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Zveza delovnih invalidov 

Slovenije 

Dunajska 101 

 

1000    Ljubljana 

 

ZADEVA: Poročilo o udeležbi na zboru članov DI Grosuplje! 

 

Sobota, 20.02.2016 – Zbor članov DI Grosuplje 

 

Uvodoma nas je pozdravila predsednica DI Grosuplje ga. Anica Perme. Na zboru članov nas je pozdravil tudi 

župan občine Grosuplje, ki je pred samim pričetkom dela zapustil zbor članov zaradi obveznosti. Na zboru 

članov so bili prisotni še predstavniki KOO Dolenjske in Bele Krajine iz Črnomlja, Metlike, Novega mesta in 

Ribnice. 

Dnevni red zbora članov so člani DI Grosuplje prejeli po pošti, z samim gradivom so se lahko seznanili v 

poslovnih prostorih DI Grosuplje v času uradnih ur. 

Ga. predsednica Anica Perme je udeleženim članom predstavila dnevni red in poslovnik, oboje so  udeleženci  

sprejeli soglasno. 

Po izvolitvi delovnih teles zbora članov so udeleženci slišali poročilo predsednice o delu izvršnega odbora, letno 

poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča. V vednost članov je bilo podano tudi 

poročilo  o delu socialne komisije. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta, razprave na poročila ni bilo s strani 

udeležencev zbora.  Ker ni bilo razprave sem se sam vključil v razpravo ter povzel podana poročila, ki so bila 

kvalitetno pripravljena in izražajo dobro delo društva invalidov. Tudi ostali gostje s strani KOO so pohvalili delo 

DI Grosuplje. Ga predsednica je še predstavila plan dela za leto 2016, blagajničarka pa finančni plan 2016. 

Tudi na planiranje ni bilo pripomb, saj so gradiva bila soglasno sprejeta v podani obliki. 

Pod zadnjo točko dnevnega reda vprašanja in pobude članov ni bilo razprave, zato sem se vsem prisotnim 

zahvalil za kvalitetno delo in jim zaželel tudi v bodoče uspešno delo za dobrobit invalidov. 

Po končanem zboru članov so udeleženci imeli še prijetno druženje ob glasbi. 

 

Odhod od doma ob 8. uri 

Prihod domov ob 20. uri 

Prevoženi km 184 km 

 
 
 

Poročilo Pripravil:               
Srečko Matkovič                             
 

 

 


