ZAPISNIK
1.Seja Društva vinogradnikov Straža, ki je bila dne 25.03.2021 ob 17. uri na Ljubnu
Prisotni: Rajko Štajdohar, Jože Bartolj, Srečko Kovačec, Franci Golob, Jože Zajc, Marjan
Bartolj, Brane Derganc, Tatjana Avsenik, Matjaž Podvinski, Tine Božič, Zvone Konda

Dnevni red:
1. OTVORITEV SEJE DVS
2. POROČILA O DELU DRUŠTVA (poročila predsednika, blagajnika in
nadzornega odbora
3. PLAN DELA ZA LETO 2021
4. RAZPRAVA O PODANIH POROČILIH
5. PREDLOGI ZA ZAMENJAVO ČLANOV V UO IN NO
6. RAZNO
Ad1) Predsednik društva nas je za otvoritev seje lepo pozdravil in podal nekaj informacij
glede
možnosti organizacije zbora članov, oziroma o možnosti izpeljave volitev preko
spletne strani, s potrditvijo UO in NO društva.
Ad2) Podana so bila vsa poročila o delu društva v letu 2020









Poročilo predsednika:
-UO je imel 3 seje in nekaj tekočih sestankov glede na oteženo stanje zaradi korone.I
Izvajanja del pri novem domu DVS so se nadaljevala
Program za leto 20 ni bil v celoti izpolnjen
- sodelovanje na vseh prireditvah v občini ni bilo izvedljivo, predavanja o negi trsov in
vina so odpadla,
- tradicionalni pohodi – organiziran je bil Prešernov pohod na Ljuben,Martinov
koncert, kot tudi pohod pa sta bila odpovedana, ker pogoji niso tega dopuščali.
- postavitev klopotca zmagovalcu cvička Marjanu Bradaču – izvedeno
- sodelovanje na tednu cvička 2020, kjer so naši vinogradniki osvojili kar 7 medalj in 3
priznanja,
- ocenjevanje mladih vin letnik 2020 pa je bilo odpovedano zaradi trenutnih korona
razmer
- glavno ocenjevanje je bilo izpeljano s petčlansko komisijo v KD Straža, v torek
23.3.2021
- strokovni izlet odpovedan
- gradnja novega doma DVS se nadaljuje…+ostalo - glej prilogo:Poročilo o delu DVS
za leto 2020 )
Poročilo blagajnika:
Stanje na računu 1.1.2020 je bilo 207,14€, skupaj je bilo prihodkov 3.176,10€,
odhodkov pa za 2.536,99€.
Razlika na računu je 639,11€.
Poročilo nadzornega odbora:
NO je ugotovil, da je društvo delalo v skladu z vsemi predpisi, prihodki in odhodki
ustrezajo izkazanemu stanju.

Ad3) Predsednik je podal plan dela za leto 2021 in sicer:
 Sodelovanje z zavodom Novo mesto
 Udeležba in soorganizacija prireditev v občini Straža
 Ocenjevanje mladih vin in glavno ocenjevanje vin
 Organizacija pohodov, degustacij
 Dokončanje novega doma DVS
 Povečati članstvo in po možnosti pridobiti mlajše vinogradnike
 Priprave na volitve predsednika in članov UO do zbora članov v letu 2021
Ad4) VSA POROČILA SO BILA SOGLASNO SPREJETA.
Ad5) Sedanji člani UO in NO smo podali predloge nove člane oz.za zamenjavo članov, to se
bo objavilo na spletni strani društva, nakar pa lahko tudi sam UO potrdi vse spremembe,
zbor članov pa se bo lahko organiziral kasneje, seveda če bodo razmere to dopuščale( v drugi
polovici leta)

Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.

Zapisala:
Predsednik DVS:
Tatjana Avsenik, l.r. Srečo Kovačec, l.r.

