
21.3.2016 ZBOR ČLANOV  DRUŠTVA INVALIDOV OBČINE LAŠKO 

Zbor članov društva invalidov občine Laško 

Zbor je otvoril in nas pozdravil predsednik društva Miha Lončar. Na zboru  je bil prisoten pod župan 

občine Laško  Jože Senica. 

Za prijeten uvod so poskrbeli člani kvarteta Grmada z lepimi slovenskimi napevi. Člani so  dnevni red 

dobili po pošti. Z gradivom so se lahko seznanili v pisarni društva. 

 Sprejeli so poslovnik zbora članov. 

Po izvolitvi delovnih teles je zbor potekal po sprejetem dnevnem redu. Predstavljena so bila poročila 

za leto 2015/ poročilo o delu IO - poslovno poročilo, letno poročilo, poročilo nadzornega odbora, 

poročilo sekcije za šport, poročilo častnega razsodišča, poročilo socialne in športne komisije/ 

Verifikacijska komisija je poročala , da je zbor sklepčen. 

Razprav po poročilih ni bilo, poročila so bila enotno potrjena z dvigom rok. 

Predstavljen je bil plan dela in finančni plan za leto 2016. Na plan ni bilo razprav, prisotni so plan dela 

in finančni plan za leto 2016 enotno potrdil. 

Prisotne sem pozdravila v imenu ZDIS in v imenu Draga Novaka, predsednika ZDIS. Pohvalila sem 

njihov trud pri izvajanju socialnih programov. Poudarila sem pomen delovanja društva v kraju in jim 

zaželela še naprej uspešno delo in sodelovanje z krajani, institucijami in ZDIS. Čestitala sem jim za 

pridobitev laskavega naziva »Občina po meri invalidov« 

Zahvalila sem se vodstvu in prostovoljcem za prostovoljno delo , ki ga opravljajo v korist invalidov . 

Vodstvo društva pa me je zadolžilo, da apeliram na ZDIS, da se poenostavi administracija, s katero se 

morajo vsak dan več ukvarjati. Prav tako velik problem vidijo v davčni blagajni, za katero ni dokončno 

še nič dorečenega. Izvajajo se različne razprave na to temo, nihče ni opazil, da bi s strani zveze 

zasledil predlog za  poenostavljeno poslovanje prostovoljnih društev.  

Vodstvo društva ne želi nihče prevzeti in predsednik se je strinjal, da ostane na funkciji do takrat, ko 

najdejo nadomestilo. 

Po končanem zboru  se je nadaljevalo druženje s člani. 

Dragica Mirnik 

Članica UO ZDIS 

 

Odhod Višnja vas ob 10. uri 

Prihod domov ob 15. uri 

Osebni avto:  48 km 


