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Z A P I S N I K

Zbora članov Društva invalidov Ljubljana Šiška, ki je bil 22. decembra 2013, ob 10.30 uri, v 
gostilni Livada v Ljubljani.

Ob 10.30 uri je predsednica društva Ana Pintar ugotovila, da niso izpolnjeni pogoji za 
začetek seje zbora, ker v skladu z določili statuta društva ni prisotnih dovolj članov in 
predlagala, da se začetek odloži za 30 minut. 

Ob 11. uri je predsednica društva ugotovila, da je prisotnih zadostno število članov društva, 
da zbor članov lahko prične z delom. 

K točki 1:
Po pozdravnem nagovoru članov je predsednica društva predlagala zboru v razpravo in 
sprejem naslednji

DNEVNI RED:
1. Otvoritev zasedanja zbora članov in izvolitev delovnih teles zbora 
2. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti 
3. Poročilo o poslovnem izidu za leto 2012 
4. Predlogi poročil organov društva

           - izvršnega odbora, vključno s finančnim poročilom do 30.11.2013
           - nadzornega odbora 
           - častnega razsodišča 
      5.  Predlog programa dela društva za leto 2014 

6.  Vprašanja, predlogi in pobude članov

 Brez razprave je bil soglasno sprejet
 SKLEP: Zbor članov sprejme predlagani dnevni red.

Po ugotovitvi, da je zbor članov sprejel dnevni red je predsednica društva, za zakonit in 
nemoten potek dela zbora, predlagala izvolitev delovnih teles zbora v sestavi:

- delovno predsedstvo:
  Aleša Meško, predsednica,
  Andželko Ilič, član in
  Fani Žalar, članica;
- zapisnikarica:
  Marija Podvez;
- overovatelja zapisnika:
  Veronika Dobrun in Ivan Lukaček;
- verifikacijska komisija:
   Edo Mujič, predsednik,
   Anuška Kristan, članica in
   Milena Škrbina, članica.

Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP: Zbor članov izvoli delovna telesa zbora v predlagani sestavi.

Predsednica društva je ugotovila, da je zbor izvolil delovna telesa zbora in pozvala delovno 
predsedstvo (v nadaljevanju: DP), da nadaljuje z vodenjem zasedanja.

Predsednica  DP Aleša Meško se je prisotnim zahvalila za zaupanje in nadaljevala sejo 
zbora članov po že sprejetem dnevnem redu.
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K točki 2:
Iz poročila verifikacijske komisije, ki ga je podal predsednik komisije Edo Mujič, je 
razvidno, da je na zboru prisotnih je 116 članov.

Predsednica Delovnega predsedstva  je ugotovila, da je zbor članov sklepčen, da 
lahko nadaljuje z delom in veljavno sklepa.

K točki 3:
Uvodno obrazložitev je podal tajnik društva Vladislav Krošelj in opozoril, da je zbor članov 
decembra 2012 že obravnaval in sprejel poročilo o delu in finančnem poslovanju društva v 
letu 2012 z ugotovitvijo, da ta dejansko že predstavlja letno poročilo in osnovo za zaključni 
račun.

Brez razprave je bil soglasno sprejet 
SKLEP: Zbor članov potrdi poročilo o poslovnem izidu za leto  2012.

K točki 4:
Predsednica DP je predlagala zboru članov, da najprej posluša obrazložitve vseh poročil 
ter nato razpravlja in sklepa o njih.

Zbor članov je z glasovanjem predlog soglasno potrdil.

Po ugotovitvi, da je zbor članov predlog sprejel, je pozvala uvodničarje, da poročila ustno 
predstavijo.

Poročilo IO za leto 2013, vključno s finančnim poročilom sta podala predsednica Ana 
Pintar in tajnik Vladislav Krošelj,
poročilo nadzornega odbora predsednica Vera Kočar in
poročilo častnega razsodišča predsednik Bogdan Vižintin.

Razprave ni bilo in predsednica DP je predlagala zboru v sprejem naslednja

 SKLEPA: 1. Zbor članov sprejme poročila organov društva za leto 2013 v     
                      predlaganem besedilu in so v prilogi sestavni del tega zapisnika.   
                  2. Zbor članov ugotavlja, da poročila, vključno s finančnim, dejansko   
                      že predstavljajo letno poročilo in osnovo za zaključni račun   
                      društva za leto 2013.

    
Po glasovanju je predsednica DP ugotovila, da je zbor članov soglasno sprejel poročila 
organov društva ter se izvajalcem v imenu zbora zahvalila za prizadevno in uspešno delo.

K točki 5:
Predlog programa dela društva za leto 2014, skupaj z okvirnim finančnim ovrednotenjem, je 
predstavil tajnik društva Vladislav Krošelj.
 
Brez razprave je bil soglasno sprejet 
SKLEP: Zbor članov sprejme okvirno finančno ovrednoten program dela društva za
              leto 2014.

K točki 6:
Vprašanj, predlogov in pobud članov ni bilo.
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Predsednica DP je nato ugotovila, da je dnevni red zbora izčrpan, se zahvalila 
članom za udeležbo in sodelovanje ter ob 12.15 zaključila zasedanje zbora.

Vsem prisotnim, njihovim družinam in vsem dragim je zaželela vesel Božič in prijetno 
novoletno praznovanje, v letu 2014 pa sreče, zadovoljstva, miru in ljubezni, 
predvsem pa obilo zdravja.

Zapisnikarica             Predsednica 
Marija Podvez delovnega predsedstva    
                                                                        Aleša Meško

Overovatelja  zapisnika
Veronika Dobrun

Ivan Lukaček
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	SKLEP: Zbor članov potrdi poročilo o poslovnem izidu za leto 2012.

