
 
 

ZADEVA: Poročilo o udeležbi na zboru članov DI Tržič 

 

Po nalogu predsednika ZDIS, g. Draga Novaka, sem se kot predsednica KOO Gorenjska udeležila 

zbora članov DI Tržič, ki je bil v soboto, 19. 3. 2016 ob 10.00 uri, v prostorih restavracije »Raj«.  

 

Vabljeni so bili vsi člani, in sicer pisno, prek pošte, gradivo pa je bilo na voljo za vpogled v prostorih 

društva v času uradnih ur.  

 

Zbor je otvorila predsednica DI Tržič, ga. Marta Mesarek, ki je vse prisotne tudi pozdravila, še posebej 

vse povabljene goste: podžupana Občine Tržič, g. Dušana Bodlaja, predsednico KOO Gorenjske 

regije, go. Vido Perne, predstavnico Društva diabetikov Tržič, predsednico DU Tržič ter predsednika 

Kluba bolnikov po možganski kapi. Predlagala je poslovnik in dnevni red zbora članov. Oba sta bila 

sprejeta.  

 

Na pobudo predsednice so bila izvoljena delovna telesa zbora članov (delovno predsedstvo, 

verifikacijska komisija, dva overovatelja zapisnika, zapisnikar). Verifikacijska komisija je ugotovila, 

da je bilo prisotnih 54 članov, kar je pomenilo, da so sklepčni in lahko nadaljujejo.  

 

Poročila so bila podana po dnevnem redu. Pri letnem poročilu je ga. Joži Laharnar, ki ga je 

predstavljala, izpostavila, da so poslovali pozitivno in ostanek prinesli na društveni sklad. Zatem je 

predsednica, ga. Mesarek, predstavila program dela za leto 2016. Posebne razprave o poročilih in 

planu ni bilo in so bili soglasno sprejeti. 

 

Nato je dala predsednica besedo gostom, najprej podžupanu Občine Tržič, g. Dušanu Bodljaju, ki je 

vse navzoče lepo pozdravil, pohvalil delo društva, predvsem pa se zahvalil prostovoljcem, ki so še 

pripravljeni delati v korist invalidov. Glede financ je poudaril, da jih z društvom rešujejo sproti, nekaj 

jih dobijo na razpisu, nato pa se sproti dogovarjajo glede posameznih projektov. Tudi ostali gostje so 

pozdravili vse prisotne. Kot predsednica KOO Gorenjske regije in predstavnica ZDIS sem pozdravila 

g. podžupana, vse prisotne povabljene goste ter člane in članice DI Tržič. Zelo skrbno sem poslušala 

vsa poročila, ki so jih podali in ugotovila, da je društvo zelo dobro delalo, da so uresničili sprejeti 

program, kljub temu da sta predsednica društva in tajnica poudarili težave pri izdelavi poročil za 

FIHO. . Seznanila sem jih z novostmi pri sprejemu zakonodaje, 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. Vsem prisotnim sem se zahvalila 

za njihovo trdo prostovoljno delo in jim zažela veliko uspeha v bodoče. Predsednici in tajnici sem 

zaželela še veliko dobre volje pri vodenju društva.   

 

 

Vida Perne,  

predsednica KOO Gorenjska 

 

Odhod iz Preserij pri Radomljah: 8.30 

Prihod v Preserje pri Radomljah: 14.00 

Osebni avto: 84 km 

 


