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POROČILO 
 
o udeležbi na Zboru članov D.I. Ilirska Bistrica v restavraciji TIB Transport, dne 20.2.2016 ob 
16.00 uri. 
 
Uvodoma je vse udeležence Zbora pozdravila predsednica D.I., gospa Jožica Žibert ter 
predstavila Poslovnik o delu zbora članov nato pa predlagala kandidate za delovna telesa 
zbora. Predlagani so bili enoglasno sprejeti in potrjeni, nakar so zasedli svoja mesta in pričeli 
z delom. Vodenje je prevzela izvoljena predsednica delovnega predsedstva – gospa Anica 
Kocjančič, ki je celoten potek vodila zelo kvalitetno. 
 
Verifikacijska komisija je podala svoje poročilo o udeležbi. Prisotni so bili: 104 članov, od tega 
pa 89 rednih in 15 podpornih članov. 
Na dan 31.1.2015 je D.I. imela 534 rednih in 66 podpornih članov. O Zboru so bili vsi 
obveščeni, dokumentacija pa je bila možna za ogled v društvenih prostorih. Podani so bili vsi 
pogoji za potek Zbora. 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
Poročilo o delu I.O. društva za 2015, letno poročilo o poslovanju društva za leto 2015, 
program dela in finančni načrt za leto 2016 je predstavila predsednica društva, poročilo N.O. 
pa predsednica N.O. ga. Marija Šircelj ter poročilo Častnega razsodišča predsednik Č.R. g. 
Marjan Boštjančič. 
Vsa poročila za 2015, kakor tudi program dela in finančni načrt za 2016 so bili dani v 
razpravo, (ki je pa ni bilo) in sprejem. Vse je bilo soglasno sprejeto. 
 
Na Zboru so bili predsedniki vseh društev Obalno – Kraške regije, iz občine pa predstavniki 
Koronarnega društva, Društva univerze za tretje življensko obdobje, Društva diabetikov in 
upokojencev. 
Župana ali koga drugega iz Občine ni bilo. 
 
Podana poročila in plani so bili zelo podrobno in kvalitetno pripravljeni in med člani lepo 
sprejeti. Čutiti je bilo medsebojno zaupanje, v družabnem delu pa tudi veselje in zadovoljstvo. 
 
V delu, namenjenem besedi gostov, sem podala opravičilo prisotnosti predsednika ZDIS-a ter 
predala pozdrave in dobre želje, pohvalila delo izvršnih organov in predsednice, kakor tudi 
vseh članov, ki prostovoljno delajo za člane društva. Vsem je veljala tudi zahvala za 
požrtvovalno delo v D.I.   
 
 
 
 
Odhod   20.2.2016 ob 14.15           
Prihod                     ob 22.30                                                       Hilda Vuga 
KM:160 
 
 
Portorož, 30.3.2016 
 


