TURISTIČNO DRUŠTVO DOBOVA
Ulica bratov Gerjovičev 48
8257 Dobova

Dobova, 12. 2. 2019

ZAPISNIK ZBORA ČLANOV TD DOBOVA z dne 9.2.2019
v mali dvorani Kulturnega doma v Dobovi

Pričetek:

ob 19.00 uri.

Prisotnost:

22 članov TD Dobova
vabljeni gostje: tajnica OTZ Brežice Milena Vranetič, predsednik Društva
upokojencev Dobova-Kapele Slavko Bokor, predsednik KD »Franc Bogovič«
Drago Iljaš, ravnateljica OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova Ivana Baškovič, tajnica
TD Kapele Tadeja Kežman in predstavnica UO TD Kapele Patricija Kelhar

Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overovateljev
zapisnika
3. Poročila o delu TD Dobova v letu 2018, finančno poročilo, poročilo o delu Turističnega
podmladka, poročilo Sekcije Fašjenk in poročilo nadzornega odbora
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Razprava po poročilih in sprejem poročil
6. Plan dela in finančni načrt za leto 2019
7. Razprava in sprejem plana dela in finačnega načrta za leto 2019
8. Dopolnitev Pravil društva
9. Beseda gostov
10. Razno
K točki 1:
Z otvoritvijo zbora članov in s pozdravi prisotnim članom TD in vabljenim gostom je pričela
predsednica Branka Stergar.
Opravičili so se župan Ivan Molan, mentorica turističnega podmladka Vladka Guček in Ivan
Kovačič, predsednik Sekcije Fašjenk.
K točki 2:
Predlog za izvolitev delovnega predsedstva:

- predsednik: Ivan Žibert,
- članici: Angelca Jurman in Zdenka Petelinc
- zapisnikarica: Jožica Debogovič
- overovatelja zapisnika: Miro Kovačič in Ivanka Čančer
- verifikacijska komisija: Anica Šintič in Merica Gašparin
Predlog za delovno predsedstvo in ostale organe zbora je bil soglasno sprejet.
K točki 3:
S tretjo točko dnevnega reda prevzame vodenje zbora članov delovni predsednik Ivan Žibert, ki
se zahvali za zaupanje.
Delovni predsednik je čestital Branki Stergar za prevzem vodenja in funkcijo predsednice sveta
KS Dobova.
V nadaljevanju prosi za poročila o delovanju društva in sekcij.
Poročilo o delu TD v letu 2018 je podala predsednica Branka Stergar, ki je v nadaljevanju podala
tudi poročili za sekcijo Fašjenk in Turistični podmladek.
I. Tradicionalne prireditve:
- V mesecu februarju 2018 se je organiziralo celotedensko fašjenkovo rajanje, in sicer v petek
prevzem oblasti na Občini Brežice, v soboto petkova pumpa, v torek otroški karneval z
animacijskim programom in nato še v soboto, dne 17. 2. 2018 20. Mednarodni karneval
Fašjenk Dobova s povorko mask iz Loč v Dobovo.
- V juniju sta organizirani dve kulinarični prireditvi Golažijada 2.6.2018 in Krompirjada 23.6.2018,
obe z mednarodno udeležbo
- kolesarski maraton po vaseh KS Dobova je bil zaradi previsokih stroškov organizacije in
majhnega števila udeležencev odpovedan
- v mesecu oktobru se je organizirala prireditev ob občinskem prazniku Dobova se predstavi.
II. Prireditve za otroke in mladino
Izvedenih je bilo 7 mladinskih delavnic. Od tega dve EKO delavnici ter delavnice, ki so bile
tematsko vezane (jesenske dekoravije, adventni venčki, novoletne voščilnice, snežaki, delavnica
presenečenja z obiskom Božička).
Otroci so z veseljem obiskovali delavnice, saj je povprečje na delavnico 28 otrok v starosti od 6
do 11 let.
III. Društvene dejavnosti:
- 29. marca 2018 je bil redni zbor članov,

- vključili smo se vse Slovensko akcijo »Moja dežela urejena in gostoljubna«, ki se je pričela v
aprilu z nabavo cvetje za zasaditev javnih površin po vaseh. V juniju smo vasi ocenili ter ob
krajevnem prazniku podelili dve priznanji za urejenost vasi v KS Dobova.
- predstavitve, promocije in sejmi: predstavitev na sejmu Alpe Adria v Ljubljani 2.2.2018, Dan
kruha vina in salam 24.6.2018, POK v Brežicah 20.10.2018,
- udeležba na Krompirfestu v Dornavi in Golažijadi v Šoštanju
- udeležba na srečanju TD s podeželja v Šmarju pri Jelšah
- udeležba na Svetovnem festival praženega krompirja v Doberdobu (Italija)
- posvet za predsednike TD in zvez v Portorožu in zaključna prireditev MDLG s podelitvijo
državnih priznanj
- članstvo v FECC-u (Združenje evropskih karnevalskih mest, katerega aktivnosti se udeležuje
predsednik Fašjenkove sekcije Ivan Kovačič
- prejemamo strokovno revijo LIPOV LIST.
- vodenje poslovnih knjig se vrši na sedežu TD, medtem ko poročila za AJPES in FURS pripravi
računovodski servis
- skozi leto se skrbi za ažurnost spletne strani www.td-dobova.si, kjer se poroča o dogodkih TD.
Za kar je zadolžen Videokom, Davor Lipej s.p.
- udeležba na strokovni ekskurziji v organizaciji OTZ Brežice.
- prijava na javne razpise pri občini Brežice in TZS
IV. Mednarodna dejavnost:
-

Udeležba na poletnih karnevalih, kjer so na žabarskem karnevalu v Ivanić Gradu
sodelovale tri skupine Lučka žlahta, Obrški prutarji in Elvis s prijatelji
Prireditev Dobrodošli doma, katero smo gostili v sodelovanju z Uradom za zamejce in
Slovence po svetu, Občino Brežice in KS so se udeležili Slovenci, ki živijo izven meja naše
domovine. Na priredvi so se predstavili dobovski kulturniki in gostje iz BiH, Srbije in
Makedonije s svojim kulturnim programom. V nadaljevanju so si ogledali del krajevnih
znamenitosti (cerkev, lovski muzej, brod na Savi), saj se je čas, ki so ga preživeli med
nami hitro iztekal.

V. Projekti:
-

Postavitev obeležja maski Kosec v središču Dobove
Karnevalski kostumi se vsako leto morajo dodelati, popraviti in pridobiti nove rute
Obleka za OFS Kamenčki

Prostovoljskih ur, ki so jih opravili člani se je približalo višini 1.550 ur, natančne se je
1546 prostovoljskih ur.

opravilo

Naslednje poročilo o finančnem poslovanju v letu 2018(priloga 2) je podala Jožica Debogovič o
financah. Poročilo je pripravljeno po posameznih postavkah stroškov in prihodkov za leto 2018.
Na dan 31.12. 2018 je stanje na TRR (323,21 EUR) in gotovine v blagajni (70,00 EUR). Poslovni
izid med stroški in prihodki je pozitiven in sicer dobiček v višini 206,90 EUR.

Poročilo Turističnega podmladka (priloga 3) je podala Branka Stergar v imenu Vladke Guček
mentorice Turističnega podmladka na OŠ Dobova. Podmladek deluje na OŠ že od leta 1996.
Od leta 2006 deluje OFS kamenčki, kjer otroci delujejo v dveh skupinah od prvega do petega
razreda. Nastopajo v sami šoli ob kulturnem prazniku in drugih prireditvah na šoli, na prireditvah
Turističnega društva Dobova, Mažoret in KS. Redno se udeležujejo Revij OFS POSAVJA, Dolenjske
in Bele krajine.
Sodelovali so na mladinskih delavnicah, kjer so se srečali z izdelovanjem različnih izdelkov iz
različnih materialov in z različnimi pripomočki.
Poročilo nadzornega odbora je podal predsednik Stanko Vučajnk. NO se je sestal in pregledal
prejete in izdane fakture, bančne izpiske ter blagajniške prejemke in izdatke. Ker se sredstva
pretežno pridobivajo iz javnih razpisov je pregledal tudi prijave in poročila na javne razpise.
NO ugotavlja, da je vodenje v skladu z računovodskimi standardi za društva, pravili društva in
Zakonom o društvih. Stanja na TRR in blagajni se ujema s knjiženim stanjem.
K točki 4:
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 22 članov, zato zbor lahko nadaljuje z delom.
K točki 5:
Razprave po poročilih ni bilo.
Sprejme se sklep št. 1:
Člani soglasno potrdijo poročila za leto 2018.
K točki 6:
Plan dela in finančni plan za leto 2019 (priloga 5) je podala predsednica Branka Stergar.
I.TRADICIONALNE PRIREDITVE
- 21. Mednarodni pustni karneval – »Fašjenk Dobova,
- kulinarični prireditvi Golažijada in Krompirjada v mesecu juniju ob krajevnem prazniku 2019,
- Dobova se predstavi-30. Oktober 2019
II. PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADINO
Predvidenih je 8 delavnic v času od marca do decembra 2019.
III. DRUŠTVENE DEJAVNOSTI
- zbor članov 9.2.2019
- Spomladansko urejanje okolja in Projekt »Moja dežela urejena in gostoljubna«
- Predstavitve, sejmi, promocija, spletna stran TD
- Seminarji, posveti

-

Stroški FECC
Sodelovanje z drugimi društvi
oblikovanje turističnih izdelkov in ponudbe
decembrski bazar
stroški poslovanja, bančni stroški in provizije

IV.MEDNARODNA DEJAVNOST
-

Mednarodni karnevali v času turistične sezone april - oktober 2019

IV. PROJEKTI
- karnevalski kostumi in oblekice za OFS Kamenčki,
- Spominki ,
- Bilten, pano in zgibanka
Finančni načrt za pridobivanje sredstev je tudi ovrednoten
Sredstva se bodo pridobivala:
- prenos sredstev iz leta 2018
- iz javnih razpisov občine Brežice in TZS
- članarine
- sponzorska sredstva
- donacije, finančna pomoč
- izkupički prireditev
- sofinanciranje s strani udeležencev
K točki 7:
Razprave

po predstavitvi delovno-finančnega načrta za leto 2019 ni bilo.

Sprejme se sklep št. 2:
Člani soglasno potrdijo delovni-finančni načrt za leto 2019.
K točki 8:
Ker se morajo Pravila TD Dobova uskladiti z Zakonom o društvih je potrebno v členu, kjer je
zapisano, da društvo opravlja pridobitno dejavnost dodati klasifikacijo.
Društvo lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:
-

G47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.300 Strežba pijač
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike

-

J58.190 Drugo založništvo
J63.990 Drugo informiranje
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

Popravi se tudi člen, kjer je navedeno število članov upravnega odbora, sklepčnost zbora članov
in doda člen, ki navaja sekcije TD.
Sprejme se sklep št. 3:
Člani soglasno potrdijo dopolnitve Pravil TD Dobova.
K točki 9:
S pozdravi je pričela Milena Vranetič, tajnica OTZ Brežice. Najprej čestita za vse aktivnosti, kar je
zasluga predsednice Branke Stergar. Glede našega dela pove, da smo zelo uspešno TD v Občini
Brežice, kar je razbrati tudi iz podatka o opravljenih prostovoljskih urah članov. Zaželi nam, da
zastavljen plan v letu 2019 izpolnimo, saj se nam že pričenjajo aktivnosti tradicionalne prireditve
Fašjenk. Dotaknila se je še področja sodelovanja s TZS, pred katero je volilna skupščina. Seznani
nas, da Turistična zveza Slovenije išče novega predsednika, kajti dosedanji Peter Misja ni podal
kandidature za naslednji mandat.
Ivanka Baškovič, ravnateljica OŠ Dobova se najprej zahvali za vabilo. Veseli jo, da TD sodeluje s
šolo s turističnim podmladkom. Za obleke se zahvaljuje. Podmladek je tudi že v vrtcu. Vsako leto
je potrebno nekaj dodati, vsako leto je otrok več. Zato upa, da bodo dodatno še dobili mentorja,
ki bi peljal podmladek naprej. Na koncu se zahvali za sodelovanje in nam želi še uspešno leto
naprej kot do sedaj.
Slavko Bokar, predsednik Društva upokojencev Dobova - Kapele se najprej zahvali za vabilo in
takoj pohvali naše veliko delo, saj s slednjimskrbimo za promocijo Dobove po Sloveniji in izven
meja. Na koncu nam zaželi, da izvedemo vse zadane naloge.
Drago Iljaš, predsednik društva KD FB Dobova se zahvali za vabilo in je vedno presenečen nad
količino opravljenega dela v našem društvu in tudi planiranimi nalogami za naprej. TD tudi
povezuje več društev in vabi k sodelovanju na prireditev Dobova se predstavi. Kljub omejenim
sredstvom si nas predstavlja kot dobro društvo.
Predstavnica UO TD Kapele se najprej zahvali za vabilo, opraviči in hkrati prenese pozdrave
njihovega novega predsednika Robija Lubšine. Pove, da vedo, da smo zelo delovno društvo in
upa, da bomo sosednja društva sodelovala in zaželi uspehe pri izpolnjevanju letošnjega plana.
K točki 10:

Pod točko razno ni bilo teme za razpravo. Delovni predsednik Ivan Žibert se vsem zahvali za
sodelovanje na zboru članov ter ob 20.20 uri zaključi uradni del in vse prisotne povabi na
pogostitev in druženje.

Zapisnikarica
Jožica Debogovič l.r.
Overovatelja zapisnika
Miro Kovačič l.r.
Ivanka Čančar l.r

Predsednik delovnega predsedstva
Ivan Žibert l.r.

