
 
 
 
Številka: 99/MP 

  Datum: 21.11.2016 

 

                                                Z A P I S N I K 
 
6 seje Izvršnega odbora Društva invalidov Ljubljana Šiška, ki je bila v torek, dne 
8. novembra 2016, od 10. do 12,00 ure, v prostorih društva v Ljubljani, Celovška 105. 
 
PRISOTNI: predsednica Ana Pintar, člani  Andželko Ilič, Helena Černic, Danica Savič, Marija 
Podvez, Jožica Jakša, Jože Posavec, Andrej Satran, Vida Koblar, predsednica NO Dragica 
Bertalanič.  

  Upravičeno odsotni: Ivan Lukaček , Matej Germovnik , Dušan Bajuk in podpredsednica 
  Ivanka Mujič. 

 
Sejo je vodila predsednica Ana Pintar. 
Soglasno je bil sprejet in obravnavan naslednji 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 5. seje IO 
2. Obravnava in potrditev drugega faznega poročila za leto 2016 za MOL 
3. Obravnava in potrditev izvedenih prijav na javna razpisa za sofinanciranje  

dejavnosti in programov društva za leto 2017 na MOL in FIHO. 
4. Poročilo o stroških srečanj in izletov v letu 2016 (pustovanje,izlet na Zasavsko goro) 

5. Poročilo o stroških letovanj v Rabcu v letu 2016  
6. Poročilo tajnika – blagajnika (ponudba Rabac2017, regresi, šport) 
7. Osnutek društvenega koledarja prireditev za leto 2017 
8. Poročilo komisije za socialna vprašanja in obvestilo o prošnjah za enkratno 

pomoč  
9. Razno: 

- računalniški tečaj 
- obiski starejših članov in članov v Domovih starejših,  
- vrednost paketov 
- Potrditev članarin za leto 2017  

 

 K točki 1: 
 Na predlog zapisnika ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet  
 SKLEP:  Potrdi se zapisnik 5. seje IO, z dne  22. marca 2016  
 
K točki 2: 
Tajnica je podala informacijo o 2. faznem poročilu za 2016 za MOL.   
SKLEP:  Soglasno se potrdi 2. Fazno poročilo za 2016 ( MOL ).  
 



 

 
 
K točki 3: 
Tajnica je podala poročilo o izvedeni prijavi na javna razpisa za sofinanciranje 
dejavnosti in programov društva za leto 2017 na FIHO in na MOL. 

     SKLEP:  IO potrjuje izvedeni prijavi na javna razpisa za sofinanciranje dejavnosti 
     in programov društva za leto 2017 na MOL in FIHO. 

 
K točki 4: 
Tajnica društva je podala poročilo o stroških in realizaciji srečanja invalidov 
za Pustovanje in izletu v letu 2016. Poročala je, da sta bila oba druženja invalidov 

     dobro obiskana in uspešno izpeljana.  Za druženje ob Martinovanju v Temenici  pa je 
     predviden obisk samostana in lekarne v Stični. 
     Prisotni so pohvalili program, ki je bil izveden. 

SKLEP:  IO se je strinjal z podanim poročilom 
 
K točki 5: 
Letovanje v Rabcu v letu 2016 je potekalo po načrtovanem programu iz leta 2015. 
Udeleženih je bilo 100 članov in njihovih svojcev.  
SKLEP:  IO se je strinjal z podanim poročilom 
 
K točki 6: 
Ponudba za letovanje v Rabcu za leto 2017 se je nekoliko podražila. Hotel Hedera ima  
sedaj 4 * prav tako,  kot hotel Narcis in hotel Mimoza. Ponudbo bomo potrdili in 
obdržali termine.  Tako je je izpolnila želja nekaterih članov, ki so se v preteklem letu 
izrazili, da bi zaradi boljše kakovosti želeli letovati v prenovljenih hotelih.  
Letovanje bo tudi v letu 2017 organizirano v dveh izmenah v juniju ter eni v 
septembru, v vseh treh po sedem dni. Za jesenski termin je podana želja, da se ga 
prestavi za 15 dni, da bi bila voda v notranjih bazenih ogrevana. Na podlagi izbranih 
želja in prijav se bomo še dogovorili.  
Tajnica  je poročala še o realizaciji regresa članom v letu 2016. Za Rabac še vedno 
ostaja regres v enaki vrednosti in enakimi pogoji kot do sedaj. 
Finančno smo poslovali pozitivno, tako so sredstva, ki so bila vezana na depozitu 
ostala nedotaknjena in se bodo vezala še naprej.  
Šport: Športniki so se tudi letos aktivno udeleževali območnih in ostalih tekmovanj. 

     Udeležili so se šahovskega tekmovanja, streljanja – dva uvrščena na DP, balinanja,  
     pikada ter kegljanja. Organizator območnega prvenstva v kegljanju  je bilo naše  
     društvo- trije uvrščeni na DP – Milan Gajič pa je osvojil tudi 2. mesto v svoji kategoriji. 
     Tekmovanja Invalidske lige Mesta Ljubljane pa še potekajo. 

Pohodništvo je še vedno aktualno in sedaj poteka vsako sredo v organizaciji gospoda 
Rešetarja. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO v celoti potrjuje predlog za letovanje članov v Rabcu v letu 2017 
 



 
 
K točki 7: 

    Predsednica je IO Predstavila je koledar prireditev društva za leto 2017. 
 
    Brez razprave je bil soglasno sprejet 
    SKLEP: IO soglaša s koledarjem prireditev društva za leto 2017 in naj se  
    predloži v sprejem zboru članov. 

 
K točki 8: 
Predsednica IO bo podala poročilo komisije za socialno pomoč na naslednji seji.  
SKLEP: IO se strinja. 
 
K točki 9: 

  Računalniški tečaj bo organiziran takoj, ko bo G. Dušan  Bajuk zdravstveno sposoben. 
  Prvi spoznavni sestanek je predviden za 15. november. Objavljen ja na spletni strani, 
  Prijavljeni člani pa so obveščeni po telefonu. Predsednica predlaga, da bi društvo  
  pomagalo pri nabavi prenosnikov. Člani pa bi ga plačali sami. 
 
  Predlog za prispevek za prednovoletno druženje na Livadi je 15,00 EUR . 
   

    Predsednica je predlagala, da se določi  vrednost paketa za obiske vseh tistih članov,  
    ki so v Domovih starejših ter onemoglih članov na domu.  Seznam članov, ki jih bomo 
    obiskali bo znan konec novembra. 
 
    Predsednica je predlagala, da se določi višina članarine za leto 2017. Predlog je, da 
    članarina  ostane 10,00 EUR. Članarino ne plačajo člani, ki z dokumentom dokažejo, da 
    imajo pokojnino nižjo od 400,00 EUR. Oziroma plačajo 5,00 EUR tako, da dokažejo 
    pripadnost. 
 

        Na predlog predsednice Ane Pintar je IO soglasno sprejel 
   SKLEPI: Določita se vrednost darila (ob novoletnih obiskih bolnih in onemoglih 

              članov) - 10,00€  in članarina za leto 2017  - 10,00 €.  
              Prispevek za Livado je 15,EUR. (člani IO in športniki imajo brezplačno). 
 

 
 

   Predsednica Ana se je zahvalila vsem navzočim za sodelovanje in ob 12,00 h 
   zaključila sejo. 
   Naslednja seja je dne 6.12.2016 ob 10. uri. 

 

    Zapisnik sestavila                                                                                Predsednica 
       Marija Podvez                                                               Ana Pintar 


