
 
 
 
Številka: 36/VK 

  Datum: 12.4.2017 
 
        

                                                       Z A P I S N I K 
 
8. seje Izvršnega odbora Društva invalidov Ljubljana Šiška, ki je bila v torek, dne  21. 
marca 2017, ob 10.00 uri, v prostorih društva v Ljubljani, Celovška 105. 
 
PRISOTNI: predsednica Ana Pintar, podpredsednica, Ivanka Mujič, člani  Andrej  
Satran,  Andželko Ilič, Helena Černic, Vida Koblar,  Jože Posavec,  Jožica Jakša, 
Miroslav Bogdanovič,  Franci Rešetar ter predsednica NO Dragica Bertalanič . 

  Upravičeno odsotni:  Matej  Germovnik , Ivan Lukaček , Danica Savič, Dušan Bajuk in 
Marija Podvez. 
 
Sejo je vodila predsednica Ana Pintar. 
Soglasno je bil sprejet in obravnavan naslednji 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika Zbora članov in 7. seje IO  
2. Potrditev Letnega poročila za leto 2016 
3. Potrditev terminov in cen letovanja v Rabcu 2017 
4. Potrditev prosilcev za  letovanje v objektih ZDIS in problemi , ki pri tem 

nastajajo  
5. Določitev vrednosti regresa za leto 2017 
6. Obnova fasade – izvedba in plačila 
7. Potrditev sodil za delitev posrednih stroškov za 2017 
8. Razno  

 

 K točki 1: 
 Na zapisnika  Zbora članov  društva  in 7. seje IO ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet  
 SKLEP:  Potrdi se zapisnika Zbora članov z dne  20. decembra 2016  in 7. seje IO, z dne  
06. decembra 2016  
 
K točki 2: 
Letno poročilo DI za leto2016 je predstavila Jožica Jakša. IO je  seznanila, da  
pri podatkih v gradivu Letnega poročila ni razlik v primerjavi s tistim, ki je bil 
obravnavan decembra 2016 na zboru članov ter z obravnavo in s sklepi NO.  
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
 
 SKLEP: IO je na predlog NO obravnaval in potrdil rezultate Letnega poročila 
 za leto 2016. Poročilo se posreduje v nadaljnjo obravnavo AJPES, decembra 2017  
 pa dokončno potrditev zboru članov. 



 
K točki 3: 
Predlog za letovanje v Rabcu v letu 2017 je  predstavila tajnica društva.  
Letovanje bo tudi letos organizirano v dveh izmenah v juniju (3.6. in 10.6.) ter 
eni izmeni v septembru (10.9.), v vseh treh po sedem dni. Glede na to, da so 
hoteli v Rabcu obnovljeni  (4  zvezdice) se je cena v ponudbi zvišala. Izdelan je 
izračun cene letovanja, ki se lahko zmanjša za vrednost regresa. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO v celoti potrjuje predlog za letovanje članov v Rabcu v letu 2017. 
 
K točki 4: 
Prosilcev za letovanja v objektih ZDIS je veliko, največ jih želi letovati v poletnih 
mesecih. Predsednica društva je obrazložila, da imajo prednost letovanja predvsem 
invalidi in težji bolniki. Zaradi tega nastajajo tudi problemi in pripombe nekaterih.  
V izogib nesporazumom, bodo sedaj obveščeni pismeno. Prijavljenih prosilcev za 
letovanje več kot je možnosti in sicer 47. Večina od njih ima želje koriščenja v 
poletnih mesecih, na razpolago pa je 25 terminov in to skozi celo leto.  
    
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO soglaša s predlogom liste upravičencev za koriščenje objektov ZDIS  
             v letu 2017. 
 
K točki 5: 
IO je razpravljal še o višini regresa za leto 2017. Predlagano in podprto je bilo, da 
regres ostane na 50,00 €, tako kot do sedaj. Velja izključno za letovanje Rabac in to 
članom, ki so člani več kot 10 let – vsako drugo leto in udeležencem športnih 
programov društva. Prav tako, so do regresa vsako leto upravičeni člani IO in NO, glede 
na njihovo aktivno delo na sejah. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO v celoti potrdi vrednost in delitev izplačila regresa za leto 2017 . 
 
K točki 6:  

Obnova stavbe se je že začela. Predsednica Ana Pintar je povedala , da so se vsi lastniki 

stavbe v kateri je tudi naše društvo odločili za bolj kvalitetno fasado, čeprav malo dražjo 

od prej predvidene. Plačilni pogoji so sprejemljivi  in sicer  50% se plača takoj, 50% pa 

obročno na 36 mesecev. Predstavila je tudi možnost, da DI odkupi prostor v stavbi. Cena je 

ugodna (okvirno 25.000,00 eur). Ta prostor je v pritličju, s tem bi bil tudi za težje invalide 

lažji dostop v društvo. 

SKLEP: Potrdi se obnova in cena fasade. Potrdi  se tudi možnost odkupa prostora v 

stavbi. 

 



 
K točki 7: 
Tajnica je predlagala , da se v pri delitvi stroškov za programe  FIHO upošteva sodila za 

posredne stroške za leto 2017.  

Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO potrdi sodila za delitev posrednih stroškov  za leto 2017.                                               

 
K točki 8: 
1. Tajnica je seznanila člane IO da je bila vloga za financiranje iz MOL-a zavrnjena, ker 

nismo zbrali dovolj točk. Prav tako so v občini Medvode zavrnili vlogo za finančna 
sredstva, ker društvo nima prostorov v Občini Medvode.  

 
2. Predsednica je povedala, da bi bilo potrebno obnoviti table z napisom društva, ker do 

že dotrajale. V kolikor bo cena ugodna, bi naročili nove. 
 
3. Zamenjan je bil WC kotliček. 

 
4. Tudi letos bomo organizirali Območno tekmovanje v kegljanju v okviru športnega 

koledarja ZDIS  2017. Udeležili pa se bomo  tudi ostalih Območnih  tekmovanj . 
 
5. Na tekmovanje Invalidske lige mesta Ljubljane je prijavljenih 10 ekip. To so ekipe 

kegljačev, balinarjev in strelcev.   
 
     SKLEP: IO se je v celoti strinjal s navedenimi  

 
 
Sestanek je bil zaključen ob 11.40  

 
 

    Zapisnik sestavila                                                                                Predsednica 
       Vida Koblar                                                               Ana Pintar 
 


