
Številka: 105/MP 
  Datum: 18.12.2016 

 
                                   Z A P I S N I K 
 
7. seje Izvršnega odbora Društva invalidov Ljubljana Šiška, ki je bila 6. decembra 2016, 
od 10. do 11.30 ure, v prostorih društva v Ljubljani, Celovška 105. 
 

PRISOTNI: predsednica Ana Pintar, podpredsednica, Ivanka Mujič, člani  Andželko Ilič,  
Marija Podvez, Jožica Jakša, Vida Koblar, Danica Savič, Jože Posavec, Ivan Lukaček 
predsednica NO Dragica Bertalanič.  

  Upravičeno odsotni: Andrej Satran, Helena Černic, Dušan Bajuk in Matej Germovnik. 
 

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

1. Potrditev zapisnika 6. seje IO 
2. Priprava na Zbor članov 2016 

(predlogi dnevnega reda, poročil in poročevalcev)  
3. Informacija o prednovoletnih obiskih članov 
4. Razno 

 

   K točki 1: 
   Na predlog zapisnika ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet  
   SKLEP:  Potrdi se zapisnik 6. seje IO, z dne 8. novembra 2016  

 

K točki 2: 
IO je sklenil, da posreduje zboru članov v razpravo in sprejem: 
 

Predlog dnevnega reda: 
1.  Otvoritev zasedanja zbora članov in izvolitev delovnih teles zbora 
2.  Poročilo verifikacijsko-volilne komisije in ugotovitev sklepčnosti  
3.  Potrditev Letnega poročila DI za leto 2015 
4.  Obravnava in potrditev predlogov poročil organov društva  
     - izvršnega odbora, vključno s finančnim poročilom za leto 2016 
     - nadzornega odbora 
     - častnega razsodišča 

5.  Obravnava in potrditev programa dela društva za leto 2017  

6.  Obravnava in potrditev predloga nadomestnih kandidatov za organe društva  

7.  Volitve in razglasitev rezultatov  

8.  Vprašanja, predlogi in pobude članov 
 

Predlogi za izvolitev delovnih teles zbora 
-   delovno predsedstvo: Marija Podvez, predsednica ter Dunja Centa in Andželko Ilič, člana 
-   zapisnikarica: Vida Koblar 
-   overovatelja zapisnika: Ivan Lukaček in Fani Žalar  
-   verifikacijsko-volilna komisija: Ivanka Mujič, predsednica ter Franjo Rešetar, član 
 



 Poročevalci k posameznim točkam dnevnega reda: 
- Letno poročilo DI 2015  - tajnica društva Jožica Jakša 
- poročilo izvršnega odbora, vključno s finančnim poročilom za leto 2016 
  predsednica IO Ana Pintar  in  tajnica društva Jožica Jakša 
- poročilo nadzornega odbora – predsednica NO Dragica Bertalanič 
- poročilo častnega razsodišča - predsednik Bogo Vižintin 
- program dela društva za leto 2017 - tajnica Jožica Jakša 

   
   Predlogi nadomestnih kandidatov za organe društva v mandatnem obdobju 2014 - 2018 
   (ki so podali soglasja h kandidaturam) 
   Izvršni odbor 
   Franci Rešetar, 
   Miroslav Bogdanovič 
 

  K točki 3: 
      Predsednica Ana Pintar je IO informirala, da je za obiske članov po seznamih  
      pripravljenih 94 paketov v okviru dogovorjene cene. (za Ljubljano 55 članov,  
      Medvode 39 članov) Obisk na Občnem zboru je za člane organov društva  
      brezplačen ter za športnike, ki so bili aktivni. 

     
  SKLEP:  IO se je seznanil s potekom obiskov ostarelih in bolnih članov na domu,  
  akcijo podpira in se v celoti potrdi. 
   
  K točki 4: 
  Tajnica društva je podala v potrditev sodila, da za delitev posrednih stroškov po  
  posameznih stroškovnih  mestih za leto 2016. 
 

  Na zbor članov se povabi predstavnike Zveze delovnih invalidov Slovenije in predstavnika 
  Četrtne skupnosti Šiška. 
 

  Programi po koledarju za leto 2016 so bili v celoti realizirani. Računalniški tečaj že poteka  
  od meseca novembra in se izvaja individualno.  
  
  Denarna sredstva društva, ki so bila vezana na depozitu pri NLB se še nadalje vežejo  
  in sicer 60.000,00 Eur na 10 mesecev, 5.000,00 pa se rezervira za popravilo in  
  obnovo fasade v letu 2017 ter ostale stroške. 
  
  Ga. Marija Podvez je seznanila IO, da se ga. Pogačnik Nataša zanima za sredstva  
  sofinanciranja iz Fiha za izgradnjo dvigala v naslednjem letu. 
 

  G. Ilič predlaga, da se dobi mojstre za popravilo omare ter popravilo okenske rešetke. 
   
  Ga. Predsednica pove, da so problemi z razsvetljavo na dvorišču društva. 
   
  SKLEP:  IO se je v celoti strinjal z podanimi poročili in predlogi. 
 

 Predsednica Ana se je zahvalila vsem navzočim za sodelovanje in zaključila sejo. 
 

    Zapisnik sestavila                                                                                Predsednica 
       Marija Podvez                                                               Ana Pintar 


