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Priznanja: Murkova listina – 2007, Naj NVO v Občini Tolmin– 2010 , 2012, 2013 in 2014, Naša Slovenija 2014, 
 Bronasto priznanje Turistične zveze Slovenije 2015, TPNSZ – NAJ REGIJSKA POT 2015, Bronasto priznanje ZOTKS 2016, Zahvala Občine Tolmin 

2016, Najvišje državno priznanje za prostovoljno delo v letu 2021,  
diploma za finalista nagrade Jakob 2023 (mednarodno priznanje za inovativnost in odličnost v turizmu) 

      
 

1 1 

 
Po 13. členu Statuta Kulturno tehnično turističnega društva Baška dediščina in sklepu upravnega odbora 
društva sklicujemo 

18. REDNI OBČNI ZBOR  
v nedeljo, 26. marca 2023 ob 15.30 v  prostorih društva,  
Podbrdo 33b, 5243 Podbrdo (nad marketom Mercator) 

 
 pozdravni nagovor predsednice društva 
 izvolitev delovnega predsedstva  

 
PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. kratko poročilo o delu KTT DBD v letu 2022 
2. druga poročila za leto 2022: 

finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije 
3. smernice dela in finančni plan društva za leto 2023 ter potrditev predloga članarine za leto 2023 
4. razprava in beseda gostom  

 
Uradnemu delu bo sledilo druženje s pogostitvijo.  
 
OBVESTILO: 

 zaželeno je, da na občnem zboru čim več članov poravna članarino, ki je pomemben vir za delovanje društva; zato 
prinesite s seboj članske izkaznice;  

 predlagana članarina: odrasli 10,00 EUR, otroci in mladina do polnoletnosti brezplačna; 

 
Delovanje KTT društva Baška dediščina je po statutu javno, zato se občnega zbora lahko udeležijo vsi, 
ki želijo spoznati njegove aktivnosti, vendar brez glasovalne pravice. Veseli bomo tudi novih članov. 

     
Za dodatne informacije:  

 Tajnica društva - Olga Zgaga, 031 656 621 ali predsednica društva - Alenka Zgaga, 041 601 248,  

 E-kontakt: ktt.dbd@gmail.com 
 
       

Najava dogodka 
Delavnica izdelave cvetnonedeljskih butar: PUSL in KAŠTRON v prostorih društva (nad marketom 
Mercator) v Podbrdu, 31. marca 2023 ob 15.30. S seboj prinesite vrtne škarje.  

        
Upravni odbor  
KTT društva Baška dediščina 
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