
ZBOR ČLANOV 2023 

 

V soboto, 18. marca 2023, je v dvorani gostišča Frfrav, v Krašcah pri Moravčah, 

potekal redni letni Zbor članov in to prvič pod novim vodstvom. Zbralo se nas je 57 od 

148 rednih članov, nekaj podpornih članov in tudi nekateri družinski člani ter 

računovodkinja Tanja. 

 

 

 



 

 

Kot je v navadi, je ob začetku srečanja vse prisotne nagovoril predsednik društva Vinko 

Križanec. Po začetnih formalnostih, izvolitvi delovnega predsedstva in ostalih organov, 

poročilu verifikacijske komisije, smo člani soglasno potrdili tudi poročila predsednika, 

Nadzornega odbora, KREŠ, KSZZ in finančno poročilo. 

 

 

 



Predsednik je tudi povedal, kako je potekala lanska obnovitvena rehabilitacija in kako 

bo z letošnjo OR, saj je kar nekaj sprememb. Med drugim je financiranje obnovitvene 

rehabilitacije namesto ZZZS-ja prevzelo Ministrstvo za zdravje. 

Predsednik je tudi opozoril na zaplet, ki je nastal pri prijavah za OR. Ugotovljeno je 

bilo, da nekaj prijav ni prispelo, čeprav so bile oddane na pošto, kar se doslej še ni 

zgodilo. Kje se je zapletlo, ni bilo mogoče ugotoviti. Zato je priporočil, da v bodoče 

pošljemo prijavnice priporočeno, po elektronski pošti ali oddamo osebno v času 

uradnih ur. Vendar se je končno tudi to rešilo, namreč, po številnih urgiranjih na pošti, 

so se vse prijavnice le našle. Vse s poštnim žigom izpred 13.03.23. Na pošti so se 

opravičili, malo krivili tudi študente, ki občasno delajo pri njih, a glavno je, da so se 

prijavnice našle.  

Predsednik je predstavil tudi finančni plan za tekoče leto. Po predvidevanjih bo društvo  

prejelo skoraj 8.000 € manj kot lani. Tako, da, kljub racionalni porabi in varčevanju s  

sredstvi, ne bomo mogli uresničiti vseh zastavljenih ciljev, predvsem udeležbe vseh 

prijavljenih na OR. 

Po uradnem delu nas je že čakalo okusno kosilo. Poklepetali smo seveda drug z 

drugim, si »privezali« dušo, bi nekateri rekli. 

 

 



 

 

 

Po kosilu in prijetnem klepetu smo se v lepem sončnem vremenu kar hitro odpravili 

proti domu, vsak na svoj  konec Slovenije. 
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