
 
 

ZADEVA: Poročilo o udeležbi na zboru članov DI Žiri 

 

Po pooblastilu predsednika ZDIS, g. Draga Novaka, sem se kot predsednica KOO Gorenjske regije 

udeležila zbora članov DI Žiri, ki je bil 17. 3. 2016 ob 16.00 uri, v prostorih gostišča »Sklednik«.  

 

Zbor je otvorila predsednica DI Žiri, ga. Frančiška Možina in nas najprej pozvala k ogledu kratkega 

kulturnega programa, ki je vseboval skeče in glasbene točke s strani OŠ Žiri. Po končanem programu 

je predsednica vse prisotne tudi pozdravila, še posebej vse povabljene goste, ki so se odzvali povabilu: 

župan Občine Žiri, g. Janez Žakelj, predsednico KOO Gorenjske regije, ga. Vida Perne, predstavnike 

DI Idrija, delegate DI Vrhnika ter predstavnico Rdečega križa.  

 

Sledila je izvolitev delovnih teles zbora članov (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, dva 

overovatelja zapisnika, zapisnikar). Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo prisotnih 74 rednih 

članov in 23 podpornih članov, kar je pomenilo, da so sklepčni in lahko nadaljujejo. Predsednica je 

predlagala dnevni red, ki so ga prisotni soglasno sprejeli.  

 

Vsa poročila so bila podana po dnevnem redu. Pomembno je izpostaviti, da je iz finančnega poročila 

razvidno, da je društvo delovala korektno in niso imeli izgube. Nato je predsednica, ga. Možina, 

predstavila program dela za leto 2016. Posebne razprave na poročila in plan ni bilo in so bili soglasno 

sprejeti. 

 

Besedo je nato dobil župan Občine Žiri, g. Janez Žakelj, ki je pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil 

za dobro delo v korist invalidov. Obljubil je, da bo Občina po svojih močeh tudi v letu 2016 prispevala 

del finančnih sredstev. Sama sem kot predsednica KOO Gorenjske regije in predstavnica ZDIS vse 

prisotne pozdravila, nato pa posebej pohvalila društveno izdelavo poročil za leto 2015, saj so imeli, 

glede na velikost društva, kar veliko težav pri izdelavi. Obljubila sem, da se bom na Upravnem odboru 

ZDIS potrudili pogovoriti o tej problematiki. 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.  

 

 

Vida Perne,  

predsednica KOO Gorenjska 

 

Odhod iz Preserij pri Radomljah: 14.00 

Prihod v Preserje pri Radomljah: 20.00 

Osebni avto: 123 km 

 


