
10.03.2016 – Volilni zbor članov MDI Lenart 

 

Nastop MPZ MDI Lenart, ki nam je na začetku zapel pet pesmi. 

Otvoritev in pozdravila nas je predsednica društva ga. Emilija Šuman. 

Prisotni na volilnem zboru članov MDI Lenart so bili: direktorica CSD Lenart ga. Jasmina 

Gruden; župan občine Lenart se je opravičil. 

Na začetku volilnega zbora članov je predsednica ga. Emilija Šuman podelila častni član društva 

g. Jože Korošču, dolgoletnemu aktivnemu članu, ki je 30 let bil aktiven v društvu, član IO in 

izdeloval pri ročnih delih, ter bil poverjenik za Josipdol.  

Sprejeli so poslovnik volilnega 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. 

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 72 članov in članic MDI Lenart. 

Poslovali so z izgubo, katero so pokrili iz sklada iz presežkov preteklih let. 

Vodstvo MDI Lenart s prostovoljci je opravilo 3440 prostovoljnih ur v letu 2015. 

Vodstvo MDI Lenart 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 predsednico, člane IO, člane NO in člane ČR in izvedli volitve. Kandidacijska 

komisija je pripravila kandidacijski postopek, ki je trajal od konca 28.12.2015 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 ga. Emilija 

Šuman, ki je predstavila delo društva za v bodoče in so jo soglasno potrdili. Potrdili so soglasno 

vse kandidate za člane IO, NO in ČR.  

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

invalide. Na kratko sem nagovoril prisotne, zahvalil sem se vodstvu  MDI Lenart 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. 

Predsednica je povedala na volilnem zboru članov o anonimnem pismu in o tem, da naj iščejo 

predsednika društva, ker v roku 2 let bi rada našla nekoga, ki bi dobro vodil MDI Lenart. 

Po končanem zboru članov je bil čas namenjen razgovorom prisotnih.  

 

 

Drago Novak, predsednik ZDIS 

 


