
28.3 . 2015 - Zbor članov Zgornje savinjsko medobčinsko društvo invalidov Mozirje 

 V uvodu nas je pozdravil Solčavski Jernej , Slapnik Jernej, ki je poskrbel za kulturni program, med 

tem,ko so se člani še zbirali. Na harmoniko nam je zaigral učenec OŠ. 

Prisotne je pozdravil predsednik društva Zgornjesavinjskega medobčinskega društva Mozirje, g. 

Anton Gračner. 

Prisotni na zboru članov : Županja občine Solčava ga. Katarina Prelesnik ter predstavnik društva 

diabetikov  Mozirje in predsednik odbora invalidov Šmartno ob Paki g. Alojz Gruden. 

Opravičil se je župan občine Mozirje Ivan Suhoveršnik. 

Društvo šteje 868 članov iz občin Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno, Luče in Solčava. 

Sprejeli so dnevni red, poslovnik o delu zbora članov. Člani društva so prejeli vabilo za zbor članov. 

Ostalo gradivo za zbor članov so imeli na vpogled na sedežu društva. 

Zbor članov je potekal po predloženem dnevnem redu, katerega so člani sprejeli. Člani društva so 

potrdili delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo, dva overovatelja zapisnika in zapisnikarja. 

Podali in potrdili so poročila za leto 2014 (poročilo o delu društva, letno poročilo – poslovno poročilo, 

poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča). Verifikacijska komisija je poročala, da je 

bilo prisotnih na zboru članov 53  rednih članov (lista prisotnosti na katero so se člani podpisovali). 

Vodstvo  Zgornjesavinjskega medobčinskega društva Mozirje   je bilo s prostovoljci uspešno v 

izvajanju posebnih socialnih programov in društvenih programov. Zastavili so si bogat program dela 

društva za leto 2015, katerega so prejeli vsi člani društva ob plačilu članarine. Letos praznujejo 45 .let 

delovanja. Obletnico bodo obeležili, letos bodo zopet pripravili vseslovensko srečanje invalidov v 

Logarski dolini. 

Prisotne je nagovorila tudi županja, ki se je za opravljeno delo zahvalila vodstvu društva in 

poverjenikom in obljubila še naprej pomoč občine . 

Na kratko sem nagovorila prisotne, zahvalila sem se vodstvu DI in njihovim prostovoljcem za 

ogromno opravljenega dela v korist invalidov in jim zaželela še uspešno delo in sodelovanje v bodoče. 

Prenesla sem pozdrave in čestitke za opravljeno delo predsednika Zdis. 

RAZPRAVA: Člani so zelo zadovoljni z aktivnostmi, ki se izvajajo v društvu, prav tako so zelo zadovoljni 

s ponujenimi sedem dnevnimi termini letovanj. Na ta način lahko letuje več članov. 

Po končanem zboru je sledilo druženje. 

Odhod iz Višnje vasi  :6.30 uri 

Prihod  v Višnjo vas 15.30 Uri  

Osebni avto 145 km 

 

Dragica Mirnik A. 


