
 1 

ZAPISNIK 

REDNEGA LETNEGA ZBORA ČLANOV 

GLEDALIŠKEGA DRUŠTVA KONTRADA KANAL, 

 
ki je potekal 8. marca 2018 ob 19.00 uri v gostišču Križnič v Kanalu. 

 

 

Zbora se je udeležilo 21 članov in ga. ravnateljica Milka Zimic.  
Zbor članov ni bil sklepčen, zato smo počakali 30 minut in nato začeli z letnim 
zborom. 
 

 

Predsednik gledališkega društva Kontrada Kanal Severin Drekonja je pozdravil 
udeležence zbora in predlagal delovno predsedstvo 16. rednega zbora članov. 
 

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni: 
 - g. Radovan Pušnar, predsednik 
           - g. Borut Jurca, član 
 - ga. Vanja Montini, član  
 

Za zapisnikarja je bila izvoljena ga. Vanja Montini, 
za overitelja  ga. Valantina Dugar in ga. Majda Pušnar. 
 

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 2017 
- Poročilo predsednika 
- Poročilo dramske sekcije OŠ Kanal 
- Finančno poročilo 
- Poročilo disciplinske komisije 
- Poročilo nadzornega odbora 

2. Plan dela za leto2018 
3. Neposredne priprave na prireditev ob 150-letnici čitalnice 
4. Članarina za leto 2018 
5. Razno 

 

 

      1.   RAZPRAVA IN SPREJEM POROČIL ZA LETO 2017 

 

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

   Poročilo je priloženo zapisniku. 
 

 - Poročilo dramske skupine OŠ Kanal je prebrala ga. Mateja Strnad. 
   Poročilo je priloženo zapisniku. 
 

-Finančno poročilo je prebrala ga. Vita Vidič 
Poročilo je priloženo zapisniku. 
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  -  Poročilo disciplinske komisije je prebrala ga. Anka Majnik. 
   Poročilo je priloženo zapisniku. 
 

 - Poročilo nadzornega odbora je prebrala ga. Valentina Dugar. 
         Poročilo je priloženo zapisniku. 

             
 

Z dvigom rok je zbor članov soglasno sprejel vsa poročila. 
 
 
 
 

2. PLAN DELA ZA LETO 2018  

 

Plan dela za leto 2018 je prebral predsednik društva g. Severin Drekonja in je 
priložen zapisniku. 

       
 
    Z dvigom rok je zbor članov soglasno sprejel plan dela za leto 2018. 
 
 
 
 

3. NEPOSREDNE PRIPRAVE NA PRIREDITEV OB 150-LETNICI 
ČITALNICE 

 
Predsednik pripravljalnega odbora (PO) Radovan Pušnar je povedal še nekaj 
dejstev o poteku priprav na 150-letnico čitalnice. 
Prireditev bo potekala 26. in 27. maja na Kontradi, v slučaju slabega vremena pa v 
večnamenski dvorani OŠ kanal. Proslava naj bi kraju dala svoj značaj in pečat. Na 
proslavo naj bi povabili vse še živeče igralce, ki so kadarkoli igrali v Kanalu.  
Poleg proslave pa bo dober teden prej, to je 17. 5. 2018, predstavitev knjige. 
Predstavitev bo potekala v Gostišču Križnič. Na predstavitvi bo prisoten tudi mag. 
Robert Devetak. Knjiga bo kronološko prikazala vse evidentirane igre v 150-letih.  
Za to veliko delo gre zasluga predvsem g. Severinu Drekonji, zato bi mu v imenu 
vseh članov ob tej priliki rad čestital, je zaključil predsednik PO. 
 

 
 
 

4. ČLANARINA ZA LETO 2018 
           

 
G. predsednik Severin Drekonja je predlagal, naj bi članarina za leto 2018 ostala 
nespremenjena: 5 evrov in 3 evre.  
Članarino naj bi člani poravnali najkasneje do 31. maja. 
 

Z dvigom rok je zbor članov predlog soglasno sprejel. 
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4. RAZNO 
        

 

Pod točko razno je predsednik delovnega predsedstva Radovan Pušnar seznanil 
člane društva  Kontrada s predlogom, da se g. Severina Drekonjo, predsednika 
društva Kontrada, predlaga za nagrado Občine Kanal ob Soči. 
Člani zbora so predlog soglasno sprejeli. 
 
G. predsednik  Severin Drekonja se je zahvalil predsedstvu in povabil vse člane k 
prigrizku in prijetnem druženju. 
     

 
 

      
V Kanalu, 8. 3. 2018 

 

                                                                                    
 

 

Zapisnikar:                                                                       Predsednik delovnega  
Vanja Montini                                                                  predsedstva: 

                                                                                    g. Radovan Pušnar 
 

 

 

 

Overitelja:                                                                             
 

ga. Valentina Dugar  
 
ga. Majda Pušnar 
 
 
                                                                                  
 
Priloge: 
 
1. Poročilo o delu GD Kontrada Kanal v letu 2017 
2. Poročilo dramske skupine OŠ Kanal 
3. Finančno poročilo 
4. Poročilo disciplinska komisije 
5. Poročilo nadzornega odbora 
6. Plan dela za leto 2018 
7. Lista prisotnosti 
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