
 
 
Številka: 90/MP 

  Datum: 03.12.2015 
 

                                                Z A P I S N I K 
 
3. seje Izvršnega odbora Društva invalidov Ljubljana Šiška, ki je bila 26. novembra 2015, 
 od 13. do 14.30 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, Jožica Jakša, Jože 
Posavec, Vida Koblar, Dušan Bajuk, predsednica NO Dragica Bertalanič in vabljen 
Vladislav Krošelj.  

  Upravičeno odsotni: Andrej Satran, Miha Škerjanec, Ivan Lukaček in Matej 
Germovnik   
 
Sejo je vodila predsednica Ana Pintar. 
Soglasno je bil sprejet in obravnavan naslednji 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Potrditev zapisnika 2. seje IO 
2. Poročilo zapisnika častnega razsodišča (vabljen g. Vladislav Krošelj) 
3. Obravnava in potrditev drugega faznega poročila za leto 2015 za MOL 
4. Obravnava in potrditev izvedenih prijav na javna razpisa za sofinanciranje 

dejavnosti in programov društva za leto 2016 na MOL in FIHO. 
5. Poročilo o stroških srečanj in izletov v letu 2015 (pustovanje,izlet po 

Zasavju in martinovanje) 
6. Poročilo o stroških letovanj v Rabcu v letu 2015  
7. Poročilo tajnika – blagajnika (ponudba Rabac, regresi, šport) 
8. Osnutek društvenega koledarja prireditev za leto 2016 
9. Poročilo komisije za socialna vprašanja in obvestilo o prošnjah za 

enkratno pomoč  
10. Sklic zbora članov z novoletnim srečanjem  
11. Razno 

- obiski starejših članov in članov v Domovih starejših,  
- vrednost paketov 
- Potrditev članarin za leto 2016  

 

 K točki 1: 
 Na predlog zapisnika ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet  
 SKLEP:  Potrdi se zapisnik 2. seje IO, z dne  24. marca 2015  



 
K točki 2: 
Na podlagi prebranega Poročila zapisnika častnega razsodišča, se gospa Ana 

     Pintar opraviči gospodu Krošelj Vladislavu za izrečene žalitve in besede med 
     njima in se zahvali sodelovanje z željo po nadaljnjem sodelovanju. Vladislav  
     Krošelj sprejme opravičilo in potrdi sodelovanje. 

SKLEP:  IO potrdi Poročilo zapisnika častnega razsodišča in pobot  

K točki 3: 
Tajnica je podala informacijo o 2. faznem poročilu za 2015 za MOL.   
SKLEP:  Soglasno se potrdi 2. Fazno poročilo za 2015 ( MOL ).  
 
K točki 4: 
Tajnica je podala poročilo o izvedeni prijavi na javna razpisa za sofinanciranje 
dejavnosti in programov društva za leto 2016 na FIHO in na MOL. 

     SKLEP:  IO potrjuje izvedeni prijavi na javna razpisa za sofinanciranje dejavnosti 
     in programov društva za leto 2014  na MOL in FIHO. 

 
K točki 5: 
Tajnica društva je podala poročilo o stroških in realizaciji srečanj in izletov v letu 2015. 

     Poročala je, da se prihodki in odhodki pri izletu in srečanjih dejansko pokrili.  
     Prisotni so pohvalili program, ki je bil izveden. 

SKLEP:  IO se je strinjal z podanim poročilom 
 
K točki 6: 
Letovanje v Rabcu v letu 2015 je potekalo po načrtovanem programu iz leta 2014. 
Udeleženih je bilo 105 članov in njihovih svojcev.  
SKLEP:  IO se je strinjal z podanim poročilom 
 
K točki 7: 
Predlog za letovanje v Rabcu v letu 2016 je obrazložila predsednica društva.  
Letovanje bo tudi v letu 2016 organizirano v dveh izmenah v juniju ter eni v 
septembru, v vseh treh po sedem dni. 
V razpravi je bilo podana želja nekaterih članov ki so izrazili, da bi zaradi 
boljše kakovosti želeli letovati v prenovljenih hotelih.  
Na podlagi ponudbe 2016  je bil izdelan predlog izračuna za cenejšo 
varianto cene letovanja, ki enaka kot v letu 2015. Za letovanje v 
prenovljenih hotelih z doplačilom 35 eur. Glede izbire hotela pa, da se 
letovanje organizira v hotelu kjer bo tudi kosilo. 
  
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO v celoti potrjuje predlog za letovanje članov v Rabcu v letu 2016. 
 
 



K točki 8: 
    Predsednica je IO ustno seznanila z realizacijo programa po koledarju za  
    leto 2015, ki je bil je v celoti realiziran razen počitnic z izbrano turistično  
    agencijo  v septembru ali v oktobru, ker ni bilo interesa in prijav. 
    Predstavila je koledar prireditev društva za leto 2016. 
 
    Brez razprave je bil soglasno sprejet 
    SKLEP: IO soglaša s koledarjem prireditev društva za leto 2016 in naj se  
    predloži v sprejem zboru članov. 

 
K točki 9: 
Predsednica IO je podala poročilo komisije za socialno pomoč. G. Pirkoviču se 
pisno odgovori, da ni upravičen do socialne pomoči. Ga. Bojić-evi pa se plača 
položnica.  
    
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
SKLEP: IO se strinja in potrdi, da se sklep komisije  realizira.              
 
K točki 10: 

     Predsednica IO opozori na spremembo datuma, da se Zbor članov s  
     tradicionalnim novoletnim srečanjem zaradi uskladitve organizira v četrtek,  
     dne 17. decembra 2015 na Livadi.  
     Na zbor članov se povabi predstavnika Zveze Delovnih Invalidov Slovenije in  
     predstavnika Četrtne skupnosti Ljubljana Šiška. 

   Za novo leto se obdaruje poslovne partnerje. 
 
  SKLEP: IO se strinja in potrdi  
   

    K točki 11 
    Predsednica je predlagala, da se določi višina članarine za leto 2016, da se določi 
    vrednost paketa za obiske vseh tistih članov, ki so v Domovih starejših ter onemoglih 
    članov na domu. 
     

        Na predlog predsednice Ane Pintar je IO soglasno sprejel 
   SKLEP: Določita se članarina za leto 2016  - 10,00 € in vrednost darila  
   (ob novoletnih obiskih bolnih in  onemoglih članov) –10,00€. 

 
   Tudi predsednica Ana se je zahvalila vsem navzočim za sodelovanje in  
   zaključila sejo. 
   Naslednja seja je dne 14.12.2015 ob 13. Uri. 

 

    Zapisnik sestavila                                                                                Predsednica 
       Marija Podvez                                                               Ana Pintar 


