
ZBOR ČLANOV 2017 
 
V soboto, 18.03.2017, s pričetkom ob 10.30, smo se člani društva zbrali v gostilni 
Frfrav v Krašcah pri Moravčah, kjer je potekal Zbor članov.  
 

Zbora so se udeležili številni člani in njihovi spremljevalci, rednih članov je bilo 56.  
 

 
 

Po uvodnem pozdravu predsednika Alojza Fidlerja smo sprejeli predlagani dnevni red 
in izvolili delovne organe Zbora članov.  
 

 
 

Vsa poročila (o delovanju društva, finančno, nadzornega odbora, komisije za 
socialno - zdravstvene zadeve in športne komisije) smo člani prejeli že v pisni obliki 
skupno z vabilom na zbor. Pisne pripombe na poročila sta v roku poslala dva člana. 
Po razpravi so bila vsa poročila prejeta z večino glasov. 
 

Prav tako je bil z veliko večino glasov obravnavan in sprejet delovni in finančni plan 
za leto 2017. Predsednik je tudi seznanil člane, da so pridobljena sredstva FIHA za 
leto 2017 zmanjšana za dobre 3%, 
 

Zbor članov je z večino glasov potrdil tudi višino participacije za skupinsko 
obnovitveno rehabilitacijo, ki ostaja enaka lanski, in sicer 50 € na udeleženca, trajala 
pa bo 12 dni. V primeru, da bo sklenjen dogovor z ZZZS-jem, se bodo z letom 2018 
sredstva namenjena spremljevalcem pretvorila na upravičence skupinske 
obnovitvene rehabilitacije. Kdor bo potreboval pomoč, pa mu bo s strani društva 
omogočena nega.  
 

Ker se bližajo volitve v organe ZŠIS-a,  so bili z večino glasov potrjeni Alojz Fidler v 
Nadzorni odbor, Milena Selan v Upravni odbor ter Apolonija Hutter in Janez Pirc v 
Skupščino s stalnim mandatom. 
 



 
 

Zaradi odstopa dosedanje predsednice nadzornega odbora Marije Gradišar so člani 
z večino glasov izvolili Nadzorni odbor v sestavi: v.d. predsednik NO Ivan Palčič, 
člana NO Jože Gašper in Bojan Fijavž ter nadomestna članica Kristina Štepec.  
 

Zbor članov je na zahtevo dveh članov obravnaval tudi njuno pritožbo. Z večino 
glasov je Zbor njuno pritožbo o upravičenosti, da jima društvo povrne stroške najema 
skuterja, zavrnil. 
 

Ob 12.15 uri je bil uradni del zbora zaključen, lahko smo se posvetili drug drugemu, 
saj se člani zberemo iz vse Slovenije, zato smo takšnih priložnosti še posebno veseli. 
 

 
 
 

Zapisala: Saša Žgajnar 

 


