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POROČILO 
 
 
o udeležbi na Zboru članov MDI Sežana, dne 12.3.2016 ob 17.00 uri v Lipici. 
 
V MDI Sežana je vključenih 382 invalidov, na Zboru članov pa je bilo prisotnih 65 članov. 
 
Zbor je uvodoma pozdravila predsednica društva ga. Jelica Grmek, ki je predstavila Poslovnik 
o delu zbora članov ter predlagala člane delovnih teles Zbora članov: predsednika in dva 
člana delovnega predsedstva, verifikacijsko komisijo ter zapisnikarja in dva overovatelja 
zapisnika. 
Z dvigom rok so bili vsi soglasno izvoljeni. 
 
Delovno predsedstvo je vodil podpredsednik, g. Rado Pirjevec. Sprejet je bil predlagani 
dnevni red in v nadaljevanju je vse potekalo v skladu s tem. 
Poročilo o delu I.O. ter finančno poročilo za 2015 in letno poročilo 2015 je podala predsednica 
DI g. Grmek Jelica. 
Poročilo o delu N.O. Fakin Tatjana, predsednica N.O. 
Poročilo o delu Č.R., Ravban Milan, član N.O. 
Prav tako je plan dela in finančni plan 2016 podala predsednica društva. Vse predstavljeno je 
že sprejel tudi I.O. društva. Izglasovano je bilo, da se poročila za 2015 ter plan za 2016 
podajo v razpravo in javno glasovanje, kar je izvedel predsednik delovnega predsedstva. 
Poročila so bila kvalitetno pripravljena, dobro izvedeni so vsi programi, tudi s športnimi uspehi 
in lepimi dosežki delavnic ročnih del. Pripomb in razprave ni bilo, zato je bilo izvedeno 
glasovanje in predlagano je bilo soglasno sprejeto. 
S strani Občine je bil prisoten podžupan - g. Pirjevec, ki je prisotne v imenu župana tudi 
pozdravil in zagotovil, da bo sodelovanje in pomoč tudi v bodoče potekalo. 
Iz Divače je bila udeležena ga. Damjana Gustinčič – član Občinskega sveta,ki je z 
zanimanjem in pohvalo za delo društva spremljala potek Zbora članov in prav tako obljubila 
bodoče sodelovanje. 
 
Predsednica društva je izrazila zahvalo vsem sodelujočim ter opomnila člane, da naj se o 
kakršnih – koli dvomih, problemih ali vprašanjih pridejo pogovoriti v društvu, kjer so za vse 
vedno odprta vrata in edini primeren kraj za točne informacije v zvezi z delovanjem društva. 
 
Na povabilo k besedi gostov so se poleg občinskih predstavnikov javili vsi predstavniki DI 
Obalno – Kraške regije. 
 
 
Odhod iz Pirana 12.3.2016 ob 15.15 
Prihod                                  ob 23.30                                          Hilda Vuga 
KM: 129 
 
 
 
Portorož, 30.3.2016  


