilo. To ne pomeni, da moramo tudi vsi ostali objavljati na istem 

nivoju, češ da bi sicer izpadli neuki. Prispevek je lahko povsem poljuden, 

za dokaz si poglejte moja dva članka v letošnji Konkreciji. Manj kot 

kompliciramo in se delamo pametni, lepše izpade članek. Zato prosim, da 

se opogumite in objavljate vaša odkritja, popotovanja in posebnosti iz 

zbirk. Le tako bosta Konkrecija in Društvene Novičke bogatejši, sicer 

bodo avtorji vedno le eni in isti. 
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MINFOS 2016  
Rok Gašparič 

Že tradicionalno so dvorano tržiških olimpijcev v Tržiču na 
Mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja že 44. leto 
zapored napolnili ljubitelji kamnin. Tako v soboto, kot v 

nedeljo je bil obisk razstave dober, kar kaže na večje zanimanje 

ljudi za preživljanje prostega časa v naravi in njihov interes do 
naše naravne dediščine. In vesel sem, da se vsebine tudi 
programsko nadgrajujejo z dodatnimi izobraževalnimi kotički. 

Tudi letos je Minfos vsem obiskovalcem in ljubiteljem ponudil 
bogat strokovni program, ki smo ga zasnovali in soustvarili v 
našem društvu. Poleg stojnic z lepimi izdelki iz kamna in 
nakitom je bila obiskovalcem na voljo strokovna razstava 

društva na temo »Geološko bogastvo Goriške ter Obalno-
Kraške regije«. Razstavo je odlično zasnoval in uredil naš 
Robert Lorencon, ki je na ogled postavil izjemne primerke 
mineralov in fosilov iz obravnavanega področja. Primerke za 
razstavo so prispevali člani društva. 

Tudi letos je na Minfosu izstopalo predstavitveno mesto 
našega društva, saj smo poskrbeli za urejen kotiček, kjer so 

obiskovalci in tudi organizatorji našli prostor za sproščen 
pogovor, druženje in informacije o naravni dediščini.  

Poleg same razstave v dvorani tržiških olimpijcev so 
organizatorji pripravili tudi vodene oglede v Dovžanovo 
sotesko in v Antonov rov v Podljubelj. V tržiški galeriji Atrij pa 
je naše društvo v sodelovanju s Slovenskim gemološkim 
društvom in fotografskim društvom Tržič, pripravilo tudi 

fotografsko razstavo na temo »V svetu dragih in okrasnih 
kamnov«. 

Foto: 

Matija 

Križnar. 

Foto: Robert Lorencon. 
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COLLECTA 2016  
Davorin Preisinger 

Društvo že deset let sodeluje na zbirateljski 

razstavi Collecta, ki se odvija v Ljubljani v mesecu 

marcu. Poglavitni namen je, da se društvo 

predstavi širši javnosti. Zaradi tega se je, tako kot 

vsako leto, pridružilo nekaj novih članov. Poleg 

predstavitvenega prostora člani razstavljajo tudi 

svoje primerke fosilov in mineralov, ter tematske 

znamke. Letos  je razstavo obogatil predsednik 

Rok Gašparič, ki je predstavil fosilne rakovice z 

vseh kontinentov. Sejem in društveni kotiček je 

obiskalo kar veliko število ljudi. Želeli bi, da bi v 

bodoče pri urejanju in predstavitvi pomagali tudi 

ostali člani.  
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PO SLEDI RUDIŠČA PRI 

KRAŠNJI  
Matija Križnar 

Mnoga slovenska rudišča se raztezajo zgolj po enem grebenu 
ali grapi, kjer so rudarji izkopali rov ali dva. Podobno velja 
tudi za dokaj skrivnostno in neznano rudišče južno od 
Krašnje v dolini Črnega grabna. Na obstoj rudišča in rovov 
nas je napeljala rokopisna geološka karta, ki so jo izdelali še 
Avstro-Ogrski geologi, med njimi tudi Marko Vincenc 
Lipold. Na karti sta lepo označena dva rova in opremljena z 
napisom »Bleibergbau«. Ta podatek je bil tudi osnova za 
nadaljnje raziskovanje zgodovine tega rudarskega območja.  
 
Časopis Laibacher Zeitung (leta 1853), oziroma njegova 
priloga poročata o svinčevem rudniku (»Die Bleibergbau-
Gewerkschaft Kerschstetten-Kraxen«), toda ni jasno ali se 
zapis nanaša na rudišče pri Krašnji ali Češnjicah, ki leži 
severovzhodno od Krašnje. Predvidevamo pa, da so kopali na 
obeh rudiščih, saj Ivan Mlakar (1994/95) piše, da so leta 
1853 v Krašnji in Češnjicah kopali Baumgartnerji 
(industrijalci in premožni meščani) iz Ljubljane. Leta 1856 
prvi slovenski geolog Lipold omenja rudišče Kraxen 
(slovensko Krašnja) ter pripisal, da v karbonskih plasteh 
kopljejo svinčevo rudo. Kot rudišče oziroma najdišče 
galenita (galena) omenjajo Krašnjo (nemško Kraxen) leta 
1923 v pregledu mineraloških najdišč revija The 
Mineralogical Magazine.  
 
Nekaj več podatkov o Krašnji v povezavi z bližnjimi najdišči 

Češnjice in Zlatenek omenja tudi Ivan Mohorič (1978, 1. 

knjiga). Med drugimi Krašnjo (napisana je kot Krašna) 

omenja kot najdišče bakrovega kršča (haklopirit) in 

svinčevega sijajnika (galenit). Prav galenit naj bi našli v 

obliki leč v »ziljskih« plasteh (karbonske plasti). Mohorič 

omenja že prej omenjene Baumgartnerje, ki so z družbo 

Baumgartner & Co. leta 1853 imeli svinčeve kope tudi v 

Krašnji in Češnjicah. V teh kopih je delalo 20 rudarjev in 10 

delavk.  

Nekatere zgoraj opisane podatke povzema v kroniki Črnega 
grabna (dolina kjer leži Krašnja) tudi Stane Stražar (1985). 
Tako Stražar povzema zapis iz krašenske župnijske kronike, 
kjer so leta 1852 omenjeni lastniki svinčevega rudnika iz 
Ljubljane. Prvič zasledimo tudi ime Žikovca (ledinsko ime) v 
Krašnji, kot so imenovali območje z rudnimi objekti. Še bolj 
zanimive podatke o krašenjskem rudišču je podal Stražar pri 
predstavitvi rudarstva, kjer piše: »Torej so rudnik v Žikovci 
na južni strani Mlinarjeve hiše v Krašnji in …«. Ob pregledu 
Stražarjevih zapisov predvidevamo, da gre za Podmiljšakov 
mlin v Krašnji, kjer so mlin preuredili v drobilnico rude 
(verjetno okoli leta 1853), a ga že leta 1861 spet usposobili za 
mletje žita. Stražar pa poleg omenjenega navaja še nekaj 
ustnih pripovedi o delovanju rudnika pri Krašnji. O rudnih 
pojavih (svinčeve in bakrove rude) med zadnjimi piše tudi 
Danilo Jelenc, kjer je Krašnja narisana tudi na karti 
Nahajališč kovinskih mineralov v LR Sloveniji. Jelenc 
omenja pri Krašnji lečaste pojave galenita.  
 
Naše terenske raziskave so se osredotočile na območje 

zahodno od Krašnje, oziroma levem bregu Radomlje. Ob tem 

smo skušali prepoznati nekatere rudarske objekte in sledi 

rudarjenja (halde, odvali, kosi rude, rudne poti, zaruški,…). 

Po topografskih podatkih smo določili približni položaj 

nekdanjega mlina, ki je bil porušen ob gradnji avtoceste. 

Avtocesta je verjetno tudi prekrila nekatere dela rudišča, saj 

je prav tam nastal večji oporni zid. Sledi smo iskali na 

grebenu, ki poteka proti zahodu in ga sestavlja temno siv do 

črn dolomit, ki je mestoma močno zdrobljen in prepreden s 

kalcitnimi žilami. Na nekaterih mestih lahko opazimo 

nenavadne usade in spodmole, ki spominjajo na zarušene 

rudniške rove. Verjetno so rudarji rove izkopali v trši 

dolomit in poizkušali priti nato priti do mehkejših in 

rudonosnih plasti. Na tem območju nismo našli nobenih 

odvaljenih kosov rud.  

Izsek iz časopisa Laibacher Zeitung iz 

leta 1853, kjer omenjajo rudokope iz 

okolice Krašnje. Vir: Digitalna knjižnica 

Slovenije.  
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Izrez iz rokopisne 

geološke karte, kjer sta 

zelo lepo označena 

rudniška rova pri 

Krašnji. Na geološki 

karti je tudi viden 

prelom med dolomitom 

in skrilavimi glinavci. 

Geološko karto v 

digitalni obliki hrani 

Geološki zavod 

Slovenije.  

Ozemlje v okolici 

Krašnje z označenimi 

geološkimi značilnostmi 

in rudarskimi deli, ki 

smo jih opazili pri 

terenskih raziskavah. 

Vir podloge: 

gis.arso.gov.si – lidar.  

Več rudarske dejavnosti smo našli v potoku, ki poteka po 

prelomu med dolomitom in karbonskimi plastmi. V grapo 

potoka vodi široka, verjetno nekdanja rudniška pot, ki se 

konča pri razcepu potokov. Ob cesti so vidni tudi manjši 

rudniški odvali s kosi glinavcev, peščenjakov in kremenovimi 

žilami. Med njimi smo našli tudi primerke rude oziroma 

nekaterih mineralov. Odkrili smo primerke mineralov pirita, 

kremena, malahita, siderita (?) in verjetno tudi nekateri 

okside svinčevih rud. Kljub temeljitemu pregledu okolice 

potoka in grebenov, vse do ceste Krašnja – Vinje pri 

Moravčah nismo našli večjih rudarskih del, čeprav so 

ponekod vidni večji vkopi oziroma izkopane kamnine.  
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Glede na izjemno kratko delovanje (od 1852 do verjetno 
1861) in izkoriščanje rud pri Krašnji ni mogoče pričakovati 
večjih sledi rudarjenja. Nekaj jih je gotovo uničilo tudi 
kasnejše preurejanje območja (gradnja avtoceste, cesta, 
gozdne poti). Kljub temu smo uspeli najti manjše primerke 
rude, ki vsebuje nekatere minerale. Gotovo bo nadaljnje 
raziskovanje okolice in starih arhivov (in poročil) postreglo 
še z novimi podatki o tem skrivnostnem rudišču.  
 
 
 

Literatura:  
Lipold, M.V., 1857: Erzvorkommen in Oberkrain. Jahrb. 
Geolog. R.A., Dunaj 
Mlakar, I. 1995: Nekaj novih podatkov o rudiščih Češnjice in 
Zlatenek. Geologija, 37-38; 377-390.  
Mohorič, I. 1978: Problemi in dosežki rudarjenja na 
Slovenskem; 1. Knjiga – Osnove rudarskega dela. Založba 
Obzorja, Maribor.  
Stražar, S. 1985: Črni Graben. Od Prevoj do Trojan. Kulturno 

umetniško društvo Janko Kersnik, Lukovica.  

Situacija na terenu v 

dolini potoka, kjer 

smo našli tudi 

primerke rude. Še 

vedno je lepo vidna in 

vzdrževana nekdanja 

rudniška pot, ki se 

zaključi ob sotočju 

potočkov. Na levi 

strani so razgaljene 

karbonski glinavci in 

peščenjaki, po potoku 

(in poti) poteka 

prelom, na desni pa 

je viden dolomit. 

Foto: Matija Križnar  

Kos rude (verjetno s sideritom) in kremenovimi 

žilicami. Foto: Matija Križnar  
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Zelenkasta prevleka malahita na površini kremenove žile, dokazuje prisotnost bakra. Foto: Matija Križnar. 

 

Kristal pirita z limonitizirano površino. Velikost kristala je 2 mm. Foto: Matija Križnar . 
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RAZSTAVA V TRGOVSKEM CENTRU 

QLANDIJA KRANJ 2016 
Davorin Preisinger 

Člani DPMFS Tržič že vrsto let s primerki 
svojih zbirk sodelujemo na manjših 
razstavah po trgovskih centrih  Slovenije.  

Razstave so namenjene promociji velike 
razstave mineralov in fosilov MINFOS v 
Tržiču. Sodelovanje z Turističnim 
društvom Tržič, ki je organizator 
MINFOSa, je zgledno. Take manjše 
razstave so tako v obojestransko korist. 

 Na letošnji razstavi sta svoje primerke 
prikazala Davorin Preisinger in družina 
Rakovc: Dana in Vili. 
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IZLET PO BOSNI IN 

HERCEGOVINI 
Robert Lorencon 

Letos sem se ponovno odpravil v Bosno in to v njen 

severovzhodni del. Prvotni načrt je bil, da se odpravim že 

marca, toda tedni in mesci so se hitro vrteli. Vsakokrat je 

prišlo nekaj vmes, časa na razpolago pa vedno manj. Tako 

sem ujel še zadnji termin pred poletno vročino in se odpravil 

na dan mladosti, 25. maja. Na razpolago sem imel žal samo 

nekaj dni. 

Ceste po tem delu Bosne so, kakršne so. Pogosto je imel tudi 

navigator težave, njegova logika in karte so se močno 

razlikovale od dejanskega stanja. Ko sem vozil, me je 

opozarjal, da vozim po brezpotju. Ko je vozil navigator, sem 

se kmalu znašel na kolovozih. Tako sva se vso pot prerekala, 

kdo ima prav. Na kosilu sem se ustavil v Bjeljini, popoldan pa 

v rudnikih premoga v Ugljeviku. 

Del rudnika v Ugljeviku. 

Tu ali tam naletimo na podtalni požar premoga, ki ga je skoraj nemogoče pogasiti. 
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Levo: zelo lep prehod 

kamnine bogate in tiste 

revne s premogom, 

skupaj s polži in 

školjkami. 

Tanko skrilava kamnina vsebuje veliko ostankov rib. Žal tokrat prav velike 

sreče nisem imel, ne po količini, ribe so bile številčne, temveč po kvaliteti. 

Desno: izkopan 

material prenašajo kar 

z žičnico preko jezera 

Modrac, zahodno od 

Tuzle. 

Ugljevik je manjše rudarsko mesto, kjer površinsko kopljejo 

premog. V samem rudniku mrgoli delovnih strojev, zato je 

sam dostop otežen. Velikost rudnika je izjemna, v 

neposredni bližini pa je termoelektrarna. Pobral sem nekaj 

okamenelega lesa in se odpravil naprej. Pot me je vodila 

proti jugozahodu do Tuzle, dobrih 50 km stran. Vso pot je 

cesta rezala miocenske skrilave plasti z vmesnimi vložki 

premoga. Očitno imajo v Bosni še velikanske zaloge 

premoga. 

Tam, kjer je bila cesta speljana po strmem pobočju, se pozna 

slabost mehkejših skrilavih kamnin. Voda prodira v 

notranjost in kamnina hitro prepereva v glineno kašo. 

Posledično je veliko zdrsov in plazov, asfaltna cesta se 

pogosto pretvori v ozke makadamske obhode. Tuzla je prav 

tako rudarsko mesto, kjer so včasih kopali kameno sol ter še 

vedno kopljejo premog. Ostanek rudarjenja kamene soli so 

tri manjša jezera v samem mestu, ki so jih spremenili v 

prijetno kopališče. Stari del mesta s trgovinicami in 

restavracijami krasi zelo lepo urejena promenada in trg, kjer 

se zvečer zbira veliko število ljudi. Pivo 1 EUR, porcija 

čevapov od 1 do 2,5 EUR, pica 3 EUR, spanje 10 EUR/noč 

ter poln rezervoar goriva 35 EUR. 

V okolici Tuzle je kar nekaj zelo velikih odprtih kopov 

premoga. Delovišče vsakega presega več kilometrov, prav 

tako količina kamnin, ki jih izkopljejo. Že leto prej sem si 

ogledal le enega, tokrat sem si izbral sosednjega. Ta je prav 

tako ogromen, v dolžini več km, za celoten obhod bi 

potreboval cel dan. V svetli skrilavi kamnini najdemo 

vsepovsod veliko fosilnih ostankov cipres, ki tvorijo premog. 

Naletel sem tudi na skrilavec z zelo veliko količino 

domnevno javorja, predvsem plodov. Na robu deponije so 

zavrgli precej velike kose okamnelega lesa, vsak v velikosti 

enega do dveh kubičnih metrov. Lahko sem si le odkrušil 

manjši kos. 

Z Bosno in Hercegovino še nisem zaključil. Predvsem si 

želim imeti več časa za terensko delo. Ljudje so kot vedno 

prijazni, imam pa žal občutek, da vedno bolj revni. Naslednje 

leto se zagotovo vrnem. 
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Vejica ciprese 

dolga 9 cm. 

Pogosta najdba, saj 

večino premoga 

tvorijo velike vodne 

ciprese. 

Lep kompakten kos fosilnega lesa. Težava pri taki najdbi je, da je kljub 

dimenziji izredno težka. 

V kamnini, ki sem jo raziskal, je bilo nenormalno veliko plodov domnevno 

javorja. 
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Konglomerat je sedimentna kamnina sestavljena iz zaobljenih 
delcev kamnin in veziva. Zaobljeni delci (prodniki, iz starejših 
kamenin) v konglomeratu so večji od 2 milimetrov. Vezivo v 
konglomeratu je lahko zelo raznoliko in raznobarvno. V Sloveniji 
poznamo nekaj tipičnih konglomeratov eden takih je kremenov 
konglomerat iz paleozojskih plasti. V mlajših obdobjih je nastal tudi 
škofjeloški konglomerat, ki ga je največ pri Škofji Loki ter 
pleistocenski konglomerati, ki ležijo v vseh večjih kotlinah.  

KONGLOMERAT 
Matija Križnar 

Škofjeloški konglomerat je primer 

značilnega konglomerata. Konglomerat 

sesavljajo raznobarvni in različno stari 

prodniki, ki jih veže rdečkasto vezivo. 

Foto: Matija Križnar. 

Paleozojski kremenov 

konglomerat 

sestavljajo le prodniki 

belega kremena z zelo 

malo veziva. Foto: 

Matija Križnar. 
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Plasti kremenovega konglomerata v Karnijskih Alpah. 

Foto: Matija Križnar. 

Delno preperel oligocenski konglomerat v dolini Plaznice 

pri Podnartu. Foto: Matija Križnar. 

Močno vezan konglomerat z rjavkastim vezivom pri 

Motniku. Foto: Matija Križnar. 

Veliki bloki pleistocenskih konglomeratov v strugi potoka 

Plaznica pod vasjo Rovte. Foto: Matija Križnar. 
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FOTO RAZSTAVA TRŽIČ 

2016 
Davorin Preisinger 

5. maja 2016 je bila v Galeriji Atrij občine Tržič odprta 

razstava » V svetu dragih in okrasnih kamnov ». Na 

razstavi so združila moč tri društva. Poleg DPMFS 

Tržič  sta  sodelovali še Foto klub Tržič in Slovensko 

gemološko društvo. Čeprav je bilo kar nekaj zapletov 

pri komunikaciji je nazadnje razstava odlično izpadla. 

Sodelovanje je bilo koristno za vsa tri društva in bi 

kazalo v bodoče še kdaj organizirati podobne projekte. 

Foto: Davorin Preisinger. 
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NOVA OSEBNA ZNAMKA Z 

GEOLOŠKIMI MOTIVI  
Matija Križnar 

Na minulem sejmu Collecta 2016 so ob svoji 10. 

obletnici prireditve izdali tudi omejeno število serijo 

osebnih znamk in dodatnega filatelističnega gradiva. 

Ena izmed znamk in maksimum karta sta bili 

posvečeni tudi fosilom, mineralom in dragim 

kamnom. Osnovo je izdelal priznani oblikovalec 

znamk Matjaž Učakar. Na znamki je prikazana kredna 

riba iz okolice Komna, sicer eksponat v razstavni zbirki 

Prirodoslovnega muzeja Slovenije. V ospredju je 

prikazan tudi kristal kremena z rjavordečim igličastim 

kristalom rutila iz Krašnje. V gornjem desnem kotu je 

postavljen primerek brušenega dragega kamna, ki pa 

ne izhaja iz Slovenije.  

Originalna predloga za znamko. Osnutek posredoval Matjaž 

Učakar. Maksimum karta z novo osebno znamko in žigom 

Collecte 2016. Filatelistična zbirka Matija Križnar.  
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KONKRECIJA 2017 
Geološko bogastvo Dolenjske, Notranjske in Bele Krajine 

Prihodnje leto izide nova številka Konkrecije, poljudna 

naravoslovna revija našega društva, ki bo zajela Dolenjsko, 

Notranjsko in Belo Krajino. Sledila bo Slovenska Koroška z 

Velenjsko kotlino in Zgornjo Savinjsko dolino ter Posavsko 

hribovje in Posotelje vključno s Halozami. 

Poleg tematskega dela vsebuje Konkrecija še netematski del, 

kjer vabimo vse, da prispevate članke in zanimivosti, pa naj 

bodo te napisane strokovno ali poljudno. 

Rok za oddajo prispevkov je 1. februar 2017. Prispevke 

pošljite na naslov konkrecija@gmail.com. 

Prosim da si preberete nekaj pomembnejših navodil za 

pisanje člankov: 

1. Članek mora biti v elektronski obliki, najraje v programu 

Word. 

2. Na začetku naj vsebuje začetni – splošen odstavek, ki je 

nato v reviji poudarjen. 

3. Izogibajte se tujkam, zanj poiščite ekvivalent v slovenskem 

jeziku. Ne pretiravajte s strokovnim besedilom, če ga ne 

obvladate. 

4. Fotografije naj bodo vsaka v svoji datoteki velikosti vsaj 1 

MB (za jpeg format) in resoluciji vsaj 300 dpi. 

5. Ozadje primerka (če ga fotografirate doma) naj bo belo ali 

črno. Pri belem ozadju je primerek zelo preprosto odrezati, 

črna pa pride v poštev, če bo primerek v reviji zavzel celo 

stran. 

6. Primerka ne fotografirajte tako, da bo od roba do roba 

slike, temveč upoštevajte precejšen rob (ker tiskar vedno 

odreže del vsebine, ki je na robu strani). 

7. Izogibajte se fotografiranju zvečer, če nimate primerne 

opreme, raje fotografirajte podnevi. 

8. Pri vsaki fotografiji je potrebno navesti velikost primerka, 

ali pa k sliki dodati merilo. 

9. Podnaslove dodaste k fotografijam na konec članka, prav 

tako navedete, kdo je avtor fotografij. 

10. Če ste v članku navedli ali povzeli vsebino iz virov drugih 

avtorjev (članki, knjige, spletna stran, predavanje, ...) morate 

vire navesti na dnu članka. Primer: 

 Križnar, M. 2000: Fosilna muha na znamki. Društvene novice, 30; 12-13. 

Na karti Slovenije je označeno 

tematsko področje za novo 

Konkrecijo. 
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Napovednik 
VABILO NA STROKOVNO EKSKURZIJO 

Vabimo vse člane, da se v soboto 2. julija pridružite na 

strokovni ekskurziji po južnem Pohorju, kjer si bomo pod 

vodstvom Jožeta Rihtarja ogledali metamorfne kamnine in 

pohorske minerale. 

Dobimo se ob 8 uri na parkirišču Spar Centra (Big Bang, New 

Yorker, Yisk...) v Slovenski Bistrici. Z avti se bomo odpravili 

na pot po južnih obronkih Pohorja in si ogledali tipične 

pohorske kamnine: granodiorit, cezlakit, eklogit, serpentinit, 

itd... Nabrali bomo lahko nekaj zanimivih pohorskih 

mineralov, kot so: granati, šorlit, disten, bronzit, diamanti :), 

itd... Ekskurzija ne bo naporna in bo primerna tako za 

najmlajše, kot tudi za najstarejše udeležence. Zaključili jo 

bomo okoli 15 ure. 

Po ekskurziji se bomo popoldan zbrali v botaničnem vrtu 

(TAL2000) našega člana Romana Hergana ter izvedli še 

občni zbor DPMFS. Po sestanku si bomo ogledali še botanični 

vrt in ob prijetnem druženju tudi kaj pojedli in popili.  

VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA 

V soboto 2. julija 2016 ob 16 uri vabimo vse člane 

društva na občni zbor, ki bo potekal v botaničnem  

vrtu TAL2000 v Pragerskem (Prešernova 4). 

Dnevni red: 

1. Otvoritev občnega zbora, pozdrav udeležencev 

2. Izvolitev delovnega predsedstva zbora in verifikacijske 
komisije 

3. Poročila: predsednik, blagajnik, nadzorni odbor, urednik 

4. Razprava na poročila 

5. Razrešnica organov društva 

6. Volitve organov društva 

7. Zaključek zbora 

 

Ker je zbor članov volilen, prosimo za zanesljivo udeležbo. 

 

Predsednik društva 

Rok Gašparič  


