
11.03.2016 – Zbor članov DI Radeče 

 

Nastop otrok iz glasbene šole Laško-Radeče. Zaigrali so nam pesem na citre; pesem na orgle in 

kvartet pihal nam je zaigral dve pesmi. 

Predsednik DI Radeče se je zahvalil mentorjem in ravnateljici glasbene šole, ter izvajalcem za 

čudovito zaigrane pesmi. 

Otvoritev in pozdravil nas je predsednik društva g. Franc Gros. 

Prisotni na zboru članov DI Radeče so bili: župan občine Radeče g. Tomaž Režun; društva iz 

Posavsko Zasavske regije: DI Hrastnik, DI Trbovlje, DI Sevnica, DI Zagorje ob Savi; DU 

Sevnica; občinska svetnika in ravnateljica glasbene šole.  

Sprejeli so poslovnik zbora članov. Ostalo gradivo za zbor članov so imeli na vpogled na sedežu 

društva.  

Zbor članov  je potekal po dopolnjenem dnevnem redu, katerega so člani zbora članov soglasno 

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

verifikacijsko 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 77 član DI Radeče. 

Poslovali so z dobičkom, katerega so namenili za izvajanje programov v naslednjem letu. 

Vodstvo DI Radeče s prostovoljci je opravilo 3800 prostovoljnih ur v letu 2015. 

Vodstvo DI Radeče 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 Radeče 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 9 – dodatna točka, pri kateri so izvedli nadomestne volitve za člana IO DI Radeče.  

Na koncu zbora članov pod točko razno je predsednik DI Radeče povedal, da je vedno več 

birokracije, manj sredstev itd…. 

Po končanem zboru članov je bil čas namenjen razgovorom prisotnih.  

 

 

 

Drago Novak, predsednik ZDIS 

 


