Turistično društvo Korada Deskle – Anhovo
Srebrničeva ul. 18
5210 Deskle
ZAPISNIK
Občnega zbora društva, ki je bil 11. decembra 2014, ob 18.00 uri v dvorani kulturnega doma v
Desklah.
Na občnem zboru je bilo prisotnih 31 članov.
Občnega zbora se je udeležila več kot polovica članov društva. Občni zbor je bil sklepčen in pričel
z delom.
Klemen Stanič, član upravnega odbora turističnega društva, je prisotne pozdravil ter predlagal
delovno predsedstvo za vodenje občnega zbora v sestavi: Valter Reščič, Mateja Sattler in Klemen
Stanič, za zapisničarko Ljudmilo Čibej Boltar in dva overovitelja zapisnika Mateja Šuligoja in
Karmen Paravan.
Prisotni so soglasno sprejeli predlog delovnega predsedstva.
SKLEP:V delovno predsedstvo za vodenje občnega zbora se imenuje:
Valter Reščič, predsednik
Mateja Sattler, članica
Klemen Stanič, član
Za zapisničarko se imenuje Ljudmilo Čibej Boltar, za overovitelja zapisnika Mateja Šuligoja in
Karmen Paravan.
Valter Reščič je prevzel vodenje občnega zbora in predlagal
DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem poročila o delu za leto 2013
2. Obravnava in sprejem finančnega poročila, poročila nadzornega odbora ter disciplinskega
razsodišča za leto 2013
3. Obravnava in sprejem statuta društva
4. Volitve organov društva
5. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega načrta za leto 2014
6. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega načrta za leto 2015
7. Razno
1. predstavitev spletne strani društva
2. prikaz filma o Plavah in Zagori v času prve svetovne vojne
Prisotni so soglasno sprejeli
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red.
1. Obravnava in sprejem poročila o delu za leto 2013
Poročilo o delu društva v letu 2013, ki je priloga tega zapisnika, je podal Klemen Stanič
Prisotni so se seznanili s poročilom in z dvigom rok soglasno sprejeli
SKLEP: Sprejme se poročilo o delu društva v letu 2013
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2. Obravnava in sprejem finančnega poročila, poročila nadzornega odbora ter
disciplinskega razsodišča za leto 2013
Finančno poročilo je podala računovodkinja Jerica Valentinčič iz podjetja INDE, d.o.o. Salonit
Anhovo. Prihodkov v letu 2013 je bilo 992 EUR, od tega je bilo 165 EUR članarin, odhodkov je bilo
983 EUR.
Poročilo nadzornega odbora je podal Jože Schilling.
Poročilo disciplinskega razsodišča je podal Jožef Žbogar.
Prisotni so se seznanili s poročili in sprejeli
SKLEP: Sprejmejo se finančno poročilo in poročila nadzornega odbora in disciplinskega
razsodišča za leto 2013.
3. Obravnava in sprejem statuta društva
Predsedujoči je predstavil osnutek statuta društva. Statut društva je potrebno uskladiti z zakonom
o društvih. Predsedujoči poda pregled sprememb in odpre razpravo. V statut se doda nov 7.a.člen,
ki se glas : Društvo se lahko ukvarja s pridobitno dejavnostjo in tako pridobljen višek se uporabi za
osnovno dejavnost društva.
G. Jerončič opozori prisotne, da se pridobljen dobiček ne sme deliti med člani društva. Da pa bi
bilo potrebno dodat v statut, da je vodstvo društva odgovarja tudi materialno.
G. Stanič je imel pripombo pri imenu društva- zaradi zamenjave vrstnega reda krajev Deskle –
Anhovo, sam je mnenja, da bi bilo prav, da se kraj imenuje kot krajevna skupnost- Anhovo –
Deskle.
Ker bi sprememba imena pomenila precej stroškov, se bo o zamenjavi imena lahko dogovarjalo v
prihodnosti.
Vse pripombe so bile vzete na znanje, predlagani statut pa dan na glasovanje.
Prisotni so predlagani statut potrdili in so sprejeli
SKLEP: Sprejme se statut Turističnega društva Korada v predlagani obliki.
4. Volitve organov društva
Predsedujoči je prisotnim predlagal kandidate za organe društva:
Predsednica društva: Mateja Sattler
Podpredsednik društva: Valter Reščič
Tajnica društva: Ljudmila Čibej Boltar
Blagajničarka društva: Jerica Valentinčič
Člani upravnega odbora:
- Matej Šuligoj
- Dejan Valentinčič
- Ana Skočir
- Andrej Valentinčič
- Petra Paravan
- Luka Goljevšček
Nadzorni odbor:
- Vid Bevčar
- Milan Kodelja
- Klara Medvešček
namestnik člana nadzornega odbora:
- Zoran Šuligoj
- Danila Schilling
Častno razsodišče:
- Lojzka Reščič
- Klemen Stanič
- Deni Dernovšček
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Prisotni niso v razpravi predlagali novih kandidatov.
Predsedujoči je predlagano sestavo organov dal v sprejem.
Prisotni so soglasno sprejeli
SKLEP:
V organe društva imenujemo naslednje člane:
Predsednica društva: Mateja Sattler, društvo zastopa s samostojnim in neomejenim pooblastilom
(zastopnik 1)
Podpredsednik društva: Valter Reščič, društvo zastopa s samostojnim in neomejenim
pooblastilom (zastopnik 2)
Tajnica društva: Ljudmila Čibej Boltar
Blagajničarka društva: Jerica Valentinčič
Člani upravnega odbora:
- Matej Šuligoj
- Dejan Valentinčič
- Ana Skočir
- Andrej Valentinčič
- Petra Paravan
- Luka Goljevšček
Nadzorni odbor:
- Vid Bevčar
- Milan Kodelja
- Klara Medvešček
namestnik člana nadzornega odbora:
- Zoran Šuligoj
- Danila Schilling
Častno razsodišče:
- Lojzka Reščič
- Klemen Stanič
- Deni Dernovšček
SKLEP: Z imenovanjem novih članov organov društva so razrešeni prejšnji člani organov.
5. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega načrta za leto 2014
Predsedujoči je prisotne seznanil s programom dela in finančnim planom za leto 2014.
AKTIVNOST
- Pohod na Vodice
- Prireditev ob cerkvici sv.Alojzija v Plavah
- Oživitev delovanja društva
- 3. zimski nočni pohod ob Soči
- Izdelava spletnih strani društva
Skupaj

STROŠKI
240 €
35 €
100 €
220 €
250 €
845 €

Predsedujoči je predlagal članarino za leto 2014 v višini 5,00 EUR.
Na program dela in finančni plan za leto 2014 ni bilo pripomb in so bili soglasno sprejeti
SKLEP: Članarina za leto 2014 znaša 5,00 EUR.
SKLEP: Potrdi se program dela in finančni plan za leto 2014.
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6. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega načrt za leto 2015
Predsedujoči je prisotne seznanil s programom dela in finančnim planom za leto 2015.
PROGRAM
»Da se ne bi ponovilo« - niz prireditev ob 100
letnici I. svetovne vojne v soški dolini

AKTIVNOST

STROŠKI
3.000,00 €

- Prireditve po drugih krajih v
občini
- Spomin na 100 letnico bitk v
Plavah
»Odprimo naše poglede« – čiščenje poti,
brežin, okolice objektov in vasi
- Anhovo
- Deskle - čiščenje brežin
- Ložice - Goljevica - okolica
cerkve sv. Mateja v Kamencah
- Plave - brežine, ceste
- Ureditev igrišč in trim steze
- Ureditev pešpoti Grlevšče
- Ureditev tekaške poti
Dnevi
- Dan zemlje (22.4.2015) –
čistilna akcija
- Gregorjevo 12. marecspuščanje "lučk" po Soči
- Kresovanje pred 1. majem
Info točke
- Deskle
- Plave
- Dobrodelni koncert
- Spomladanski ali jesenski ples v
športni dvorani

Koncerti
Plesne prireditve
Pohodi

- 4. zimski nočni pohod ob Soči
- Lokalni pohodi po krajevni
skupnosti
- Pohod na Korado
- Pohod na Vodice
Priprava in vzdrževanje spletnih strani društva - Vzdrževanje spletnih strani
Sodelovanje na prireditvah drugih društev v
Sodelovanje na prireditvah drugih
KS in občini
društev v KS in občini
Sodelovanje na sejmih
- »Gusti di frontiera«
- Alpe–Adria: turizem in prosti čas
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3.000,00 €
1.400,00 €
150,00 €
200,00 €
150,00 €
150,00 €
300,00 €
300,00 €
150,00 €
650,00 €
300,00 €
150,00 €
200,00 €
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €
300,00 €
1.200,00 €
840,00 €
300,00 €
100,00 €
200,00 €
240,00 €
250,00 €

1.100,00 €
300,00 €
500,00 €

PROGRAM

AKTIVNOST
- EXPOMEGO
- Obisk Slovencev v Reziji in
Benečiji

Sodelovanje z drugimi društvi v tujini (Italija,
Avstrija, …)
Športne prireditve

STROŠKI
300,00 €

600,00 €
- Kolesarska prireditev
»Valterund«
- Tekaška prireditev

SKUPAJ STROŠKI

400,00 €
200,00 €
10.340,00 €

Predsedujoči je predlagal članarino za leto 2015 v višini 5,00 EUR.
Na program dela in finančni plan za leto 2015 ni bilo pripomb in so bili soglasno sprejeti
SKLEP: Članarina za leto 2015 znaša 5,00 EUR.
SKLEP: Sprejme se predlagani program dela in finančni načrt za leto 2015.
7. Razno
1. Luka Goljevšček je predstavil spletno stran društva.
2. Prikazali smo film o Plavah in Zagori v času prve svetovne vojne
3. Predstavnica društva tabornikov roda Odporne želve, ga.Lojzka Reščič, je vse prisotne
povabila na 3.zimski nočni pohod ob Soči od Kanala do Deskel in na ogled filma »Vloga
za Emo«
4. Predsedujoči je prisotne pozval na oddajo izpolnjenih pristopnih izjav.

Občni zbor je bil zaključen ob 20.00 uri.
Zapisnikarica:
Ljudmila Čibej Boltar

Predsednik delovnega predsedstva
Valter Reščič

Overovitelja zapisnika:
Matej Šuligoj
Karmen Paravan
Priloga: 1x Poročilo o delu društva v letu 2013
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POSLOVNO POROČILO ZA TURISTIČNO DRUŠTVO KORADA DESKLE-ANHOVO
ZA LETO 2013
Turistično društvo je prostovoljno, neprofitno združenje, ki deluje z namenom vzpodbujanja
in razvijanja različnih aktivnosti na lokalni ravni. V okviru društva se izvajajo različne
dejavnosti, od čistilnih akciji, pustovanja, pohodov, prireditev, pospeševanje turizma,
druženja in še mnogo več.
- V preteklem letu je bil dne, 19.10.2013 organiziran in izveden že tradicionalni pohod na
Vodice. Povzpeli smo se na vrh Vodic do italijanskega in avstrijskega spomenika, kjer je
razgibano preteklost najbolj zaznamovala Soška fronta. Po lastni želji pohodnika, pa je bil
organiziran ogled tudi rovov in skrivnosti podzemlja. Druženje smo nadaljevali na kmetiji
Vodičarjev, kjer smo se okrepčali.
- V mesecu decembru, dne 20.12.2013, smo skupaj z taborniki organizirali nočni pohod po
desnem bregu reke Soče od Kanala preko Gorenje vasi, Gorenjega Polja do taborniškega
prostora v Gornjih Desklah. Pohod je bil dolg okrog 8 km Po končanem pohodu je sledilo
druženje na taborniškem prostoru.
- Na dan sv. Štefana, dne 26.12.2013 - zavetnika konj, so se mlajši in starejši konjeniki iz
Plav, Bodreža, Paljevega in še drugi zbrali v Gorenjih Desklah. Žegnanje konj je bilo pred
cerkvijo, kjer jih je spremljalo veliko število krajanov, nato pa se je druženje preselilo na
taborniški prostor. V sodelovanju z taborniki in KS Deskle smo poskrbeli za lepo izpeljavo
prireditve.
Predsednik društva
Vesna Valentinčič
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