
20.02.2016 – Zbor članov DI Muta 

 

Nastop ženskega pevskega zbora Klasje DI Muta, ki nam je na začetku zapel tri pesmi. 

Otvoritev in pozdravil nas je predsednik društva g. Jožef Freidl. 

Prisotni na zboru članov DI Muta so bili: župan občine Muta g. Mirko Vošner; direktorica CSD 

ga. Marijana Popijal; društva: DI Mežiške doline, DI Dravograd, DI Slovenj Gradec, Društvo 

Invalid Vuzenica, Društvo Sožitje Zg. Dravske doline, DU Muta.  

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 na mizah, 

prejeli so tudi poslovnik o delu zbora članov. Člani so potrdili delovno predsedstvo, 

verifikacijsko komisijo; dva overovatelja zapisnika in zapisnikarja. 

Preden so začeli s poročili so nagradili dve učenki OŠ Muta, ki sta sodelovali v Pedagoški akciji 

ZDIS in sta nam prebrali svoje pesmi in spisa, ter jih je predsednik nagradil z darili. 

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 101 član DI Muta. 

Vodstvo DI Muta s prostovoljci je opravilo 2195 prostovoljnih ur v letu 2015. 

Vodstvo DI Muta 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.  

Na kratko sem nagovoril prisotne, zahvalil sem se vodstvu  DI Muta 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. 

Pod točko Predlogi in vprašanja članov je predsednik DI Muta g. Jožef Freidl podelil trem 

zaslužnim članom pisna društvena priznanja.  

Na koncu zbora članov je nastopila skupina VDC Muta s tremi folklornimi plesi. 

Po končanem zboru članov je bil čas namenjen razgovorom prisotnih.  

 

 

 

Drago Novak, predsednik ZDIS 

 


