ZAPISNIK
REDNEGA LETNEGA ZBORA ČLANOV
GLEDALIŠKEGA DRUŠTVA KONTRADA KANAL,
ki je potekal 3. marca 2010 ob 19.00 uri v gostišču Križnič v Kanalu.
Zbora se je udeležilo 29 članov in g. župan Andrej Maffi. Zbor članov je bil sklepčen.

Predsednik gledališkega društva Kontrada Kanal Severin Drekonja je pozdravil udeležence
zbora in predlagal delovno predsedstvo 6. rednega zbora članov.
V delavno predsedstvo so bili izvoljeni:
- g. Simeon Kodelja, predsednik
- g. Radovan Pušnar član
- ga. Vanja Montini, članica
Za zapisnikarja je bila izvoljena ga. Vanja Montini,
za overiteljici pa ga. Anka Majnik in ga. Valentina Dugar.
Vodenje zbora je prevzelo delavno predsedstvo.
Na predlog njegovega predsednika je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Razprava in sprejem poročil o delu društva v letu 2009
- Poročilo predsednika
- Poročilo nadzornega odbora
- Poročilo disciplinske komisije
- Poročilo dramske sekcije OŠ Kanal
- Finančno poročilo
2. Plan dela za leto2010
3. Določitev članarine za leto 2010
4. Razno, vprašanja in pobude članov.

1. Razprava in sprejem poročil za leto 2010
-

Poročilo o delu AGD Kontrada Kanal je prebral g. predsednik Severin Drekonja.
Poročilo je priloženo zapisniku.
V razpravi na poročilo g. predsednika Severina Drekonja je g. župan Andrej
Maffi povedal, da bomo dobili novo skladišče in sicer v kletnih prostorih nove
telovadnice v naslednjem letu.
G. Radovan Pušnar pa je povedal, da smo tam skladišče že imeli, ki smo ga
uredili z lastnim materialom in delom. Zato naj sedaj za primerno urejenost
prostora poskrbi občina.

-

Poročilo nadzornega odbora je prebral g. Franc Karnel.
Poročilo je priloženo zapisniku.

-

Poročilo disciplinske komisije je prebral g. Slavko Brezavšček
Poročilo je priloženo zapisniku.
Poročilo o delovanju dramske sekcije na OŠ Kanal je prebrala ga. Sonja
Velušček.
Poročilo je priloženo zapisniku.

-

Finančno poročilo o poslovanju GD Kontrada Kanal za leto 2009
je prebrala ga. Vita Vidič
Poročilo je priloženo zapisniku.
Z dvigom rok je zbor članov soglasno sprejel vsa poročila.

2. Plan dela za leto 2010 je prebral g. predsednik Severin Drekonja.
Plan je priložen zapisniku.
V razpravi je g. župan povedal, da upa, da bodo z deli večnamenskega prostora v
stari telovadnici nadaljevali, saj so vsa gradbena dovoljenja že pripravljena. Zato bi
bilo dobro, da bi se sestali vsi tisti, ki bodo te prostore uporabljali. Dogovorili naj bi
o hišnem redu, pravilih in kdo naj bi bil upravitelj.
G. Radovan Pušnar je pojasnil, da je bilo društvo Kontrada vključeno že pri idejnem
načrtu za večnamenski prostor. Predlagal je, naj občina skliče sestanek vseh
uporabnikov in naj se dogovorijo za pravila upravljanja.
G. predsednik je pojasnil, da je Borut Jurca pripravljen prevzeti organizacijo koncerta
na Kontradi, vendar bi potreboval še vsaj deset ljudi za pomoč.
G. Simeon Kodelja je izpostavil problem postavitve odra na Kontradi za poletne
prireditve.
G. Radovn Pušnar je predlagal, naj bi se naredilo predčasno koordinacijo vseh
udeležencev, uporabnikov odra na Kontradi.
Ga. Vanja Cotič se je strinjala s predlogom g. Radovana Pušnarja, naj bi se sestali vsi
uporabniki odra in se skupaj dogovorili postavitvi in uporabnosti.
G. Slavko Brezavšček je poudaril, da bi se morali dogovoriti tudi, kdo bo oder podiral.
Z dvigom rok je zbor članov soglasno sprejel plan dela za leto 2010.

3. Članarina za leto 2010
G. predsednik Severin Drekonja je predlagal naj bi članarina za leto 2010 ostala
nespremenjena: 5 evrov in 3 evre za dijake. Članarino naj bi člani poravnali
najkasneje do 31. 5. 2010.
Z dvigom rok je zbor članov predlog soglasno sprejel.
4.

Razno, vprašanja in pobude članov.
Predsednik delovnega predsedstva g. Simeon Kodelja se je zahvalil vsem prisotnim
za udeležbo in zaželel vsem še naprej prijeten večer.

V Kanalu, 3. 3. 2010
občnega zbora:

Zapisnikar:
Vanja Montini

Overitelja:
Anka Majnik
Valentina Dugar

Priloge:
1. Poročilo o delu GD Kontrada Kanal v letu 2009
2. Poročilo disciplinske komisije
3. Finančno poročilo o poslovanju v letu 2009
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Poročilo o delovanju dramske skupine pri OŠ kanal
6. Plan dela za leto 2010
7. Lista prisotnosti

Predsednik delovnega predsedstva
zbora članov društva:
Simeon Kodelja

