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PLAN DELA ZA LETO 2021 

 

JANUAR:   

 11.01.2021 sestanek izvršnega odbora – dogovor za občni zbor, 

poročila inventurnih komisij, nadzornega odbora, častnega 

razsodišča, 

 19.01.2021 strokovno predavanje o rezi vinske trte in praktični 

prikaz pod strokovnim vodstvom Romana Štabuca univ. dipl. inž. 

kmet., 

 15.01.2021 strokovno predavanje gospe Tadeje Vodovnik – 

Plevnik, univ. dipl. inž. kmetijstva, »Nega mladega vina z delovno 

pokušino vzorcev vin«, 

 priprava poročil  

 

FEBRUAR: 

 06.02.2021  občni zbor društva, 

 13.02 2021 urejanje omarice in ploščic botrov trte. 

 

MAREC: 

 priprava  na društveno ocenjevanje vin letnika 2020, 

 čistilna akcija društvenih prostorov in okolja, 

 21.03.2021 pobiranje vzorcev za ocenjevanje vin, 

 22.03.2021 društveno ocenjevanje vin 
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APRIL: 

 podelitev diplom in vinogradniški ples pri Jugu 10.04.2021, 

 rezanje vinske trte, 

 postavitev lesenih stebrov v brajdi, 

 okopavanje trte, 

 srečanje UO VSD Poljčane s pobratenim Vinogradniško turističnim 

društvom Čatež pod Zaplazom 

 

MAJ: 

 predavanja o zaščiti vinske trte, 

 čistilna akcija in ureditev okolja pred društvenim prostorom, 

 strokovno predavanje in praktični prikaz zelena dela v vinogradu, 

 26.5.2021 sodelovanje na 50. tednu cvička na Dolenjskem, ki ga 

organizira Zveza društev vinogradnikov Dolenjske, 

 30.5.2021 vinogradniški pohod Vinogradniškega sadjarskega 

društva Poljčane 

 

JUNIJ: 

 sodelovanje na grajskem ocenjevanju vina, sodelujejo vinogradniki 

petih občin in šestih društev. Letos v Majšperku, 

 sodelovanje na osrednji občinski slovesnosti v počastitev 

državnega praznika - dneva državnosti, 

 strokovna ekskurzija članov društva 26.06.2021    

 

JULIJ: 

 v sodelovanju z Bayern podjetjem ogled vinogradniškega poskusa; 

delovanje pripravkov za varstvo vinske trte, 

 zelena dela pri brajdi 
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AVGUST: 

 postavitev društvenega klopotca pri članu društva, 

 sodelovanje na podelitvi grajskih diplom, 

 postavitev malega klopotca na brajdi, 26 trt, tretji letnik 

 

SEPTEMBER: 

 strokovno predavanje za pripravo na trgatev; Kmetijski zavod 

Maribor, 

 urejanje okolice pred društvenem prostorom.     

                             

OKTOBER: 

 strokovno predavanje o negi mladega vina, 

 sodelovanje s krajevno organizacijo rdečega križa Poljčane ob 

srečanju starejših občanov, 

 vinogradniški pohod z Vinogradniško-turističnim društvom Čatež 

pod Zaplazom, 

 trgatev in prešanje grozdja z brajde 

 

NOVEMBER: 

 priprava na  Martinovanje in izvedba Martinovanja, 

 krst mošta 11.11.2021 ob 11.00 uri in 11 minut  - v društvenih 

prostorih, 

 14.11.2021 osrednja prireditev Martinovanje, 

 sodelovanje na kulturni prireditvi Naj se sliši ljudska pesem – KUD    

Poljčane, 

 nabava koledarjev 
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DECEMBER: 

 sodelovanje na veselem decembru na tržnici v Poljčanah tri dni, 

 sodelovanje na 14. vinogradniškem kongresu, 

 sodelovanje na prireditvi  dan samostojnosti in enotnosti, 

 sodelovanje na tradicionalnem božično novoletnem koncertu 

Godbe na pihala Poljčane, 

 sestanek UO – pregled delovanja društva čez leto, 

 priprava plana dela za leto 2022  

                                

 

Ta plan za leto 2021 je okviren, ob večjem prilivu sredstev bomo dodali 

še druge  aktivnosti   društva: 

 sodelovanje na raznih ocenjevanjih vin, kot so prerez letnika 
 nabava kozarcev 

 

 

Zaradi epidemije COVID-19 lahko pride do terminskih premikov. V 

tem primeru se članstvo naknadno obvesti.  

 

 

                                                                                              Predsednik VSD 
    Jurij GABER 
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