ZAPISNIK
REDNEGA LETNEGA ZBORA ČLANOV
GLEDALIŠKEGA DRUŠTVA KONTRADA KANAL,
ki je potekal 14. marca 2009 v gostišču Križnič v Kanalu.

Zbora se je udeležilo 25 članov (od 45) in ga. Milka Zimic, ravnateljica OŠ Kanal.
Zbor članov je bil sklepčen.
Predsednik Amaterskega gledališkega društva Kontrada Kanal g. Radovan Pušnar je pozdravil
udeležence zbora in predlagal delovno predsedstvo 5. rednega zbora članov.
V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:
- g. Slavko Jereb, predsednik
- ga. Majda Pušnar, članica
- ga. Vanja Montini, članica
Za zapisnikarja je bila izvoljena ga. Vanja Montini,
za overiteljici pa ga. Anka Majnik in ga. Barbara Filej.
Vodenje zbora je prevzelo delovno predsedstvo.
Na predlog njegovega predsednika je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Razprava in sprejem poročil o delu društva v letu 2008
- Poročilo predsednika
- Poročilo disciplinske komisije
- Finančno poročilo
- Poročilo nadzornega odbora
- Poročilo o delovanju dramske sekcije pri OŠ Kanal
2. Razrešitev funkcij vseh organov društva
3. Volitve zastopnika društva, upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske
komisije za naslednje mandatno obdobje
4. Plan dela za leto 2009
5. Sprememba imena in znaka društva ter naslova sedeža društva
6. Predlog sprememb statuta društva – razprava in sprejem
7. Določitev višine članarine za leto 2009
8. Razno, vprašanja in pobude članov
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1. Razprava in sprejem poročil za leto 2009
-

Poročilo o delu AGD Kontrada Kanal je podal predsednik g. Radovan Pušnar.
Poročilo je priloženo zapisniku.
Z dvigom rok je bilo poročilo soglasno sprejeto.

-

Poročilo disciplinske komisije je prebrala ga. Ksenija Krnel.
Poročilo je priloženo zapisniku.
Z dvigom rok je bilo poročilo soglasno sprejeto.

-

Finančno poročilo je prebrala ga. Vita Vidič.
Poročilo je priloženo zapisniku.
Z dvigom rok je bilo poročilo soglasno sprejeto.

-

Poročilo o delovanju dramske sekcije pri OŠ Kanal je prebrala
ga. Ana Kodelja.
Poročilo je priloženo zapisniku.
Z dvigom rok je bilo poročilo soglasno sprejeto.

-

Poročilo nadzornega odbora je prebral Franc Krnel.
Poročilo je priloženo zapisniku.
Z dvigom rok je bilo poročilo soglasno sprejeto.

2. Razrešitev funkcij vseh organov društva
Z dvigom rok je zbor članov soglasno sprejel razrešitev funkcij vseh organov društva.
3. Volitve zastopnika društva, upravnega odbora, nadzornega odbora in
disciplinske komisije za naslednje mandatno obdobje
Zbor članov je z dvigom rok soglasno sprejel prvi predlog predsednika delovnega predsedstva
in v upravne organe društva izvolil:
- zastopnik:
g. Severin Drekonja
- upravni odbor:

g. Severin Drekonja, predsednik
g. Radovan Pušnar, podpredsednik
g. Simeon Kodelja, gospodar
ga. Vita Vidič, blagajničarka
ga. Vanja Montini, administrator

- nadzorni odbor:

g. Franc Krnel, predsednik
ga. Barbara Filej, članica
g. Slavko Jereb, član

- disciplinska komisija:

ga. Ksenija Krnel, predsednik
g. Igor Sitar, član
g. Slavko Brezavšček, član
g. Simon Znidarčič, član
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4. Plan dela in finančni načrt za leto 2007
Plan dela je prebral novi predsednik društva g. Severin Drekonja in je priložen zapisniku.
V razpravi je g. Radovan Pušnar povedal, da bodo v tem letu težave pri zagotavljanju
sponzorskih sredstev. Vsa sredstva bodo nižja zaradi recesije. Morali bi prijavit projekt ENO
OPRAVILO V ČAST IN SPOMIN PRIMOŽU TRUBARJU kot samostojni projekt. Tako bi
zanj lahko dobili nekaj sredstev od občine.
G. Slavko Jereb je opozoril, da bo masa občinskih sredstev letos nekoliko nižja. Zato bi bilo
dobro ustanoviti RECITATJISKO SEKCIJO. V sekciji bi se združevali člani, ki bi sodelovali
pri proslavah in drugih prireditvah.
Zbor članov je z dvigom rok soglasno sprejel plan dela in finančni načrt za leto 2009.

5. Sprememba imena in znaka društva ter naslova sedeža društva.
Predsednik g. Severin Drekonja je predstavil predlog UO, da se:
- ime društva skrajša iz Amatersko gledališko društvo Kontrada Kanal v Gledališko
društvo Kontrada Kanal;
- dosedanji znak društva nekoliko spremeni: leva polovica se počrni;
- spremeni naslov sedeža društva iz Pionirska 8 v Pionirska 2.
Predlog je bil soglasno sprejet z dvigom rok.

6. Predlog sprememb statuta društva – razprava in sprejem
Predlog spremembe statuta društva je prebral g. predsednik Severin Drekonja.
Predlog je priložen zapisniku.
Predlog je bil soglasno sprejet z dvigom rok.

7. Določitev višine članarine za leto 2009
Predsednik g. Severin Drekonja je predlagal, da ostane članarina za leto2009 enaka kot za leto
2008: odrasli 5€, dijaki in študenti 3€; članarino je treba poravnati do 31. maja 2009.
Predlog je bil soglasno sprejet z dvigom rok.
Predsednik g. Severin Drekonja je obvestil zbor članov, da je v letu 2008 petim članom (Boris
Valentinčič, Jasmina Gorjanc, Bogdan Skrt, Dijana Galić in Lora Zimic Mugerli) prenehalo
članstvo, ker niso poravnali članarine.
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8. Razno, vprašanja in pobude članov
Vprašanj in pobud ni bilo.
Novi predsednik g. Severin Drekonja se je zahvalil delovnemu predsedstvu za dobro
vodenje in povabil vse člane k prigrizku in prijetnemu druženju.

V Kanalu, 14. 3. 2009

Zapisnikar:
Vanja Montini

Predsednik delovnega predsedstva
zbora članov društva:
Slavko Jereb

Overitelja:
Anka Majnik
Barbara Filej

Priloge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poročilo o delu AGD Kontrada Kanal v letu 2008
Poročilo disciplinske komisije
Finančno poročilo o poslovanju v letu 2008
Poročilo o delovanju dramske skupine pri OŠ Kanal
Poročilo nadzornega odbora
Plan dela za leto 2009
Predlog sprememb statuta društva
Lista prisotnosti
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