
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV                 

»LISEC« DOBRNIČ 

 

Z A P I S N I K 

Občnega zbora društva   

10. občni zbor društva je potekal 31. marca 2012, v Kulturnem domu Dobrnič. Člani 

so z delom začeli ob 19. uri.  

Predlagan je bil naslednji  

Dnevni red:  

1. Otvoritev občnega zbora 

2. Izvolitev delovnega predsedstva 

3. Poročilo o delu za leto 2011 

4. Poročilo blagajničarke 

5. Poročilo nadzornega odbora 

6. Program za leto 2012 

7. Razprava o poročilih 

8. Sprememba statuta društva 

9. Volitve za tretje mandatno obdobje društva 

10. Razno 

K1)Predsednik društva g. Mulh je uvodoma pozdravil člane in odprl delovanje občnega zbora, 

soglasno so sprejeli predlagani dnevni red.   

K2)Imenuje se delovno predsedstvo: Tone Perpar (predsednik) in člana Jože Vidmar ter Peter 

Kovačič. Zapisnikar: Majda Gazvoda, overovatelja zapisnika: Franc Koncilija in Franc Gladek, 

verifikacijska komisija: Tone Trlep in Jože Gazvoda. Predlog je soglasno sprejet. 

Delovno predsedstvo je pričelo z delom. Prisotnih je 76 članov od 146 članov.  

K3) Predsednik društva g. Mulh je podal poročilo o delu društva v letu 2011. 

Uspešno leto (kakovostno grozdje in vino), udeležba na tednu cvička v NM (oddanih 9 

vzorcev), v začetku maja se je 35 vinogradnikov udeležilo povorke v NM in v juniju na 

Trebanjskem košu, v juniju tudi Cvičkovo popoldne, konec avg. 54 članov na strokovni 

ekskurziji v Avstriji, v januarju je bil izveden pohod. Izvajalo se je izobraževanje članov, 

narejena internet stran www.vinogradniki-lisec.si. Nabavljena je bila tudi oprema, ki jo lahko 

vinogradniki uporabljajo. 

K4) Blagajničarka ga. Maraž je podala finančno poročilo o delu društva v letu 2011. Poročilo 

je priloga zapisnika.  Ga. Maraž je članom društva posredovala tudi informacijo o osnovnih 

sredstvih in drobnem inventarju društva (seznam v prilogi). 



K5) G. Trlep Tone je podal poročilo nadzornega odbora društva, ki je pregledal poslovanje 

društva v letu 2011, člani odbora so sodelovali na sejah upravnega odbora, nepravilnosti niso 

ugotovili.  

Razprava o poročilih: 

- G. Perpar Anton obuja spomine na ustanovitev društva in pohvali, da je društvo 

napredovalo iz leta v leto. Lahko se primerja z ostalimi društvi Zveze vinogradnikov 

Dolenjske. Člani napredujejo v znanju glede pridelave grozdja kot tudi pri kletarjenju.  

- Druge razprave ni bilo. 

Soglasno so predlagana poročila sprejeta.  

K6) Predsednik društva g. Mulh je predstavil program dela društva za leto 2012: 

- Izobraževanje (tečaji, predavanja) 

- Društveno ocenjevanje 

- Udeležba na Cvičkariji v NM (30 vzorcev) 

- Udeležba na Trebanjskem košu 

- Izvedba ekskurzije 

- Izdelava koledarjev 

- Dokončna označitev poti v Liscu  

- Obnova kozolcev (Železno, Dobrava) 

- Priprava na 10. Obletnico delovanja društva  

- Pridobivanje novih članov.  

Potekala je razprava o programu dela. Dodatno se je obrazložila označitev poti. Lahko so 

označene tudi hišne številke, ki jih lastniki financirajo sami. Na izhodiščih bodo tudi 

zemljevidi. 

G. Perpar je prebral poročilo o imenovanju poti in podal svoje mnenje o imenovanju poti. 

Moti ga poimenovanje Srednja pot in Naša pot.  

G. Špec razloži kako je prišlo do imenovanja ulice Naša pot. Izvedena je bila anketa in tako 

mora ostati. Potekala je razprava.  

Glasovanje: večina navzočih je za predlagano poimenovanje poti. 

K7) Razprave o drugih točkah programa dela ni bilo.  

Program dela je bil soglasno sprejet.     

K8) Predlagajo se spremembe statuta društva, ki jih je obrazložil predsednik delovnega 

predsedstva g. Perpar. Predsednik društva želi, da se v roku dveh let imenuje drug 

predsednik. S tem namenom se statut društva spremeni tako, da se na novo imenuje tudi 

podpredsednika društva. S tem namenom se spremeni:  

13. člen, peta alineja 

…voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, … 

14. člen, tretji odstavek 



Upravni odbor šteje 13 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik 

ter 9 izvoljenih članov. 

16. člen, prvi odstavek 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa 

podpredsednik društva. 

22. člen, drugi odstavek 

Predsednik in podpredsednik društva sta hkrati tudi predsednik in podpredsednik upravnega 

odbora, ki ju izvoli Občni zbor za dobo 4 let. 

Glasovanje glede sprememb statuta: soglasno sprejete spremembe statuta društva.  

K9) Gre za delne nadomestne volitve. V UO se razreši Lampret Jerneja (na lastno željo) in 

Špec Staneta, ki bo namesto Glavan Franca predsednik NO. Na novo se predlagata 2 nova 

člana upravnega odbora: Peter Zaletelj in Zupančič Silvo.  

Najprej se predlaga razrešnica članoma UO in predsedniku NO.  

Razrešnica je soglasno sprejeta.  

V UO se soglasno imenujeta Peter Zaletelj in Silvo Zupančič, za  predsednika NO pa je 

imenovan Stane Špec.  

K10) G. Perpar je podal informacijo o začetku elektrifikacije v Liscu, kako se je začela in kako 

je ožji odbor za izgradnjo delal in kakšno pogodbo je imel z Elektrom LJ. Do izteka 

amortizacijske dobe naj bi odbor pridobil prispevek od na novo priključenih. G. Perpar kot 

član ožjega odbora je bil na sestanku, kjer se je pogodba našla. Do izteka amortizacijske dobe 

so upravičeni do sredstev. Elektro je poleg tega začel zaračunavati. Posvetoval se je z 

odvetniško družbo, kjer so mnenja, da v primeru, če ne bo poravnave, se gre v tožbo. V 

blagajni je 11.000,00 EUR. Sredstva so vezana. Denar se bo delil po poteh (Žužemberk 51%, 

Sela pri Šumberku 17% , Knežja vas 32%). Odvetnika bo potrebno plačati. Ostali denar bo šel 

za potrebe vinogradniške gore Lisec (po dogovoru z občino - ali za vodovod ali za 

posodobitev asfaltnih poti). Pred tednom je govoril z županom Škufco, ki ga podpira. Občina 

mora dati pooblastilo za zastopanje. Sredstva so pri vdovi pokojnega Novaka.   

Uradni del občnega zbora društva je bil zaključen ob 20.20 uri.  

 

Zapisala: Majda Gazvoda 

 

Verifikacijska komisija:  

Franc Koncilija 

Franc Gladek  


