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POROČILO 
 
 
o udeležbi na ZBORU ČLANOV D. I. PIVKA v gostilni KARA v Pivki, dne 27.2.2016 ob 17.00 
uri. 
 
Po naročilu predsednika ZDIS – a, gospoda Draga Novak, sem se udeležila citiranega Zbora 
in kot članica U. O. ZDIS prenesla opravičilo, pozdrave in dobre želje v imenu ZDIS-a in 
svojem imenu .Na Zboru je bil prisoten podžupan občine – g. Boris Rebec ter delegati vseh DI 
Obalno – Kraške regije. 
Društvo šteje 140 članov 
po poročilu verifikacijske komisije pa je bilo na Zboru udeleženih 50 članov. 
 
Po pozdravnem nagovoru predsednice društva gospe Miroslave Požar je sledila predstavitev 
in sprejem Poslovnika o delu Zbora članov. 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet, prav tako pa tudi predlagani kandidati za 
delovna telesa Zbora članov. 
Delovno predsedstvo v sestavi: predsednica ga. Biserka Nadoh in še dva člana ter zapisnikar 
so zasedli delovna mesta in vodili Zbor do konca. Ga. Nadoh je svojo zadolžitev zelo 
kvalitetno opravila. 
Poročilo o delu I.O. za 2015 in za ostala poročila iz dnevnega reda, kakor tudi program dela in 
finančni načrt za 2016 so bila v redu predstavljena in podana v razpravo in sprejem. K 
razpravi se ni nihče odzval, tako da so bila vsa poročila za 2015 in plan dela ter finančni plan 
za 2016, enoglasno sprejeti. 
K besedi so bili pozvani vsi prisotni, oglasili pa so se podžupan Občine – g. Boris Rebec, ki je 
delo in sodelovanje društva pohvalil ter repliciral mojo prošnjo in priporočilo, za dodelitev 
ustreznih poslovnih prostorov za DI, z obljubo, da se bodo potrudili za ureditev te boleče točke 
društva. 
S čestitkami in pohvalami so se oglasili tudi vsi delegati društev KOO. 
Pozdrave in dobre želje za nadaljno delo sem v imenu ZDIS-a in svojem imenu predala tudi 
sama. Pozdravila sem pomen dobrih odnosov, sodelovanja, razumevanja in pomoči šibkejšim, 
čestitala za uspešne socialne programe in športne dosežke ter izrazila željo in priporočila, da 
tako delujejo tudi v tem letu. 
Po zaključku uradnega dela je sledilo veselo druženje. 
  
 
Odhod iz Pirana 27.2.2016 ob 15.00 
Prihod                                  ob 22.30                                           Hilda Vuga 

KM: 160 

 

Portorož, 30.3.2016 

 


