
 
 

ZADEVA: Poročilo o udeležbi na zboru članov DI Ljubljana Vič – Rudnik  

 

Po pooblastilu predsednika ZDIS, g. Draga Novaka, sem se udeležila Zbora članov DI Ljubljana Vič – 

Rudnik, ki je bil 18. 3. 2016 ob 15.30 uri, v prostorih osnovne šole Trnovo, v Ljubljani.  

 

Vse navzoče je pozdravil predsednik, g. Slobodan Ristić in predlagal sprejem poslovnika o delu zbora, 

ki so ga prisotni soglasno sprejeli. Soglasno je bil sprejet tudi dnevni red. 

 

Na pobudo predsednika so bila izvoljena delovna telesa zbora članov. Verifikacijska komisija je 

ugotovila, da je bilo prisotnih 49 rednih članov in 13 podpornih, kar je pomenilo, da  je v skladu s 

sprejetim poslovnikom zbor sklepčen.  

 

Vsa poročila za leto 2015 je podal predsednik, g. Slobodan Ristić. Iz finančnega poročila je bilo 

razvidno, da je društvo poslovalo z izgubo in da so manjkajoča sredstva pokrivali z denarjem iz 

društvenega sklada. Predsednik je zatem podal še plan dela in finančni plan za leto 2016. Poročila in 

plani so bili soglasno sprejeti. 

 

Na dnevnem redu je bila tudi točka Sprejem sprememb in dopolnil Statuta DI Ljubljana Vič – Rudnik. 

Ker društvo pokriva več občin, bodo po občinah ustanovili aktive delovnih invalidov. S tem 

pričakujejo boljše financiranje in komuniciranje s člani.  

 

Sama sem kot predstavnica ZDIS vse prisotne nagovorila in jih posebej opozorila na spremembo 

njihovega Statuta, v upanju, da ga imajo usklajenega z ZDIS in z občinami, da ne bi meli težav pri 

potrditvi. Seznanila sem jih z določenimi spremembami v zvezi z zakonodajo, ki se tiče invalidov, in 

sicer sem jih opozorila na Zakon o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci, Zakon o financiranju FIHO 

in na načrtovanje sprememb Zakona o strategiji razvoja iger na srečo ter Pravilnika o poklicnih 

boleznih. Zahvalila sem se jim za njihovo delo in jim zaželela, da bi tudi v prihodnje tako dobro delali 

za dobrobit invalidov.  

 

Vida Perne,  

predsednica KOO Gorenjska 

 

 

Odhod iz Preserij pri Radomljah: 14.30 

Prihod v Preserje pri Radomljah: 18.00 

Osebni avto: 48 km 

 


