
DA SE PREDSTAVIMO 

Na zboru članov društva paralitikov Slovenije PARAS, dne 12.  marca 2022, v 

gostišču " Frfrav", v Moravčah, je potekala redna seja. Delovno predsedstvo 

zbora, s predsednikom Aleksandrom Beccarijem, je vodilo zbor po predlaganem 

in sprejetem dnevnem redu. Predstavljena poročila o delu in finančnem 

poslovanju društva so bila sprejeta. Podani so bili odgovori na poslane 

pripombe. Na tokratnem zboru članov smo člani, v skladu s statutom društva, 

izbrali novo vodstvo, ker je dosedanjemu potekel že drugi mandat. 

Izvoljeni smo bili: 

Vinko Križanec predsednik društva 

Nevenka Gramc sekretarka 

Marina Bubola blagajničarka 

Vincenc Radež predsednik Nadzornega odbora 

Anton Glad  predsednik Častnega razsodišča. 

Vsem se zahvaljujemo za izkazano zaupanje, da bomo naslednja štiri leta vodili 

društvo. Naj povzamem, kar je ob predstavitvi dela poudaril novoizvoljeni 

predsednik. Poleg zahvale dosedanjemu vodstvu za vse delo, ki so ga opravljali 

v kar dveh mandatih, je poudaril, da naj opustimo nesporazume iz preteklosti in 

se osredotočimo na sedanji čas ter nadaljujemo, kar je dobro in utečeno. 

Zagotavljamo vam, da se bomo trudili, da bomo sledili poslanstvu društva za 

zagotavljanje OBNOVITVENE REHABILITACIJE v skladu s kriteriji in v okviru 

razpoložljivih sredstev. Seveda pa je pomembno tudi druženje, zato se bo ves 

ostali program - kultura, šport, delavnice, pilates, prevozi ... nadaljeval. Prav 

tako se bo nadaljevalo delo Komisije za socialo in zdravstvene zadeve. Uradne 

ure ostajajo nespremenjene, tj. ob sredah, od 11h do 16h, in ste lepo vabljeni, 

da se oglasite. 

Že prvo sredo po izvolitvi smo pričeli z delom, zato, da bo delovanje društva 

teklo kontinuirano. Pri tem nam nesebično pomaga in nas uvaja Milena Selan. 

Sta pa Milena Selan in Polona Hutter proces dela in spremljave uredili na 



transparenten način, z veliko preglednicami, tabelami in seznami v računalniku, 

tako, da nam je to pri delu s »papirologijo« v veliko pomoč. 

Za vse kar je urejeno se zahvaljujemo dosedanji ekipi. 

In ja, stopili smo v velike čevlje. 

Nevenka Gramc 
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