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DRUSTVO VINOGRADNIKOV
))LISEC( DOBRNIe

ZAPISNIK
Obcnega zbora druitva
t

12. obdni zbor dru5tva je potekal

29. marca 2014, v Gasilskem domu Dobrnid.

elani so z delom zaieliob 19. uri.
Predlaean ie bil naslednii
Dnevni red:

t. Otvoritev obdnega zbora
2. lzvolitev delovnega predsedstva
3. Porodilo o delu za leto 2013
4. Porodilo blagajniiarke
5. Porodilo nadzornega odbora
6. Program zalelo2OL4
7. Razprava o porodilih
8. Dopolnitev statuta
9. lzvolitev predsednika in podpredsednika
10. Razno
K1)Predsednik druitva g. Mulh je uvodoma pozdravil dlane in odprl delovanje obdnega zbora,
soglasno so sprejeli predlagani dnevni red.

K2)lmenuje se delovno predsedstvo: (predsednik) Anton Perpar in (tlana) JoZe Pekolj in
Koncilja JoZica. Zapisnikar: Majda Gazvoda, overovatelia zapisnika: Franci Lavrii in Tone
Vencelj , verifikaciiska komisiia: Franc Koncilja in Janja Spec. Predlog je soglasno sprejet.
K3) Predsednik druitva g. Mulh je podal porodilo o delu druitva v letu 2At3.
Poda porodilo:

-

Obeleiitev 10. Obletnice druStva, izdaja zbornika
OrganizacijaizobraZevanj
UdeleZba na Tednu cvidka v NM in na povorkiv Trebnjem ter druge aktivnosti.

Oriie tudi desetletno zgodovino druitva. Porodilo je priloga zapisnika.
K4) Blagajnitarka ga. MaraZ Anica

je podala finandno porotilo o delu druitva v letu 2013.

Porodilo je priloga zapisnika
K5) G. Spec Stanislav je podal porodilo nadzornega odbora druitva, ki je pregledal poslovanje

druitva v letu 2013, dlaniodbora so sodelovali na sejah upravnega odbora, nepravilnosti niso
ugotovili. Poda tudioceno o desetletnem delu.
K6) Predsednik dru5tva g. Mulh je predstavil program dela druitva za leto 201,4:

-

lzobraZevanje(predavanja)

Druitvenoocenjevanje
Udeleiba na Cvidkarijiv Kostanjevici

UdeleZba na Trebanjskem koSu

lzvedba ekskurzije prvivikend v septembru
lzdelava koledarjev
Obnova kozolcev in oglasnih tabel na Liscu
Nabava laboratorija za Smaver

Pridobivanje novih dlanov.
K7)Verifikacijska komisija je podala porodilo o udeleZbi pred glasovanjem o porodilih. Na

obinem zboru je prisotnih 68 ilanov in gostje.
Pozdravni nagovori gostov: podZupan Obdine Trebnje g. Silvester Prpar, predsednik

Milan Kastelic, predsednik

KS KneZja vas g.

KS g.

Alojz Spec, predsednica druitva TavZentroia ga.

Marjana Kuinik in stareSina LD Dobrnii g. Anton Perpar.
Razprava o porodilih; je ni bilo.

Obdni zbor je soglasno sprejel naslednjisklep: Sprejmejo se predstavljena porodild in
progrcrm dela zo leto 2014.
K8) Dopolnitev statuta v 17. ilenu.

Ga. MaraZ Anica je podala predlog dopolnitve statuta. Doda se 17. a
prebran. Ustanovi se sekcija za turizem.

ilen statuta, ki je

Prisotni dlani so soglasno sprejeli sklep: Stotut druitva vinogrodnikov Lisec DobrniE se
dopolni s 77. a Elenom, ki je prilogd tega zapisnika.

K9) Predsedujoii obinega zbora je predstavil namen izbire novega predsednika

in

imenovanje podpredsednika dru5tva. Predlaga se nova predsednica ga. MaraZ Anica, ki
pristaja na kandidaturo. G. Mulha se predlaga za podpredsednika druitva.
Prisotni so soglasno sprejeli sklep: Za predsednico druitva se imenuje ga. Anica Morai, zo
podpredsednika g. Franc Mulh.lmenujeta se za obdobje dveh let.
K10) Ga. MaraZ se je zahvalila za zaupanje.

Obtni zbor je ob L9.55 uri za L5 minut prekinil delo.
Zaradi imenovanja ga. Anice Marai za predsednico druitva je bilo potrebno izvoliti tudi
novega blagajn ika druitva.
Prisotni ilani druStva na Obdnem zboru so z dvigom rok soglasno sprejeli sklep: Za novo

btogojniiarko se imenuje Jonjo ipec.
Obini zbor je bilzakljuden ob 20:30 uri:
Zapisala: Ma.[da Gazvoda
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Overovatelja zapisnika
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