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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

25. zbora članov Vinogradniško sadjarskega društva Poljčane, ki je bil v soboto, dne 2. 
februarja 2019 ob 18 uri v večnamenskem društvenem prostoru na Tovarniški ulici 1, v 
Poljčanah. 
 
 
Predlagan dnevni red: 
 

1. Otvoritev zbora 
2. Izvolitev delovnega predsedstva 

 delovni predsednik, dva člana delovnega predsedstva 
 verifikacijska komisija 
 zapisnikar, overovatelja zapisnika 

3. Delovanje društva v letu 2018 
 poročilo o delovanju društva  
 poročilo blagajnika 
 poročilo o delovanju kleti 
 poročilo častnega razsodišča 
 poročilo nadzornega odbora 
 poročilo viničarja društva 
 poročilo verifikacijske komisije 

4. Razprava po poročilih 
5. Beseda gostov 
6. Predlog programa dela društva za leto 2019 (predsednik) 
7. Potrditev članarine za leto 2019 
8.  Podelitev priznanj za leto 2018 
9.  Razno  

 
 

Ad 1. 
 

Zbor članov ob 18 uri prične predsednik društva Gaber Jurij, pozdravi vse člane društva prav 
tako vse goste, ki so se odzvali vabilu. 
 
Predlagan dnevni red z dvigom rok potrdijo vsi prisotni člani društva. 
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Ad 2. 
 

Na predlog predsednika društva se izvoli 
Delovno predsedstvo: 

1. Levart Danilo         - predsednik 
2. Šmid Aleksadner    - član 
3. Poslek Herman       - član 

Vsi prisotni člani društva z dvigom rok potrdijo delovno predsedstvo. 
 
Verifikacijska komisija: 

1. Bercko Milena 
2. Furman Vinko 

Vsi prisotni člani društva z dvigom rok potrdijo verifikacijsko komisijo. 
 
Zapisnikar:  Furman Vida 
Vsi prisotni člani društva z dvigom rok potrdijo zapisnikarja. 
 
Overovatelja zapisnika: 

1. Marguč Janko 
2. Florjančič Erika 

 
Ad 3. 

 
 Poročilo verifikacijske komisije poda Bercko Milena – na občnem zboru je prisotnih 35 

članov društva. 
SKLEP: Zbor članov društva je seznanjen s poročilom verifikacijske komisije. 

 Poročilo o delovanju društva v letu 2018 poda tajnica društva Furman Vida – priloga 
zapisnika. 
SKLEP: Zbor članov društva je seznanjen s poročilom o delovanju društva v letu 2018. 

 Poročilo blagajnika poda blagajničarka Erika Florjančič. 
SKLEP: Zbor članov društva je seznanjen s poročilom blagajnika. 

 Poročilo o delovanju kleti poda glavnik kletar Drago Rojs. 
SKLEP: Zbor članov društva je seznanjen s poročilom o delovanju kleti. 

 Poročilo častnega razsodišča poda predsednik častnega razsodišča Lešnik Franc. 
SKLEP: Zbor članov društva je seznanjen s poročilom častnega razsodišča. 

 Poročilo  nadzornega odbora poda predsednik nadzornega odbora Klančnik Milan. 
SKLEP: Zbor članov društva je seznanjen s poročilom nadzornega odbora. 

 Poročilo viničarja poda viničar Furman Vinko 
SKLEP: Zbor članov društva je seznanjen s poročilom viničarja.  

 
Ad 4. 

 
Pod točko 4. ni bilo razprave, ker se je vsako poročilo sproti obravnavalo.  
 

Ad 5. 
 

Gospod župan Stanislav Kovačič pohvali delo našega društva, poudari da se vedno lahko 
zanese na naše društvo za korektno opravljeno delo, sredstva za delovanje društev v občini 
letos ostanejo enaka kot lani, obljubil pa je pomoč pri urejanju notranjih prostorov društva. 
Gospod Edi Jug poudari, da se vidi sodelovanje med društvi v občini. 
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Gospod Miran Jurak predstavnik pobratenega VTD Čatež pod Zaplazom, čestita našemu 
društvo, za veliko opravljenega dela in dobrega sodelovanja med pobratenima društvoma. 
Delo našega društva so še pohvalili in zaželeli sodelovanja še naprej predstavniki:  
Vinogradniško društvo Martin Studenice, Vinogradniško društvo Ritoznoj Slov. Bistrica,    
Društvo kmetic Poljčane, Gasilsko društvo Poljčane,  ZŠAM Poljčane, FD Košuta Poljčane, 
Društvo svete Cecilije župnije Poljčane.  
 

Ad 6. 
 

Predlog Plana dela društva za leto 2019 poda predsednik društva Gaber Jurij - priloga 
zapisnika. 
SKLEP: Zbor članov društva je seznanjen s Planom dela društva za leto 2019. 
 

 
Ad 7. 

 
Predsednik delovnega predsedstva Levart Danilo da na glasovanje višino članarine za leto 
2019 in sicer 20 EUR. 
 
ZA 35 članov VSD Poljčane. 
 

Ad 8. 
  

Priznanja za leto 2018 smo podelili Bercko Mileni in Kidrič Srečkotu. 
 
 

Ad 9. 
 

Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Občni zbor je bil zaključen ob 20 uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                     Delovni predsednik: 
 
Vida Furman                                                                               Levart Danilo 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
 

1. Marguč Janko 
 

2. Florjančič Erika 
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