
ZBOR ČLANOV DRUŠTVA INVAIDOV Dravograd, 28.3.2015 

Otvoritev zbora je potekala z kratkim kulturnim programov v katerem so nastopile pevke ŽPZ DI Dravograd. Pozdravila 
nas je predsednik društva Slavko Halužan. 

Na zboru članov je bil prisoten poslanec DZ Benedikt Kopmajer, predsedniki-ce  društev KOO Koroške: DI Muta, DI 
Dravograd, MDI »Drava« Radlje,DI Slovenj Gradec.  Prisotni so bili predstavniki DU Dravograd, društva diabetikov 
»Polžki«,medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor in častna članica Barica  Ambrož . 

Dnevni red so člani društva prejeli z vabilom preko poverjenikov društva. Vso gradivo je bilo od 11. 3. 2015 na voljo v 
pisarni društva v času uradnih ur. 

Soglasno so sprejeli poslovnik o delu zbora članov (javno glasovanje). Vodili so prisotnostno listo. 

Po izvolitvi delovnih teles je zbor članov potekal po sprejetem dnevnem redu. 

Verifikacijska komisija poroča , da je prisotnih 78 rednih in 26 podpornih članov, kar je več kot 1/10 in zbor članov lahko 
veljavno sklepa.  

Poročilo predsednika društva je zajemalo poročilo na operativnem področju, o delu na socialnem, športnem in 
kulturnem področju.  Iz poročila je razvidno, da je bilo veliko dela opravljeno za njihove člane. Kot največji uspeh društva 
je pridobitev listine »občina po meri invalidov«. Posebej je poudaril vire financiranja in porabo sredstev  za vseh 8 
posebnih socialnih programov. 

 Letno  finančno poročilo z obrazložitvami za posamezne postavke po namenih financiranje in porabe(FIHO 11.210, ZDIS 
3.766). Prihodkov so imeli 63.256€ odhodkov pa 62.886€.Presežek nad odhodki v višini 159€ se prenese v društveni 
sklad. 

Podano izčrpno poročilo NO skladno z zakonodajo.  Posebno pozornost posvetili pregledu pravilne porabe denarnih 
sredstev po namenih in  spremljali uresničevanje sklepov IO DI Dravograd.  

Častno razsodišče se ni sestalo, ker ni bilo potrebe. 

Poročila so soglasno sprejeta, potrjeno je bilo letno poročilo  DI Dravograd. 
Vsebinski program dela in finančni plan za leto 2015 sta bila prav tako soglasno sprejeta. (načrtujejo za 35.000€ 
prihodkov in ravno toliko odhodkov, ker nimajo več zaposlenega prek javnih del). 
Izvolili so tudi delegata g. Slavka Halužana, predsednika  DI Dravograd za zbor članov ZDIS. 
Spremenili so tudi statut društva v delu, kjer je opredeljen žig društva.  
Podelili so tudi številna društvena priznanja za zvestobo od same ustanovitve  za 45 let in 40 let.   
 
Poslanec DZ Benedikt Kopmajer je podal okvirne smernice  okoli sprememb pokojninske zakonodaje in informacijo o 
izplačilu regresa za upokojence in uskladitvi pokojnin.  
 
Na koncu  je vse prisotne pozdravila tudi častna članica Barica Ambrož in podala obširno obrazložitev aktivnega dela 
Alojza Špalirja kot ustanovnega člana društva in meni , da ni prav da nima statusa rednega člana in si za svoje nesebično 
delo v društvu  zasluži tudi višje priznanje kot je društveno. 
 
V svojem nagovoru sem pohvalil delo vodstva društva, še posebej pa prostovoljce in skušal predstaviti kako pomembno 
je njihovo delo za invalida in se vsem iskreno zahvalil v imenu ZDIS. Pohvalil sem prizadevanje v občini Dravograd za 
uspešno  izvajanje projekta »občina po meri invalidov«, kar je vidno tudi po prisotnih na zboru ostalih društev , ki 
delujejo v občini. Poudaril sem, da je projekt tudi v bodoče dopolnjevati  in nadgrajevati z enako vnemo. Poskušal sem 
predstaviti kako pomembni so društva KOO in ZVEZE za invalide. Zato je nadvse pomembno, da se v društvih in zvezi 
povežemo, v njih spoznavamo svoje odgovornosti in jih po svojih močeh opravljamo. 
Na kratko sem predstavil aktivno sodelovanje ZDIS  pri pripravi zakonodaje: pobuda za spremembe pri seznamu TO,  in 
zakonodaje s področja ZPIZ2 (diskriminacija – odstotek osnove za izračun pokojnine, ki bodo tako nizke - zajamčene 
glede na povprečje plač) pobudo za spremembo in dopolnitev Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki 
bi odpravil omejevanje članstva v svetu FIHO zastopnikom  ali odgovornim osebam prejemnic FIHO sredstev. Na začetku 
leta smo prejeli uspešno ustavno pobudo   NSIOS, katere član je ZDIS. Ustavno sodišče je v tožbi zoper Republiko 
Slovenijo prepoznalo neustavnost zakona o Volitvah v DZ RS in državi  naložilo da v dveh letih  odpravi neskladje in 
omogoči dostopnost invalidov na volišča. 
       Jožef FREIDL, član UO ZDIS 
Odhod z Pernic ob 10.00 
Prihod na PERNICE ob 15.00 
Osebni avto: 50 km 


