
19.3.2016 ZBOR ČLANOV Območnega društva invalidov Dravinjske doline 

Zbor članov Območnega  društva  invalidov Dravinjske doline 

Zbor je otvoril predsednik društva Ivan Pavlič. Prebral je poslovnik  zbora članov, ki so ga prisotni 

potrdili z dvigom rok. 

Na zboru  je bil prisoten župan občine Slovenske Konjice. 

Člani so dnevni red dobili po pošti, preko oglasnih desk, preko medijev.  Gradivo je bilo na razpolago 

v pisarni društva , ob prihodu na zbor so ga vsi prisotni prejeli. 

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 častnega razsodišča/ 

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 potrdili. 

Izvolili so predstavnika za ZDIS. 

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

Pohvalila sem njihov trud pri izvajanju socialnih programov. Njihov program je bil zelo obsežen .  

Mnogo prostovoljnih ur je bilo vloženo v delo za invalide v njihovih programih. Zelo so se aktivno 

vključili v delo lokalnih skupnosti in občin, saj so v okviru društva pridobili že tretjo listino Občina po 

meri invalidov. 

Poudarila sem pomen delovanja društva v  občinah in jim zaželela še naprej uspešno delo in 

sodelovanje z  občani, institucijami in ZDIS. 

Zahvalila sem se vodstvu, predsedniku in tajnici za res požrtvovalno delo in prostovoljcem za čas in 

trud, ki ga prostovoljno opravijo za dobrobit sočlanov.  

Po končanem zboru  se je nadaljevalo druženje s člani ob proslavi dneva žena. Nastopili so otroci OŠ 

Slovenske Konjice in domači ansambel. 

Dragica Mirnik 

Članica UO ZDIS 

Odhod Višnja vas ob 9. uri 

Prihod domov ob  13. uri 

Osebni avto:  45 km 


