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Z A P I S N I K

Redne letno skupščine GD Nova Gorica, ki je bila 31.03.2016 ob 17.30 uri, v prostorih
HOTELA SABOTIN v Solkanu .
Dnevni red:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine.
2. Sprejem in potrditev zapisnika s skupščine z dne 25.o3.2015.
3. Poročilo o delu za leto 2015.
4. Program dela za leto 2016.
5. Finančno poročilo,načrt in članarina za leto 2016.
6. Razprava in sprejem poročila o delu,finančnega poročila in programa dela za leto
2016.
7. Izvolitev delegatov za skupščino MZS in kandidiranje kandidatov za člane organov
MZS.
8. Imenovanje častnih članov GD Nova Gorica.
9. Razno
AD .1 Predsednik skupščine GD Nova Gorica g. JAKOB ČEFERIN je otvoril redno letno
skupščino, pozdravil vse prisotne in predlagal člane za organe skupščine in sicer:
Delovno predsedstvo:- predsednik: MILAN ŽIŽMOND
-član:
DRAGO KUMER
-član:
STEVO CVIJANOVIĆ
- zapisnikar: IVAN BRATUŽ
Predlog je bil soglasno sprejet.
Predsednik delovnega predsedstva Milan Žižmond je prevzel vodenje skupščine po
predlaganem dnevnem redu, ki je bil soglasno sprejet. Prisotnih je bilo manj kot polovica
članov GD NG, zato se je skupščina v skladu z pravili GD NG nadaljevala ob 18 uri. Lista
prisotnosti je sestavni del zapisnika kot tudi druga poročila.
AD 2. Tajnik GD NG g. Ivan Bratuž je prebral zapisnik skupščine z 25.03.2015. Vsi sklepi so
bili realizirani, zapisnik pa soglasno potrjen.
AD 3. Predsednik GD NG je podal poročilo o delu GD NG za leto2015. Izpostavil je, da smo
v letu 2015 imeli kar tri razstave gob in dve gobarski srečanji v Panovcu in na Nanosu.
Nabavljene so bile knjige z recepti gobjih jedi, ki so še na razpolago članom..
Na poročilo ni bilo pripomb in je sprejeto.

AD.4 Predsednik je podal predlog programa dela GD NG za leto 2016 . Izpostavil je
problematiko na področju izobraževanja tako v društvu kot v okviru MZS. Nekateri člani so
predlagali dopolnitev predloga programa in sicer ,da se to vrsti še srečanja z drugim GD v
SLO ali v tujini.
G. Seljak je ponudil možnost izobraževanja oz. osnove prepoznavanja gob po vrstah. Članstvo
je zainteresirano za to obliko izobraževanja, zato naj se tečaj organizira že to jesen
(SEPTEMBER). Na spletu naj se redno objavljajo razpisi drugih GD, saj se bodo le tako
zainteresirani udeleževali srečanj.
Sklep: Program dela za leto 2016 se sprejme z navedenimi dopolnitvami.
AD. 5 Tajnik GD NG je podal finančno poročilo za leto 2015, ki ga je pripravila ga.
ANDREJKA JUSTIN, računovodkinja GD NG .Na poročilo ni bilo pripomb. Predsednik
nadzornega odbora je povedal, da člani odbora pri poslovanju UO in GD NG niso zaznali
nepravilnosti. Izkaz poslovnega izida je sprejet in je sestavni del zapisnika.
Podal je tudi predlog finančnega načrta za leto 2016. Finančni načrt predvideva aktivnosti in
izdatke v znesku 2635,74 e.
Članarina za leto 2016 ostane nespremenjena in znaša 15e.
AD. 6 Predsednik delovnega predsedstva je otvoril razpravo na finančno poročilo, plan dela
in finančni načrt. Po krajši razpravi prisotnih se je sprejelo vse predloge in potrdilo soglasno.
AD.7 Za volilno skupščino MZS ki bo maja v Mariboru mora GD NG izvoliti dva delegata,
ter evidentirati eventuelne kandidate za člane organov MZS. Predsednik je predlagal dva
delegata za skupščino MZS, za člane organov pa ni interesentov, ki bi to prevzeli. Prisotne je
pozval k možni kandidaturi. Ker na ta predlog ni bilo odziva je bil sprejet sklep:
Milan Žižmond in Ivan Bratuž se udeležita volilne skupščine MZS.
AD.8 Predsednik je seznanil prisotne, da letos praznuje GD NG 10 letnico ponovnega
delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno 12.06.2006. Za najbolj zaslužne člane GD NG je
predlagal, da skupščina GD NG podeli listino in imenuje za ČASTNI ČLAN GD NG.
Predlagal je ,da to listino ob desetletnici delovanja listino prejmeta dva člana .Prisotni so
soglasno sprejeli sklep:
Listino ČASTNI ČLAN GOARSKEGA DRUŠTVA Nova Gorica prejmeta.
BENJAMIN BESEDNJAK in
BORIS KOSOVEL
Predsednik je listino predal prisotnemu Častnemu članu Borisu KOSOVEL, ki se je vsem
zahvalil. Odsotnemu prejemniku Benjaminu BESEDNJAKU pa se preda na domu ali na dan
.praznovanja GD NG.
AD. 9 Predsednik je seznanil prisotne, da so brezplačno na razpolago predpastniki z oznako
10 letnice GD NG. Te lahko vsak član prevzame pri Milenki Ambrožič.
Sledilo je prijetno druženje članov ob pokušnji gobarskih in kulinaričnih dobrot, ki jih je
pripravilo osebje iz hotela Sabotin.
ZAPISNIKAR
Ivan Bratuž l.r.

PREDSEDNIK:
Jakob Čeferinl.r.

