
 
 
 
Številka: 77/VK 

  Datum: 13.11.2017 
        

                                                       Z A P I S N I K 
 
9. seje Izvršnega odbora Društva invalidov Ljubljana Šiška, ki je bila v torek, dne  24. 
oktobra  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,  Dušan Bajuk, Ivan Lukaček  ter predsednica NO Dragica 
Bertalanič . 

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

1. Potrditev zapisnika 8. seje IO 
2. Dogovor o odkupu prostora v stavbi, Celovška 105. 
3. Poročilo o stroških srečanj in izletov v letu 2017 (pustovanje,izlet  v 

Mozirski gaj) 
4. Poročilo o stroških letovanj v Rabcu v letu 2017  
5. Osnutek društvenega koledarja prireditev za leto 2018 
6. Razno 

            vabila za občni zbor 
 

 K točki 1: 
 Na zapisnika  8. seje IO ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet  
 
 SKLEP:  Potrdi se 8. seje IO, z dne 21. marca 2017.  
 
K točki 2: 
Predsednica Ana Pintar je prisotne člane seznanila o dogovoru za nakup 
prostora v pritličju stavbe v velikosti 18 m2. Pogovori že potekajo, cena je 
ugodna (okvirno 25.000,00  eur ). Po daljši razpravi so se člani strinjali, da se 
prostor odkupi in preuredi  za potrebe društva, ker je v pritličju in tako bolj 
dostopen invalidom. 
Soglasno je bil sprejet 
 
SKLEP: Potrdi se dogovor za odkup prostora v stavbi na Celovški 105. 

 



 
 
K točki 3: 
Tajnica  je pripravila poročilo o izvedbi in stroških srečanj za Pustovanje in 
poletni izlet v Mozirski Gaj. Obrazložila je stroške  teh srečanj. Pustovanja se 
je udeležilo 40 članov,  izleta pa 32. Člani IO so se z poročilom  strinjali brez 
pripomb in zato je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP: IO v celoti potrdi  poročilo o stroških srečanj in izleta. 
 
K točki 4: 
Poročilo o stroških letovanju v Rabcu v letu 2017 je pripravila tajnica društva. Tudi 
v tem letu je bilo letovanje organizirano v dveh izmenah v juniju in ena izmena v 
septembru. Skupaj se je letovanja  udeležilo  81 članov .  
    
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO v celoti potrdi poročilo o stroških letovanje v Rabcu v letu 2017. 
 
K točki 5: 
Osnutek  koledarja za leto 2018 je predstavila predsednica Ana Pintar.  
Računalniško izobraževanje se bo tudi v letu 2018 nadaljevalo. Kapacitete ZDIS-a za 
Čatež in Izolo so za leto 2018 ostale nespremenjene to je 21 terminov . Za posebni 
socialni program pa je odprtih 8 terminov. Za letovanje v Rabcu so planirani  
termini podobno kot v tem letu, pogovori pa še potekajo.  
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO soglaša s predloženim osnutkom koledarja za letu 2018 
 

K točki 6:  

Predsednica Ana Pintar je člane seznanila, da so vabila za občni zbor poslana vsem, ki so 

starejši od 70 let . Priložena je tudi dopisnica, s katero potrdijo prisotnost.  V kolikor se iz 

različnih razlogov ne morejo udeležiti, da pripišejo vzrok (bolezen, odsotnost od doma ali 

je odšel v Dom starejših). Tudi letos bo društvo obiskalo bolne in onemogle člane na domu 

in v Domovih starejših občanov.  Predsednica je predlagala vrednost daril  10 € . 

Po razpravi  strinjali  in sprejeli naslednji  

     SKLEP: IO se je v celoti strinjal s navedenimi  
                  Določi se vrednost darila - 10,00€   

                
  

Seja je bila zaključena ob 11.30 uri. 
 
    Zapisnik sestavila                                                                                Predsednica 
       Vida Koblar                                                               Ana Pintar 


