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    GD Kontrada Kanal 

     Ponirska 2 

     5213 Kanal 

      

 

ZAPISNIK 

REDNEGA LETNEGA ZBORA ČLANOV  

GLEDALIŠKEGA DRUŠTVA KONTRADA KANAL, 

 

ki je potekal 8. marca 2019 ob 19.00 uri v Gostišču Križnič v Kanalu. 

 

 

Zbora se je udeležilo 23 članov in g. podžupan Marko Bucik. 

Zbor članov ni bil sklepčen, zato smo počakal 30 minut in nato začeli z letnim zborom. 

 

 

Predsednik Gledališkega društva Kontrada Kanal g. Severin Drekonja je pozdravil udeležence 

zbora in predlagal delovno predsedstvo. 

 

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni: 

 - ga. Valentina Dugar, predsednica 

 - g. Slavko Jereb, član 

 - ga. Vanja Montini, članica 

 

Za zapisnikarja je bila izvoljena ga. Vanja Montini, 

za overitelja  zapisnika pa g. Simon Leban in ga. Ana Kodelja. 

 

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 2018 

- poročilo predsednika 

                        -     poročilo dramske sekcije OŠ Kanal 

- finančno poročilo 

- poročilo disciplinske komisije 

- poročilo nadzornega odbora 

 

2. Razrešitev funkcij vseh organov društva 

 

3. Volitve upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije za 

naslednje mandatno obdobje 

 

4. Plan dela za leto 2019 

 

5. Članarina za leto 2019 

 

6. Razno 

 

Z dvigom rok so člani gledališkega društva Kontrada soglasno sprejeli predlagan dnevni red. 
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1. Razprava in sprejem poročil za leto 2016 

 

- Poročilo o delu GD Kontrada Kanal je podal predsednik g. Severin Drekonja. 

      Poročilo je priloženo zapisniku. 

      

- Poročilo dramske skupine OŠ Kanal je prebrala ga. Valentina Dugar. 

Poročilo je priloženo zapisniku. 

 

- Finančno poročilo je prebrala ga. Vita Vidič. 

Poročilo je priloženo zapisniku. 

 

- Poročilo disciplinske komisije je prebral ga. Anka Majnik.  

      Poročilo je priloženo zapisniku. 

 

- Poročilo nadzornega odbora je prebral g. Slavko Jereb. 

Poročilo je priloženo zapisniku. 

 

Z dvigom rok so člani GD Kontrada Kanal soglasno sprejeli vsa poročila. 

 

 

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. Barbara Filej, administrator 
 

 - nadzorni odbor:          g. Slavko Jereb, predsednik 

             g. Primož Božič, član 

             g. Borut Jurca, član 
 

     - disciplinska komisija:        g. Simon Leban, predsednik 

             g. Tine Lovišček, član 

                                     ga. Valentina Dugar, član 

                                                  ga. Vanja Montini, namestnica člana 

                                                  ga. Julija Ipavec, namestnica člana 

 

Z dvigom rok so člani zbora GD Kontrada soglasno izvolili predlagano sestavo upravnega 

odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije. 
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4. Plan dela za leto 2019 

 

Plan dela je prebral predsednik društva g. Severin Drekonja in je priložen zapisniku. 

 

Plan dela za leto 2019  je zbor članov gledališkega društva Kontrada z dvigom rok soglasno 

sprejel. 

 

5. Članarina 

 

Članarina za leto 2019 ostane enaka kot za leto 2018: odrasli 5€, dijaki in študenti 3€, 

članarino je treba poravnati do 31. maja 2019 pri ga. Majdi Pušnar. 

 

Predlog je bil soglasno sprejet z dvigom rok. 

 

 

6. Razno 

 

Ga. predsednica delavnega predsedstva Valentina Dugar, je pozdravila gosta podžupana g. 

Marka Bucika in mu dala besedo. 

G. podžupan Marko Bucik je pozdravil člane GD Kontrada in pohvalil njihovo delo. 

 

G. predsednik Severin Drekonja se je zahvalil za izvolitev, delovnemu predsedstvu za dobro 

vodenje in povabil vse člane k prigrizku in prijetnemu druženju.   

 

 

 

V Kanalu, 8. 3. 2019 

 

 

Zapisnikar:     Predsednik delovnega predsedstva 

ga. Vanja Montini     zbora članov društva: 

                                                                        ga. Valentina Dugar 

   

Overitelja: 

 

g. Simon Leban 

 

ga. Ana Kodelja 

 

 

      

 

  Priloge: 

 Poročilo o delu GD Kontrada Kanal v letu 2016 

 Poročilo o delovanju dramske skupine na OŠ Kanal 

 Finančno poročilo o poslovanju v letu 2016 

 Poročilo disciplinske komisije 

 Poročilo nadzornega odbora 

 Plan dela za leto 2017 

 Lista prisotnosti 

 Lista prisotnosti 


