
 
 

 
 
Številka: 86/VK 
Datum: 18.12.2017 
        

                                          Z A P I S N I K 
 
 
10. seje Izvršnega odbora Društva invalidov Ljubljana Šiška, ki je bila v torek, 

  dne 5. decembra 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, 
Franci Rešetar, Miroslav  Bogdanovič, Dušan Bajuk, Ivan Lukaček, Marija Podvez, 
Danica Savič  ter predsednica NO Dragica Bertalanič . 
Upravičeno odsotni:  Matej  Germovnik. 
 
Sejo je vodila predsednica Ana Pintar. 
Soglasno je bil sprejet predlagan naslednji 
 
DNEVNI RED:  
1. Potrditev zapisnika 9. seje IO  
2. Pregled in potrditev Pravilnika o materialno -  finančnem poslovanju 
3. Priprava na Zbor članov 2017 
      (predlogi dnevnega reda, poročil in poročevalcev)    

4. Informacija o prednovoletnih obiskih članov 
5. Razno 
 

K točki 1: 
Na zapisnik  9. seje IO ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet  
 
SKLEP:  Potrdi se zapisnik  9. seje IO  z dne 24. oktobra 2017 
 
K točki 2: 
Pravilnik o materialno - finančnem poslovanju smo skupaj z vabilom na sejo prejeli 
vsi člani IO. Vsebino pravilnika po posameznih  členih nam je obrazložila tajnica 
Jožica Jakša. 
Finančno poročilo o prihodkih in odhodkih v letu 2017 do 30.11.2017 je predstavila 
tajnica društva s pripombo, da so se finančna sredstva zmanjšala za dotacije 
Mestne občine Ljubljana in občine Medvode. Kljub temu so bili realizirani vsi 
planirani programi po koledarju za leto 2017. Finančno poročilo in poslovanje je 
pregledal in potrdil NO in je osnova za Letno poročilo društva 2017.  
Po krajši razpravi so se vsi člani s finančnim poslovanjem strinjali in soglasno  
sta bila sprejeta 
 
SKLEPA:  
1. Potrdi se pravilnik o materialno - finančnem poslovanju 
1. IO se strinja in potrdi finančno poročilo za leto 2017  
 
 



 
 
 
 
K točki 3: 
Predsednica Ana Pintar je predlagala članom IO, da posreduje zboru 
članov v razpravo in sprejem naslednji: 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1.  Otvoritev zasedanja zbora članov 
2.  Poročilo verifikacijsko-volilne komisije in ugotovitev sklepčnosti zbora 
3.  Potrditev poročila o poslovnem izidu za leto 2016 
4.  Obravnava in potrditev predlogov poročil organov društva  
     - izvršnega odbora, vključno s finančnim poročilom za leto 2017 
     - nadzornega odbora 
     - častnega razsodišča 

5.  Obravnava in potrditev programa dela društva za leto 2018    

6.  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 Danica Savič 
-   verifikacijsko-volilna komisija: Ivanka Mujič, predsednica ter Edo Mujič in  
    Franjo Rešetar, člana 
 
 Poročevalci k posameznim točkam dnevnega reda: 
- Letno poročilo za leto 2016  - tajnica društva Jožica Jakša 
- poročilo izvršnega odbora, vključno s finančnim poročilom za leto 2017 - 
  predsednica IO Ana Pintar  in  tajnica društva Jožica Jakša 
- poročilo nadzornega odbora – Članica NO Fani Žalar 
- poročilo častnega razsodišča - predsednik Bogo Vižintin 
- program dela društva za leto 2018 - tajnica Jožica Jakša 
 
Po razpravi so bili soglasno sprejeti 
 
SKLEPI:  

1. IO soglasno potrdi in sprejme predloge in poročevalce za zbor članov 
2. Prispevek članov k novoletnemu srečanju znaša 20,00 €. Kot nagrado za svoje 

aktivnosti pri uveljavljanju društva so tega prispevka oproščeni člani IO, NO,  
ČR in komisije za socialna vprašanja ter športniki. 

3. Na zbor članov in novoletno srečanje se kot častne goste posebej povabi 
predsednika in tajnico ZDIS ter predsednico Četrtne skupnosti Ljubljana Šiška. 

 
K točki 4: 
 
Predsednica Ana Pintar je IO informirala, da je za obiske članov po seznamih  
pripravljenih 88 paketov v okviru dogovorjene cene.  
 
SKLEP:  IO se je seznanil s potekom obiskov ostarelih in bolnih članov na domu,  
akcijo podpira in se v celoti potrdi.  



 
 
 
 
K točki 5: 
Predsednica Ana Pintar je IO seznanila, da je bil v tem letu že vplačan znesek 
za dokup prostora v pritličju, kot je bilo dogovorjeno. Potrebno je še računati 
na stroške, ki bodo nastali ob prenovi. 
Tajnica društva je člane IO seznanila, da so člani društva - športniki zelo 
aktivni in dosegajo lepe uspehe. Posebno uspešni so člani v kegljanju pa tudi 
strelstvo in pohodništvo je zelo aktivno. 
 
SKLEP:  IO se v celoti strinja nakupom in potrdi stroške za prenovo prostorov  
 
Predsednica Ana Pintar se je vsem zahvalila za udeležbo in za sodelovanje in 
zaključila sejo. 
                
  
Seja je bila zaključena ob 11.30 uri. 
 
    Zapisnik sestavila:                                                                    Predsednica        

       Vida Koblar                                                               Ana Pintar 


