
1 

 

 
Številka: 37-4/Z-AM 

         Datum: 26.03.2013 
 
                                                 Z A P I S N I K 

 
8. seje Izvršnega odbora Društva invalidov Ljubljana Šiška, ki je bila 25. marca 2013, 
od 10. do 11.15 ure, v prostorih društva v Ljubljani, Celovška 105. 
 
PRISOTNI: predsednica Ana Pintar, člani Veronika Dobrun, Andželko Ilič, Vladislav Krošelj, Ivan 
Lukaček, Aleša Meško, Ivanka Mujič, Ivan Podvez, Marija Podvez, Jože Posavec, Marko Repnik, 
Miha Škerjanec, Fani Žalar in Breda Žibert ter predsednica NO Vera Kočar. 
 
Odsotnost je opravičil podpredsednik Andrej Satran. 
  
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 rezultatov poslovnega izida (bilance) za leto 2012 
3. Potrditev terminov in cen letovanja v Rabcu 
4. Potrditev prosilcev za  letovanje v objektih ZDIS za leto 2013 in informacija 

koriščenja v letu 2012 
5. Določitev vrednosti enkratnih soc. pomoči in regresa za leto 2013 
6. Razno  

 
K točki 1: 
Na predloga zapisnikov ni bilo pripomb. 
 
Brez razprave je bil soglasno sprejet 
SKLEP:  Potrdita se zapisnik zbora članov (20.12.2012) in zapisnik 7. seje IO (11.12.2012) 
                v predlaganem besedilu.    
 
K točki 2: 
Bilanco je obrazložil tajnik Vladislav Krošelj ter IO seznanil tudi s sklepi NO. 
 
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO je obravnaval letno poročilo društva za leto 2012 in z njim soglašal. Poročilo   
              posreduje v nadaljnjo obravnavo AJPES, decembra 2013 pa v dokončno potrditev  
    zboru članov. 
 
K točki 3: 
Predlog za letovanje v Rabcu v letu 2013 je obrazložil tajnik društva.  
Letovanje bo tudi letos organizirano v dveh izmenah spomladi (od 9. do 15. in od 15. do 22. 
junija) ter eni v septembru (od 8. do 15.), torej v vseh treh po sedem dni. 
Na podlagi ponudbe je bil izdelan predlog izračuna cene letovanja, ki znaša s polnim 
penzionom za prvo spomladansko izmeno 320,00 €, za ostali dve pa po 330,00 €.   
Za 14-dnevno letovanje junija se cena delno zniža zaradi prevoza, za 30,00 €.  
V primeru lastnega prevoza povračila prevoznih stroškov ni. 
Za pol penzion se cena zmanjša za  50,00 € (7,00 € dnevno). 
Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 50,00 € (7,00 € dnevno). 
V primeru skrajšanja letovanja za tri dni ali manj ni povračila. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO v celoti potrjuje predlog za letovanje članov v Rabcu v letu 2013. 
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K točki 4: 
Predsednica je IO poročala o rezultatih razpisa letovanja v objektih ZDIS, ki je bil opravljen po 
pravilniku ter o realizaciji lanskih letovanj, ko so bile izkoriščene vse kapacitete, razen ene v 
Laškem, ko ni bilo mogoče najti zamenjave po odpovedi. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO  je sprejel na znanje ustno poročilo predsednice o rezultatih razpisa letovanj v 
              objektih ZDIS v letu 2013 in realizaciji tega programa v letu 2012. 
 
 
K točki 5: 
Tajnik društva je podal predloge za izplačila regresa in enkratnih pomoči. 
Regres naj bi ostal v višini lanskega – 50,00 €, upravičenci pa ne le tisti, ki letujejo v Rabcu, 
ampak tudi tisti, ki koristijo zdravilišča v lastni režiji (na podlagi računa). 
Enkratne pomoči je dodeljujejo le izjemoma (pomanjkanje sredstev) in to v obliki 
sofinanciranja zdravstvenih pripomočkov ali pa za plačilo položnic. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO sprejme izplačilo regresa za leto 2013, v višini 50,00 €, in predlagano razširitev 
              kroga upravičencev ter pooblašča predsednico za odobritev enkratnih pomoči, v 
              predlagani obliki in v višini 50,00 do 100,00 €, brez predhodnega sklepa IO. 
 
K točki 6: 
Tajnik je poročal IO o sicer uspešnem izletu ob pustovanju, ki pa se finančno ni pokril in ga je 
bilo treba sofinancirati iz sredstev društva. Razlog je bilo preveliko zaupanje članom, ki so se 
prijavili in obljubili plačilo na avtobusu a jih nato ni bilo, naročene obroke hrane pa je bilo treba 
plačati. 
V razpravi je bilo opozorjeno, da se je treba v prihodnje takim neprijetnostim izogniti in dosledno 
zahtevati disciplino članov pri vplačilih. 
 
Glede organizacije izletov v bližnje kraje zaradi manjših stroškov je bilo izraženo še mnenje, da 
naj bi ostal vsaj izlet v juliju mesecu vsebinsko bogatejši. 
Ob tem je tajnik prosil za sodelovanje članov s predlogi za izlet, ki je načrtovan za 9. julij 2013.  
 
 

 
       

 
Zapisnik sestavila       Predsednica                   
Aleša Meško                   Ana Pintar 
 
 
 


