
05.03.2016 – Volilni zbor članov DI Izola 

 

 

Otvoritev in pozdravil nas je predsednik društva g. Franc Poropat. 

Prisotni na volilnem zboru članov DI Izola so bili: direktorica Doma upokojencev Izola g. 

Medvešek; društva Obalno kraške regije: DI Koper, DIO Piran, DI Pivke, DI Ilirske Bistrice, DI 

Postojna, MDI Sežana; DU Jagodje Dobrava, DU Izola, predsednik KS Jagodje Dobrava in 

Andragoško društvo Izola.  

Sprejeli so poslovnik zbora članov. Ostalo gradivo za zbor članov so imeli na vpogled na sedežu 

društva.  

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

potrdili poslovnik za volilni zbor članov. Člani so potrdili delovno predsedstvo, verifikacijsko 

komisijo, volilno komisijo, dva overovatelja zapisnika in zapisnikarja. 

Preden so začeli s poročili je predsednik povedal, kaj se je v prejšnjem letu dogajalo na DI Izola 

in da so opravili izredno revizijo poslovanja DI Izola, katero so morali plačati 1.470,00€. 

Sprejeli so sklep, da strošek izredne revizije prefakturirajo oz. zaračunajo predsednici NO DI 

Izola. 

Podali in potrdili so poročila za leto 2015 (poročilo o delu društva, letno poročilo,  poročilo 

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

bilo prisotnih na zboru  članov 106 članov in članic DI Izola. 

Vodstvo DI Izola s prostovoljci je opravilo 8500 prostovoljnih ur v letu 2015. 

Vodstvo DI Izola s prostovoljci je uspešno v izvajanju posebnih socialnih programov in 

društvenih programov. Zastavili so si bogat program dela društva za leto 2016, katerega so 

prejeli vsi člani društva.  

Razrešili so predsednika, člane IO, člane NO in člane ČR in izvedli volitve. Kandidacijska 

komisija je pripravila kandidacijski postopek, ki je trajal od 5.2. do 2.3.2016. Vsi kandidati so se 

prijavili in podpisali izjave, da se strinjajo s kandidaturo. Volitve so bile javne, ker so člani 

izglasovali pri poslovniku. Za predsednika je bil samo en kandidat g. Poropat Franc, ki je 

predstavil delo društva za v bodoče in so ga soglasno potrdili. Potrdili so soglasno vse kandidate 

za člane IO, NO in ČR.  

Zahvalil sem se predsedniku, članom IO, NO in ČR za konstruktivno delo v društvu in za 

invalide. Na kratko sem nagovoril prisotne, zahvalil sem se vodstvu  DI Izola in njihovim 

prostovoljcem za ogromno opravljenega dela v korist invalidov in jim zaželel še uspešno delo v 

naprej. Povedal sem jim, kaj so posebni socialni programi in kdo jih lahko izvaja in kako morajo 

biti vodeni PSP. 

Po končanem zboru članov je bil čas namenjen razgovorom prisotnih.  

 

 

Drago Novak, predsednik ZDIS 

 


