DRUŠTVO VINOGRADNIKOV
»LISEC« DOBRNIČ

ZAPISNIK
Občnega zbora društva
14. občni zbor društva je potekal 12. marca 2016, v Gasilskem domu Dobrnič.
Člani so z delom začeli ob 18.45. uri.
Občni zbor je odprla predsednica društva ga. Anica Maraž. Pozdravila prisotne goste. Zbor
članov društva se je z minuto molka poklonil lani preminulemu članu Francu Perparju.
Predlagan je bil naslednji
Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročilo o delu za leto 2015
4. Poročilo blagajničarke za leto 2015
5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2015
6. Dopolnitev statuta
7. Volitve v organe društva
8. Program za leto 2016
9. Razno
K1)Predsednica društva ga. Anica Maraž je predstavila dnevni red, prisotni so soglasno
sprejeli predlagani dnevni red.
K2)Imenuje se delovno predsedstvo: (predsednik) Frenk Mulh in (člana) Stane Trunkelj in
Pekolj Jože. Zapisnikarica: Majda Gazvoda, overovatelja zapisnika: Stopar Dragica in Novak
Rado , verifikacijska komisija: Sebastjan Gotlib in Mateja Jerič. Predlog je soglasno sprejet.
K3) Predsednica društva ga. Maraž Anica je podala poročilo o delu društva v letu 2015.
Poročilo je priloga zapisnika.
K4) Blagajničarka ga. Janja Špec je podala finančno poročilo o delu društva v letu 2015.
Poročilo je priloga zapisnika.
K5) G. Anton Trlep je podal poročilo nadzornega odbora društva, ki je pregledal poslovanje
društva v letu 2015, člani odbora so sodelovali na sejah upravnega odbora, nepravilnosti niso
ugotovili.

Po poročilu verifikacijske komisije je od 155 članov, prisotnih 84 članov. Zbor je sklepčen in
lahko nadaljuje z delom.
Občni zbor je soglasno sprejel naslednji sklep:
Sprejmejo se predstavljena poročila za leto 2015.
K6) Predsednica je podala predlog sprememb statuta društva. Statut društva se dopolni k 6.
členu. Besedilo členov je priloga zapisnika.
Občni zbor je soglasno sprejel sklep:
Statut društva vinogradnikov Lisec Dobrnič se dopolni k 6. členu, ki je priloga tega
zapisnika.
K7) Volitve novih organov društva.
Predsedujoči zbora je najprej dal na glasovanje razrešnico organov društva. Prisotni člani
društva so soglasno razrešili dosedanje organe društva.
G. Adolf Longar kot predstavnik kandidacijske komisije je predstavil kandidacijski postopek in
podal predlog za nove organe društva. Poročilo je v prilogi tega zapisnika.
Predsedujoči zbora je poročilo in predlog kandidatov dal v razpravo.
G. Perpar Anton je podal predlog, da se kandidati za organe društva na kratko predstavijo.
G. Longar Adolf poimensko pozove vse kandidate, da se predstavijo.
Predsedujoči predlaga glasovanje za nove organe društva, upravni odbor, nadzorni odbor in
disciplinsko komisijo za mandatno obdobje štirih let.
Prisotni člani so soglasno potrdili:
1. 13 članov upravnega odbora: Anica Maraž (predsednica), Franc Mulh
(podpredsednik), Tamara Teršič (blagajničarka), Mateja Jerič (tajnica), preostali člani:
Stane Trunkelj, Karol (Drago) Stopar, Klemen Bregar, Bojan Potisek, Rado Novak,
Marjan Koželj, Janez Krese, Franci Lavrič, Alojz Špec;
2. 3 člane nadzornega odbora: Tone Trlep, Milan Ceglar in Anton Vencelj;
3. 5 članov disciplinske komisije: Jože Gazvoda, Matjaž Nartnik, Marija Erjavec, Ernest
Zrinski, Franc Maraž.
K8) Predsednica društva ga. Maraž je predstavila program dela društva za leto 2016. Program
dela društva je priloga zapisnika.
G. Perpar Anton predlaga dopolnitev dela društva s projektom postavitve prometne
signalizacije.

Prisotni člani so soglasno sprejeli sklep: Sprejme se program dela za leto 2016.
K9) Pozdravni nagovori gostov:
- podžupan Občine Trebnje, dr. Jože Korbar;
- predsednik KS Dobrnič, g. Darko Glivar;
- predsednica DPŽ, ga. Marjana Kužnik;
- predsednica TD Trebnje, ga. Maja Jarc.
G. Perpar Anton je pozdravil prizadevanja za urejanje cest na Liscu in podal predlog za
financiranje iz sredstev elektrifikacije. Prisotne je tudi pozval k aktivni udeležbi na čistilni
akciji, ki jo KS Dobrnič organizira predvidoma 8. aprila.
G. Franc Mulh je pozval člane k sodelovanju v projektu 44. Tedna cvička. Naše društvo je
zadolženo za srečelov, zbrali naj bi vsaj 500 dobitkov. Vsak član naj bi prispeval vsaj 3
dobitke, ki jih dostavi bodisi g. Mulhu ali ga. Maraž.
Ga. Maraž Anica je pozvala člane k sodelovanju pri zbiranju sponzorskih sredstev in k
udeležbi na povorki.
G. Drago Stopar je podrobneje predstavil način zbiranja sponzorskih sredstev.
Uradni del občnega zbora je bil zaključen ob 19.30 uri.
Sledil je obisk aktualne cvičkove princese Somrak Eve, g. Špec Alojz je podal poročilo komisije
za ocenjevanje vin, podelitev priznanj in družabno srečanje z večerjo.

Zapisala: Majda Gazvoda

Overovatelja zapisnika:
Stopar Dragica
Novak Rado

Predsednik občnega zbora:
Franc Mulh

