
09.04.2015  ZBOR ČLANOV DELEGATOV DI MARIBOR  ob 09 uri veliki dvorani Doma invalidskih društev, Trubarjeva 15 

Maribor 

Predsednik DI Maribor g. Gorazd Mazej  je otvoril in pozdravil vse navzoče na zboru delegatov. 

Na zbor delegatov DI MARIBOR je bil vabljen  predstavnik ZDIS-a po naročilu predsednika g. Drago Novaka ( član UO ZDIS 

Rajko Žagar ) 

Na predlog predsednika g. Gorazd Mazej - a  so bila izvoljena in potrjena vsa delovna telesa in sicer: 

- delovno predsedstvo  : g. Mirko Čubrič predsednik 

                                            ga. Mira Vražič   član 

                                            ga. Štefka Humer član 

- zapisnikar :  ga. Jadranka Purgaj 

- uverovitelja zapisnika :  g. Bojan Šiško 

                                             g. Franc Špur 

-verifikacijska komisija : g. Branislav Krajnc predsednik 

                                           ga. Anica Pogorelec  član  

                                            ga. Cvetka Bratkovič  član 

Po izvolitvi delovnih teles je zbor delegatov pričel razpravo še preden je bil sprejet dnevni red. Po posredovanju 

predsedujočega in tudi mene je le bil dnevni red soglasno sprejet. Verifikacijska komisija je podala poročilo in ugotovila 

da je na zboru prisotnih 18 članov delegatov od 30 in so bili sklepčni. Predsednik DI je podal poročilo za leto 2014. 

Finančno poročilo je  podal računski servis Fortija d.o.o Maribor in tako je imelo DI MARIBOR za 77049 evrov prihodkov 

in 81038 odhodkov . Poročilo NO je podala podpredsednica ga. Olga Belec , ki ugotavlja, da je bilo vse po predpisih in v 

skladu z zakonom. Poročilo častnega razsodišča ni bilo .Vodstvo DI Maribor je uspešno realiziralo vse programe in naloge 

katere so si zadali v letu 2014.  Vsa poročila so šla v razpravo in bila tudi soglasno potrjena. Podan je bil tudi plan dela DI 

Maribor za leto 2015, kakor tudi finančni plan za leto 2015 in bil soglasno sprejet. Razprava je potekala tekom celega 

zbora in tudi večkrat sem se moral v njo vklopit tudi sam , kot predstavnik zveze 

V nagovoru sem vse navzoče pozdravim v imenu Zveze in jim prinesel pozdrave vodstva ZDIS-a , prav tako sem jim 

razložil nekatere spremembe okrog zakonodaje in da zveza delovnih invalidov Slovenije vedno aktivno sodeluje in daje 

pobude, za spremembe in dopolnitve k zakonom in podzakonom. 

Zahvalil sem se vodstvu DI Maribor in vsem njihovim članicam in članom za uspešno opravljeno delo v letu2014, pozval 

sem jih k strpnem in umirjenem dialogu, kajti le tako lahko društvo normalno in uspešno deluje v imenu invalidov in 

uspešno sodeluje z zvezo delovnih invalidov Slovenije 

Zaželel sem jim uspešno delo v korist invalidov tudi v letu 2015. in željo po dobrem sodelovanj 

Lep pozdrav: 

       Rajko  Žagar čl. UO ZDIS-a 

 

Odhod iz Hrastnika:  06:30 uri 

Prihod v Hrastnik :  15:05 uri 

Osebni avto:  202 km 

 


