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Z A P I S N I K
9. redne letne - volilne skupščine Gobarskega društva Nova Gorica, ki je bila v sredo,
2.4.2014 ob 18.uri v prostorih hotela Sabotin v Solkanu.
Prisotni: Esed MURATOVIĆ, Vladimir KRPAN,Aleksandra RUSJAN, Dragotin
IVANUŠEC, Oskar ŠPACAPAN, Asim MURIĆ, Refik HASANOVIĆ, Janez PETROVČIČ,
Drago ZORN, Jožef ČUBEJ, Ivo HVALICA, Vladimir ŽNIDERŠIČ, Žarko CUKJATI,
Rihard SIMČIČ, Stjepan MIŠKOVIČ, Sonja MATUC, Vera GRANDOVEC, Tadej MUNIH,
Marjan VOLK, Marta VOLK, Igor MARVIN , Slavčo TOŠEV, Stevo CVIJANOVIĆ, Branko
PAVLETIČ, Igor SUSIČ, Andrej BELINGAR, Ljubica KUMER, Zdenko TRUNKL, Marija
SKOK KANTE, Danila PETREVČIČ, Anton VENCELJ, Niko ANDRIČ, Dušan BOLČINA,
Marjan KNEZ, Jaka ČEFERIN, Boris KOSOVEL, Branko STERLE, Milenka AMBROŽIČ,
Ivan BRATUŽ, Milan ŽIŽMOND, Ivan AMBROŽIČ, Drago KUMER (42 članov).
DNEVNI RED:
1.Otvoritev in izvolitev organov skupščine
2.Sprejem in potrditev zapisnika skupščine z 27/3-2013
3.Poročilo o delu za leto 2013
4.Program dela za leto 2014
5.Finančno poročilo, načrt in članarina za leto 2013
6.Razprava in sprejem poročila o delu, finančnega poročila in programa dela za leto 2014
7.Volitve organov GD (upravni odbor,nadzorni odbor,častno razsodišče)
8.Razno

AD 1
Predsednik društva g.BRATUŽ je otvoril skupščino, pozdravil prisotne in predlagal člane za
organe skupščine in sicer:
Delovno predsedstvo: Milan ŽIŽMOND – predsednik
Žarko CUKJATI – član
Nikola ANDRIČ – član
DragoKUMER – zapisnikar
Booris KOSOVEL Danila PETREVČIČ – overovitelja zapisnika
Verifikacijsko volilna komisija: Ivan AMBROŽIČ – predsednik
Ljubica KUMER – članica
Stjepan MIŠKOVIČ – član
Predlog je bil soglasno sprejet.

G.ŽIŽMOND, ki je prevzel vodenje skupščine je predlagal dnevni red, ki je bil soglasno
sprejet. Verifikacijsko-volilna komisija je ugotovila, da prisotnih 42 članov. Ker je bilo
prisotnih manj kot polovica članov, je bil podan predlog, da se skupščina oz.glasovanje o
sklepih v skladu z pravili GD Nova Gorica preloženo za pol ure. Predlog je bil soglasno
sprejet.
AD 2
G.Bratuž prebral zapisnik 8.redne skupščine GD Nova Gorica z 27.3.2013. V okviru
glasovanja je bil zapisnik soglasno potrjen.
AD3
G.Bratuž je podal poročilo o delu GD Nova Gorica za leto 2013. Izpostavil je dejavnost
društva na področju razstav, kjer so bile v letu 2013 izvedene 3 razstave. Posebej je bila
obiskana razstava v Hipermarketu Merkatorja v Kromberku.
Organizirano je bilo gobarsko srečanje v Panovcu v mesecu juniju, kjer je bila tako udeležba
članov kot raznovrstnost primerkov nad pričakovanji.
Prav tako je bilo organizirano gobarsko srečanje v Panovcu 5.10.2013, kjer se je udeležilo
okoli 25 članov. .
AD4
G.BRATUŽ je podal program dela za leto 2014, ki zajemajo redne aktivnosti.
Akti so sestavni del zapisnika.
AD 5
G.BRATUŽ je podal finančno poročilo za leto 2013. Izpostavil je, da je na računu društva
1.305 EU.
Poročilo je sestavni del zapisnika.
G.STERLE je podal poročilo Nadzornega odbora, ki pri poslovanju oz. delu društva ni
ugotovil nepravilnosti.
Prav tako je predsednik Častnega razsodišča g.KOSOVEL poročal, da ČR ni obravnavalo
zadev.
G.BRATUŽ je podal finančni načrt za leto 2014. Finančni načrt predvideva aktivnosti in
izdatke v znesku 2835,72 E.
Finančni načrt je sestavni del zapisnika.
AD6
G.ŽIŽMOND je dal vse akte v razpravo.
Član Marvin podal predlog za popestritev družabnih srečanj (oblike tekmovanja), ki bi
privabili več članov, ker članstvo pričakuje tako dejavnost društva.
G.Miškovič je predlagal , da naj UO bo zadolžen za organizacijo.
G.MUNIH je predlagal, da se opozori članstvo na nevarnosti v gozdovih zaradi žleda.

G. VENCELJ se je zanimal, kako je z dovolilnicami. Pojasnjeno mu je, da je zadeva v
postopku na ustreznem ministrstvu.
Poročila o delu in finančni načrt ter plan dela GD N.Gorica so bili dani na glasovanje.
Vsi akti so bili soglasno sprejeti.
AD7
Glede na to, da se sedanjemu UO izteka mandat je slednji izoblikoval predlog novih organov
GD Nova Gorica in sicer:
UPRAVNI ODBOR: Jakob ČEFERIN – predsednik
Milan ŽIŽMOND – podpredsednik
Ivan BRATUŽ – tajnik
Milenka AMBROŽIČ – blagajničarka
Vladimir KRPAN – član
Danila PETREVČIČ – članica
Drago KUMER - član
Predlog je bil dan na glasovanje in je bil soglasno sprejet.
NADZORNI ODBOR:
Zdenko TRUNKL – predsednik
Žarko CUKJATI – član
Drago ZORN – član
ČASTNO RAZSODIŠČE
Ivan AMBROŽIČ – predsednik
Branko STERLE – član
Nikola ANDRIČ – član
Predlog je bil dan na glasovanje in je bil soglasno sprejet.
Besedo je prevzel g.ČEFERIN, ki se je zahvalil za zaupanje in v okviru nalog izpostavil zlasti
tiste, ki so bile že v preteklosti deficitarna (strokovno)..
AD 8
Pod to točko ni bilo razprave.
g.KOSOVEL – je podal predlog za častnega člana in sicer Benjamina BESEDNJAK.
Skupščina je bila zaključena ob 19.30 uri.

ZAPISNIKAR:
OVEROVITELJA :
Drago KUMER _____________________ Boris KOSOVEL
___________________
Danila PETREVČIČ ___________________
PREDSEDNIK GD NOVA GORICA
Jakob ČEFERIN

