
 
 
 
Številka: 45/MP 

  Datum: 2.4.2014 
 
                                                Z A P I S N I K 
 
 2. seje Izvršnega odbora Društva invalidov Ljubljana Šiška, ki je bila 24. marca 2015, 
 od 10. do 13.00 ure, v prostorih društva v Ljubljani, Celovška 105. 
 
PRISOTNI: predsednica Ana Pintar, podpredsednica, Ivanka Mujič, člani  Andželko 
Ilič, Helena Černic, Danica Savič, Ivan Podvez, Marija Podvez, Miha Škerjanec, 
Jožica Jakša, predsednica NO Dragica Bertalanič in vabljen Vladislav Krošelj.  

  Upravičeno odsotni: Andrej Satran, Jože Posavec, Vida Koblar, Dušan Bajuk in       
Matej Germovnik   
 
Sejo je vodila predsednica Ana Pintar. 
Soglasno je bil sprejet in obravnavan naslednji 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 1. seje IO  
2. Dopolnitev poslovnika IO 
3. Potrditev blagajniškega maksimuma  
4. Potrditev terminov in cen letovanja v Rabcu 2015 
5. Potrditev prosilcev za  letovanje v objektih ZDIS  
6. Določitev vrednosti enkratnih soc. pomoči in regresa za leto 2015 
7. Potrditev rezultatov poslovnega izida (bilance) za leto 2014 
8. Razno  

 

 K točki 1: 
 Na predloga zapisnikov ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet  
 SKLEP:  Potrdi se zapisnik 1. seje IO, z dne  27. januarja 2015  
 
K točki 2: 
Na prejeti in dopolnjeni  Poslovnik ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet 
SKLEP:  IO sprejme dopolnjeni Poslovnik o delu Izvršnega odbora.  

K točki 3: 
Tajnica je IO seznanila z zakonsko določenim predpisom blagajniškega maksimuma,         

ki je bil doslej 500,00  EUR in predlagala, glede na poslovanje, da ostane na enakem 

nivoju in enakimi pogoji, kot do sedaj. 



 
SKLEP: Potrdi se blagajniški maksimum v znesku 500 EUR. 
 
K točki 4: 
Predlog za letovanje v Rabcu v letu 2015 je obrazložila predsednica društva.  
Letovanje bo tudi letos organizirano v dveh izmenah v juniju ter eni v 
septembru, v vseh treh po sedem dni. 
Na podlagi ponudbe 2015  je bil izdelan predlog izračuna cene letovanja, ki 
znaša s polnim penzionom za prvo spomladansko izmeno 340,00 €, za ostali 
dve pa po 350,00 €.   
Za 14-dnevno letovanje v juniju se cena delno zniža na račun prevoza, za 
20,00 €. 
Znižanje zaradi lastnega prevoza, pri zasedenosti avtobusa (vsaj 40 oseb), 
znaša 20,00 €. 
Za pol penzion se cena zmanjša za  60,00 €. 
Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 70,00 €. 
V primeru skrajšanja letovanja za dva dni ali manj ni povračila.  
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO v celoti potrjuje predlog za letovanje članov v Rabcu v letu 2015. 
 
K točki 5: 
Predsednica društva je IO seznanila s problematiko pri letovanjih v objektih 
ZDIS in poročala o rezultatih razpisa letovanja v objektih ZDIS, ki je bil 
opravljen po veljavnem pravilniku in sestavi predloga liste upravičencev. 
Prijavljenih prosilcev za letovanje več kot je možnosti in sicer 40. Večina od 
njih ima želje koriščenja v poletnih mesecih, na razpolago pa je 24 terminov 
in to skozi celo leto.  
Upravičenost se določa strogo po kriterijih ustreznega pravilnika, do zapletov pa 
prihaja zaradi odpovedi in je treba za zasedbo poskrbeti praktično »čez noč«, kar 
je težko. 
    
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO soglaša s predlogom liste upravičencev za koriščenje objektov ZDIS  
             v letu 2015. 
 
K točki 6: 
IO je razpravljal še o višini regresa za leto 2015. Predlagano in podprto je 
bilo, da regres ostane na 50,00 €. 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. 
  



 
Predsednica društva je IO seznanila, da društvo zaradi nove zakonodaje pri 
izplačilu in posredno pri prejemu socialnih pomoči le te ukine. Za socialno  
pomoč je registriran Zavod za socialno delo, ki izbira vse podatke v zvezi z 
denarnimi prihodki in upravičeno socialno pomočjo.  
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO potrdi predlog za izplačilo regresa za leto 2015.  

  
K točki 7: 
Uvodoma je tajnik Vladislav Krošelj ter IO seznanil, da pri podatkih v gradivu 
ni razlik v primerjavi s tistim, ki je bil obravnavan decembra 2014 na zboru 
članov ter z obravnavo in s sklepi NO. Na podlagi pisnega poročila Bilance 
stanja in Poslovnega izida, g. Krošelj razloži, da smo porabili več sredstev, 
kot smo jih pridobili. Razloži, da smo koristili denarna sredstva, ki so bila do 
maja  2014 deponirana v Ratingu in smo jih prenesli na depozite v NLB. 
 
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO je na predlog NO obravnaval in sprejel rezultate poslovnega izida 

              (bilance) za leto 2014.  
              Poročilo se posreduje v nadaljnjo obravnavo AJPES, decembra 2015 pa v 

dokončno potrditev zboru članov. 
 

K točki 8: 
Na tekmovanje Invalid je prijavljenih 10 ekip. To so ekipe kegljačev, 
balinarjev in strelcev. Vodja športnih tekmovanj je Ivanka Mujič. 
 
Predsednica čestita vsem športnikom in jih pohvali za vse sodelovanje.  
Pohvali pa tudi Jožico za uspešno in vestno delo. 
 
Vlado Krošelj se zahvali za vse sodelovanje in pove kako je potekalo delo v 
vseh 16 letih. Razloži tudi finančno stanje v vseh teh letih in koliko je 
pridobil za društvo, nato preda ključe podpredsednici Ivanki Mujič in geslo 
računa na NLB tajnici Jožici. Odreče pa se tudi vodenju športne rekreacije. 
 
Tudi predsednica Ana je povedala svojo mnenje, da ni vse tako enostransko 
in grozno. Zahvalila se je vsem navzočim za sodelovanje in zaključila sejo. 

 
 

 

    Zapisnik sestavila                                                                                Predsednica 
       Marija Podvez                                                               Ana Pintar 

 


