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Spoštovane članice in člani!
Čas hitro mineva in za nami je še eno leto, ki nam je prineslo kar nekaj sprememb, tako na
političnem, kakor na ekonomskem področju. Naj vam vsem skupaj zaželim zdravja in uspeha v
Novem letu 2012, z željo, da nam ne bo slabše, ter da se bomo še dolgo družili na naših
srečanjih.
Pozabimo na vse minulo in se ozrimo naprej s polnimi pričakovanji in upanjem, da bomo
prebrodili tako svoje osebne težave, kot težave države, ki nam s svojimi ukrepi greni življenje.
Poskušajmo tudi sami storiti kaj pozitivnega zase in za svoje bližnje, še posebej za tiste, ki
resnično rabijo pomoč. Naši prostovoljci v društvu bodo tudi v tem letu poskušali pomagati
vsem tistim, ki bodo za pomoč zaprosili, saj se zavedamo, da je starost in osamljenost vse bolj
prisotna med našimi člani.
V nadaljevanju boste lahko prebrali kaj vse smo počeli v preteklem letu, tako boste dobili tudi
vpogled v vse oblike našega dela in morda tudi za sebe našli kakšno idejo. Še posebej preberite
naš program za leto 2012 in razmislite, kakor bi se tudi sami vključili v kakšno aktivnost.
Predvsem je pomembno, da vsak posameznik poskuša navezati stik s predstavniki društva, saj
ne želimo biti vsiljivi in vas motiti po ne potrebnem. Zadostuje že kratek telefonski klic in
pogovor, morda nasvet in dogovor za naprej, in nam bo mnogo lažje.
V preteklem letu smo nadaljevali z obiski naših članov na njihovih domovih, predvsem pri
starejših, ki se težje sami vključujejo v naše aktivnosti. Namen teh obiskov je le ohranjanje
socialnih stikov, kratek pogovor in morda nasvet, kako rešiti kakšen problem. Pri tem nam
veliko pomaga naša socialna delavka Marta, ki ima veliko izkušenj in nam lahko dobro svetuje.
Tudi letos vam pošiljamo položnico za letno članarino, katere višina je ostala enaka kot za
preteklo. Pričakujemo, da boste članarino poravnali in s tem potrdili svojo pripadnost naši
organizaciji ter si zagotovili tudi nadalje prejemanje obvestil in revij.
Predsednik društva
Jože Romšak

POSLOVNO POROČILO O DELU
DRUŠTVA VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ
ZA LETO 2011

1. UVOD
Društvo vojnih invalidov Gorenjske Kranj (DVI Gorenjske) je bilo ustanovljeno leta 1994 in je
registrirano kot invalidska organizacija, ki deluje v javnem interesu. Povezani smo v Zvezo
društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS), prek katere dobivamo javna finančna sredstva od
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), MDDSZ, ZDVIS ter
občasno od posameznih občin na podlagi javnih razpisov. Društvo ima svoj Statut v katerem so
opredeljene vse temeljne naloge in način dela. Društvo vodi predsednik društva, pomembne
sklepe pa sprejema 7 članski IO društva, v njegovem imenu pa občasno Kolegij IO, ki ga
sestavljajo predsednik, podpredsednik in tajnica društva. Vsi člani društva delujejo prostovoljno
in nepridobitno, poslovna tajnica opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe 10 ur tedensko.
Sedež društva je v Kranju, Luznarjeva ulica 3 a, kjer imamo lastne prostore – pisarno za
delovanje v skupni izmeri 62 m/2. Društvo deluje regijsko, saj pokrivamo 18 občin in 5 upravnih
enot na Gorenjskem. V društvo je bilo konec leta 2011 včlanjenih 320 članov, od tega:
- 89 vojaških vojnih invalidov,
- 79 mirnodobnih vojnih invalidov,
- 88 družinskih upravičencev,
- 25 civilnih invalidov vojnih,
- 3 delovni invalidi,
- 36 prostovoljnih članov,
Za lažje delovanje imamo organiziranih 5 krajevnih odborov. Uradne ure v pisarni društva so
vsak ponedeljek med 10. in 12. uro, vsako sredo med 16. in 18 uro. Imamo svojo spletno stran
www.drustvo-vikranj.si preko katere redno informiramo svoje člane in zainteresirano javnost, ter
svoj elektronski naslov dvikr@siol.net.
2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ZA LETO 2011
Na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta za 2011 smo v društvu dosledno izvajali
vse planirane naloge, s poudarkom na izvajanju posebnih socialnih programov, ki vojnim
invalidom pomagajo pri premagovanju težav povezanih z invalidnostjo, visoko starostjo in
odvisnostjo od pomoči drugih ter jim tako omogočajo neodvisno življenje. Za lažje izvajanje teh
nalog imamo v društvu včlanjene prostovoljce, ki po svoji strokovnosti in izkušenosti pomagajo
invalidom. Za strokovno delo pri izvajanju posebnih socialnih programov skrbi dipl.soc. delavka
Marta Hain, višja svetovalka, pomoč invalidom na domu občasno opravlja višja medicinska
sestra Sonja Zupančič.
V letu 2011 smo v skladu s programom izvajali naslednje posebne socialne programe:
a) OHRANJANJE ZDRAVJA VOJNIH INVALIDOV V NARAVNIH IN KLIMATSKIH
ZDRAVILIŠČIH S TERAPIJAMI
V letu 2011 smo vojnim invalidom sofinancirali stroške bivanja v zdraviliščih in sofinanciranje
zdraviliških storitev – terapij po predlogu zdravnika, v izjemnih primerih tudi financiranje
zdravljenja v naravnih zdraviliščih, če je bilo zdravljenje medicinsko koristno. Prednost smo dali
tistim vojnim invalidom, ki so zaradi bolezni, starostnih tegob ali po operacijah dejansko
potrebovali obnovitveno rehabilitacijo v zdraviliščih. Skupaj smo tako pomagali 8 vojnim
invalidom, od tega: 3 x VVI, 5 x MVI. Vojni invalidi so najpogosteje uporabljali zdravilišča: Terme
Čatež, Šmarješke toplice, Bioterme Mala Nedelja, Terme 3000, terme Krka in Zdravilišče Laško.

b) INTEGRACIJA VOJNIH INVALIDOV V KULTURNO IN DRUŽBENO ŽIVLJENJE
Vojnim invalidom smo omogočili različne aktivnosti, ki so za njih pomembne za aktivno kulturno,
zgodovinsko in družbeno življenje, druženje s sebi podobnimi, pri čemer smo jim omogočili, da
so bili z njimi tudi njihovi ožji svojci. Tako smo izvedli:
- Tradicionalno srečanje članov društva na Šenturški gori pod Krvavcem,
- Organizirali smo udeležbo za 12. srečanju VI Slovenije v Gornji Radgoni,
- Organizirali smo udeležbo na svečanosti ob dnevu miru na Velikem Cerju,
- Organizirali smo strokovni posvet in ogled Žičke Kartuzije v Slovenskih Konjicah,
- Organizirali smo ekskurzijo in ogled kulturno zgodovinskih znamenitosti ob dolini
Krke,
- Udeležili smo se proslav ob Dnevu državnosti v Podljubelju, pri spomeniku
Mauthausen na Ljubelju, zborovanja ZZB na Vodiški planini, odkritja spomenika
Združenja Sever na Brniku, Karavankah in v Ratečah, ter številnih drugih srečanj
in prireditev sorodnih veteranskih organizacij.
V manjših skupinah smo se udeleževali raznih srečanj, proslav in kulturnih prireditev, ki so za
vojne invalide velikega pomena in so vezane na dogodke 2. svetovne vojne ali osamosvojitvene
vojne za Slovenijo 91. Skupaj je bilo v ta program vključenih 165 članov.
c) POSEBNA POMOČ S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI, OBNOVA BIVALNIH
PROSTOROV IN POMOČ VOJNIM INVALIDOM V TEŽKIH SOCIALNIH IN
ZDRAVSTVENIH TEŽAVAH
Vojnim invalidom smo pomagali v primerih socialne ogroženosti ali ekonomske šibkosti pri
povečanih stroških nabave zdravstvenih pripomočkov, ki jim lajšajo življenje, niso pa
zagotovljeni po zdravstvenih predpisih. S tem programom smo finančno pomagali tudi redno
šolajočim otrokom padlih ali umrlih staršev v osamosvojitveni vojni 1991. Izjemoma smo
pomagali tudi resnično socialno ogroženim družinskim upravičencem, ki so ostali sami po smrti
VI. Vse pomoči so bile namenske.
Enkrat mesečno v prostorih pisarne izvajamo preventivne meritve srčnega tlaka, holesterola in
sladkorja v krvi. Ob tem članom tudi strokovno svetujemo, kdaj je dobro, da obiščejo svojega
zdravnika.
Skupaj smo s tem programom pomagali: 9 članom, od tega: 1 x VVI, 5 x MVI, 2 x družinski
upravičenci in 1 x redno šolajoči otrok padlega borca v vojni 91.
d) OHRANJANJE PSIHOFIZIČNE KONDICIJE VOJNIH INVALIDOV Z REKREACIJO
V društvu smo organizirali razne oblike športne rekreacije, ki so prilagojene fizičnim zmožnostim
invalidov glede na njihov starost in zmožnosti. Tako smo izvajali naslednje rekreativne
dejavnosti:
- Rekreativno plavanje z vodeno telovadbo v bazenih Term Snovik – 1 x mesečno,
- Vadbo v kegljanju na najetih kegljiščih na Jesenicah in v Tržiču,
- Vadbo v streljanju z zračno puško, zračno pištolo in pikadu v Podljubelju,
- Planinski pohod na Zelenico nad Ljubeljem,
- Udeležili smo se 10. Športnih iger VI Mariboru,
- Udeležili smo se rekreativnih tekmovanj v streljanju (Koroška), kegljanju
(Ljubljana), pikadu (Trbovlje) in šahu (Ljubljana),
- Udeležili smo se tradicionalnega tekmovanja v streljanju veteranskih organizacij
v Solkanu,
- V prostorih pisarne društva 1x mesečno izvajamo rekreacijski pikado,
- Izvedli smo zaključni športni dan s tekmovanji za rekreativce v Podljubelju.
Vojni invalidi našega društva so na zgoraj opisanih tekmovanjih dosegli odlične uspehe med
njimi prvič na ŠI ZDVIS – 1. Mesto ekipno med vsemi 15 društvi.
V program rekreacije je bilo vključenih skupaj 140 članov (ponavljajoče), od tega: 18 na
tekmovanjih, 18 planinski pohodi in 104 na plavanju.

e) KONKRETNA IN NEPOSREDNA LAIČNA POMOČ VOJNIM INVALIDOM NA DOMU
Društvo vojnih invalidov Gorenjske je nudilo pomoč vojnim invalidom, ki si zaradi bolezni,
starosti in težke invalidnosti ne morejo več sami pomagati in so odvisni od tuje nege in pomoči.
Vojnim invalidom na domu pomagamo glede na njihove potrebe:
-

na domovih smo obiskali naše člane starejše od 80 let,
osebni prevozi od doma do zdravstvene ustanove ali drugih institucij,
obiski na domu s ciljem konkretne pomoči in ohranjanja socialnih stikov,
svetovanje svojcem v konkretnih primerih, kako pomagati invalidu v določenih
težavah,
težko okretnim članom smo na njihovo željo na domu izvajali meritve srčnega
tlaka, holesterola in sladkorja v krvi,
tradicionalno smo obiskali vojne invalide v Domovih za ostarele,
ob obiskih smo starejše člane simbolično obdarili n jih seznanili z novostmi v
društvu.

S tem programom smo neposredno pomagali z ohranjanjem socialnih stikov, svetovanjem in
simbolično obdaritvijo 38 članom.
f) POSEBNA INFORMATIVNA DEJAVNOST VOJNIH INVALIDOV
Za redno obveščanje vseh članov smo izdali en Informativni bilten v nakladi 350 izvodov, v
katerim smo objavili vse potrebne informacije in podatke, ki koristijo našim članom, da se lažje
povežejo z društvom, predvsem pa da lahko uveljavljajo možnosti posebnih oblik pomoči.
Tekoče smo posodabljali spletno stran www.drustvo-vikranj.si, kjer člani in zainteresirana
javnost najde vse potrebne informacije o delu društva in aktivno uporabljali elektronski naslov
društva za komunikacijo z člani in drugimi organizacijami ter zvezo. Društvo in njegovo
dejavnost smo predstavili v Gorenjskem glasu in drugih medijih ob raznih srečanjih in proslavah.
Informativne biltene so prejeli vsi člani društva, poslali pa smo jih tudi lokalnim skupnostim in
gostom, ki smo jih povabili na naša srečanja. Naše člane smo tudi neposredno informirali preko
pošiljanja pisnih obvestil in v osebnih stikih.
Različnih oblik informiranja so bili tako deležni vsi člani društva.
3. REDNA DEJAVNOST IN DELOVANJE DRUŠTVA
V društvu smo izvajali vse tekoče naloge za nemoteno delovanje, pri čemer so se redno
sestajali organi društva, ki so pripravljali in izvajali tekoče naloge in sicer:
-

Izvedli smo zbor članov društva,
Izvršni odbor se je sestal 2 x na redni seji in 2 x z dopisno sejo,
Kolegij društva se je sestajal vsak ponedeljek ob 10. uri,
Komisija za socialno zdravstvene zadeve se je sestajala 1x mesečno ali po potrebi,
Komisija za rekreacijo in šport se je sestala 2 x,
Finančno - računovodske posle ureja tajnica društva, poročila in zaključni račun za AJPES
pa nam izdela Finančni servis,
1 x mesečno se izvaja pregled poslovanja s strani Nadzornega odbora,
Opravljali smo vsa redna vzdrževalna dela v pisarni,
Priklopili smo internetno povezavo v pisarni,
Opravljali smo vse ostale tekoče naloge.

Predstavniki društva se udeležujejo raznih sestankov, srečanj in proslav, ki jih organizirajo
druga sorodna društva, s katerimi sodelujemo, predvsem z ZVVS, Združenjem SEVER, ZZB za
vrednote NOB, Društvi upokojencev in drugimi. Prav tako so predstavniki našega društva
aktivno udeleženi v aktivnosti zvez (ZDVIS) v raznih komisijah, Izvršnem odboru in drugih
področjih.

4. NALOŽBE IN VZDRŽEVANJE
V letu 2011 smo nabavili športno opremo za PSP Rekreacije, pikado in potrebno opremo.
Obnovili smo računalniško opremo v pisarni z novim namiznim računalnikom. Redno smo
vzdrževali obstoječo opremo in pisarniške prostore. Premično in nepremično premoženje smo
ustrezno zavarovali pri Zavarovalnici Triglav.
5. PORABA FINANČNIH SREDSTEV ZA LETO 2011
V društvu vodimo dvostavno knjigovodstvo z uporabo kontnega okvirja za društva in invalidske
organizacije ter register osnovnih sredstev. Letno poročilo o bilanci stanja in izkazu poslovnega
izida nam izdela Računovodski servis.
Društvo je v letu 2011 prejelo finančna sredstva iz naslednjih javnih virov:
-

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) 51,64%,
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS (MDDSZ) 5,27%,
Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, 17,81 %
iz javnega razpisa Mestne Občine Kranj za socialne programe, 12,75 %
iz javnega razpisa Mestne Občine Kranj za rekreacijo, 0,75 %
iz javnega razpisa občine Radovljica za socialne programe, 0,89 %
iz javnega razpisa občine Tržič za socialne programe, 0,76
iz javnega razpisa občine Škofja Loka, 0,44 %

Osnovni pregled prihodkov in odhodkov je za leto 2011:
1
2
3
4
5
6
7

FINANČNI PRILIVI - VIRI
SKUPAJ FIHO
SKUPAJ DP - MDDSZ
Lastna sredstva ZDVIS
SKUPAJ SREDSTVA OBČIN
Članarina DVI Gorenjske Kranj
Lastna sredstva DVI Gorenjske Kranj
Druga sredstva
SKUPAJ 1 - 6:

EUR
23.883,00
2.431,00
8.217,00
5.111,24
2.587,00
3.305,89
733,86
46.268,99

1
2
3
4
5

PORABA SREDSTEV
POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI
OPERATIVNI STROŠKI
STROŠKI DELA (honorarji, nagrade)
STROŠKI DELOVANJA ORGANOV
INVESTICIJE - NAKUP OPREME, VZDRŽEVANJE
SKUPAJ 1 - 5:

EUR
26.416,13
5.190,62
5.277,20
1.605,90
1.490,37
39.980,22

1
2

STANJE SREDSTEV 31.12.2011
VSI PRIHODKI 2011
VSI ODHODKI 2011
RAZLIKA PRIHODKI / ODHODKI

EUR
46.268,99
39.980,22
6.288,77

Vsa sredstva, ki se kot pozitivni saldo prenesejo v leto 2012, izhajajo iz namenskih lastnih
sredstev društva (članarine in donacije), ki niso obdavčena in se bodo v letu 2012 porabila za
osnovno dejavnost društva oziroma služila kot rezervni sklad.

Pri porabi finančnih sredstev smo upoštevali merila financerjev in dosegli razmerje med porabo
sredstev za posebne socialne programe, sredstvi za delovanje in sredstvi za investicije v
naslednjem razmerju:
- posebni socialni programi
– 65,70 %,
- delovanje društva
– 30,54 %,
- naložbe, vzdrževanje
– 3,76 %.
6. OCENA USPEŠNOSTI IN EVALVACIJA
Društvo je v svojem programu dela in finančnem načrtu za leto 2011 predvidelo enak ali
nekoliko manjši obseg aktivnosti na področju izvajanja posebnih socialnih programov, še
posebej za program posebnih pomoči in nege na domu.
Ocenjujemo, da smo v letu 2011 v celoti sledili programu dela in namenski porabi sredstev, ter
da smo porabili vsa dobljena finančna sredstva za namene, za katere smo jih prejeli. Vsi
uporabniki posebnih socialnih programov so pozitivno ocenili njihovo koristnost, kar smo
ugotavljali na podlagi osebnih stikov z uporabniki in na podlagi pisnih anketnih vprašalnikov, ki
so jih izpolnjevali.
Kljub povečanim stroškom za delovanje in dražjih storitev za uporabnike programov smo v celoti
izpolnili predvidene naloge. Finančna sredstva, ki smo jih prejeli od financerjev tekom leta so
zadostovala za realizacijo programa. Ugotavljamo, da se
vsako leto povečujejo stroški za prevoze starejših in bolnih članov, ki potrebujejo našo pomoč,
ali se radi udeležijo srečanj, pa sami ne vozijo več ali nimajo svojcev, ki bi jim pri tem pomagali.
Stroški za delovanje društva se vsako leto povečujejo, dotacije pa temu ne sledijo v celoti, tako,
da je naša aktivnost pogosto okrnjena. Največje povečanje stroškov delovanja je na področju
storitev pošte in banke ter na področju potnih stroškov, saj društvo pokriva 18 občin na območju
celotne gorenjske regije, kjer so relacije daljše.
7. ZAKLJUČEK
Društvo se ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo in vse naloge izvaja s prostovoljci. Nadzorni
odbor društva je tekom leta večkrat sodeloval pri izvajanju programa in porabi sredstev,
predsednik NO je redno navzoč na sestankih IO. Konec leta je tudi detajlno pregledal finančno
poslovanje društva po metodi na preskok in podal pozitivno mnenje v pisni obliki, ki je bilo
obravnavano na letnem zboru članov društva. Vsi podatki v poročilu, kakor tudi vsi zneski
vpisani v preglednicah tega poročila, so realni in se v celoti ujemajo z dokumentacijo o
finančnem poslovanju društva.
Poslovno poročilo društva je obravnaval IO društva dne 2.2.2012 in pozitivno potrdil vsa
predstavljena in obravnavana poročila.
Predsednik društva
Jože Romšak

VABILO
Vse člane društva obveščamo, da bo redna letna skupščina – zbor članov
v soboto 3.3.2012 ob 11.00 uri v Hotelu Krek v Lescah. Pravico udeležbe
imajo vsi člani društva. Vse, ki se nameravate udeležiti skupščine prosimo,
da nam to pravočasno sporočite na kakršen koli način: osebno v pisarni
v času uradnih ur, telefonsko na 04 2357434, 040 666 952, 041 712 895,
na e-naslov: dvikr@siol.net, da bomo lahko organizirali vse potrebno zaradi
pošiljanja gradiva, rezervacije prostora in izvedbe zaključka.

KOLEDAR POMEMBNIH DOGODKOV V LETU 2012
ŠT DOGODEK - AKTIVNOST

LOKACIJA

DATUM

1.

Občni zbor PVD Sever Gorenjske

Kranj

28.01.12

2.

Seja IO ZDVIS

Ljubljana

22.02.12

3.

Rekreativno tekmovanje šah

Še ni znano

25.02.12

4.

Zbor članov DVI Gorenjske

Lesce

03.03.12

5.

Rekreativno tekmovanje streljanje

Še ni znano

Marec 12

6.

18. skupščina ZDVIS

Ljubljana

22.03.12

7.

Seja IO ZDVIS

Ljubljana

11.04.12

8.

Seminar za izvajalce PSP

Ljubljana

23-25.04.12

9.

Dan upora proti okupatorju

Še ni znano

27.04.12

10. 67. let osvoboditve Begunj

Begunje

04.05.12

11. Rekreativno tekmovanje kegljanje

Tržič

31.03.12

12. 11. ŠI ZDVIS

Celje

14.05.12

13. Spominska svečanost ZDR SEVER

Kranj

24.05.12

14. 13. srečanje VI SLO

Logatec

26.05.12

15. Rekreativno tekmovanje pikado
16. Proslava v taborišču Mauthausen 67
let
17. Planinski pohod

Še ni znano

02.06.12

Ljubelj

18.06.12

Še ni znano

Junij 12

18. Športni dan DVI Gorenjske

Še ni znano

Junij 12

19. Proslava ob dnevu državnosti

Ljubelj

25.06.12

20. Spominska svečanost ZS

Brnik

28.06.12

21. Tekmovanje veter. organizacij –
22. streljanje
Proslava na Vodiški planini

Solkan

02.07.12

Radovljica

06.08.12

23. Lom pod Storžičem – proslava ZZB

Lom

06.08.12

24. Združitev Prekmurskih Slovencev…

Še ni znano

avgust 12

25. Srečanje VI DVI Gorenjske

Še ni znano

Avgust 12

26. Vrnitev primorske k matični domovini

Koper

27. Izlet članov DVI Gorenjske

Še ni znano

24.09.12

28. Dan miru 21. september

Cerje

22.09.12

29. Posvet za upravljanje DVI

Ljubljana

25.09.12

30. 5. seja IO DVI

Kranj

31. Seja IO ZDVIS

Ljubljana

19.10.12

32. Odhod zadnjega vojaka JLA iz SLO

Koper

24.10.12

33. Seja IO ZDVIS

Ljubljana

12.12.12

34. Pohod na Krn

Krnsko jezero

13.12.12

35. Dan spomina na mrtve

Ljubljana - Žale

30.12.12

sept 12

Oktober 12

IZ AKTIVNOSTI DRUŠTVA V LETU 2011

Ogledali smo tehnični muzej v Soteski – to pa je starodobni invalidski voziček

sprehod do muzeja „Hudičevega turna“

Na Dolenjskem je vedno lepo...

končno na cilju, hrana in pijača

za dobro voljo je poskrbela Maja Bobnar

IZ AKTIVNOSTI DRUŠTVA VLETU 2011

Srečanje članov DVI Gorenjske na Šenturški gori pod Krvavcem

Stari borci se ne dajo...

Ogledali smo si Žičko Kartuzijo

izvedli smo tekmovanje v pikadu

in klet Zlati grič v Slovenskih Konjicah

IZ AKTIVNOSTI DRUŠTVA V LETU 2011

Ob dnevu miru na Velikem Cerju

bilo je vroče, sence pa malo

Planinski pohod na Zelenico nad Ljubeljem, lep dan, dobra druščina, koristna rekreacija...

Na taborišču Mauthausen na Ljubelju

letna skupščina društva v Lescah

IZ AKTIVNOSTI DRUŠTVA VLETU 2011

Srečanje VI v Gornji Radgoni

V „hiši“ Josipa Jurčiča na Muljavi

naši šahisti v Mariboru

mlajši se hitro utrudijo...

Na Muljavi pred hišo Josipa Jurčiča

PROGRAM DELA DRUŠTVA VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ
ZA LETO 2012
1. PODATKI O DRUŠTVU:
Društvo vojnih invalidov Gorenjske Kranj (DVI Gorenjske) je bilo ustanovljeno leta 1994 v
Kranju. Sedež društva je v Kranju na Luznarjevi 3a. Društvo ima svoje lastne prostore za
delovanje in delno za izvajanje posebnih socialnih programov. Uradne ure so vsak ponedeljek
med 10. in 12. uro in vsako sredo med 16. in 18 uro. DVI Gorenjske pokriva celotno območje
Gorenjske regije, 18 občin in 5 upravnih enot. Na dan 31.12.2011 je bilo v društvo včlanjenih
skupaj 320 članov, od tega:
UPRAVNA ENOTA

VVI

UE KRANJ
UE RADOVLJICA
UE TRŽIČ
UE JESENICE
UE ŠKOFJA LOKA
SKUPAJ

37
24
2
11
8
82

VVI
91
1
0
1
1
0
3

MVI

CIV

DI

DU

41
12
3
7
16
79

12
11
2
3
0
28

0
0
2
1
0
3

31
19
6
12
13
81

DU
91
9
0
0
0
0
9

PROST
OV
15
8
7
1
4
35

SKUPAJ
145
74
23
35
41
320

Društvo vodi IO v sestavi: predsednik Jože Romšak, podpredsednik Marjan Mestinšek, Roman
Režun, Jože Skodlar, Alojzij Žvagen, Janez Bobnar. Pri izvajanju posebnih socialnih programov
sodelujemo z dipl. soc. delavko Marto Hain, višjo svetovalko. Tekoče naloge opravlja tričlanski
Kolegij IO, ki se sestaja dvakrat mesečno, o sprejetih sklepih pa pisno obvešča člane IO na
dopisnih ali rednih sejah.
2. NAMENI IN CILJI DRUŠTVA
Temeljni namen društva je zagotavljanje pomoči vojnim invalidom pri premagovanju težav, ki jih
povzroča invalidnost, starost in opešano zdravje ter usposabljati vojne invalide, da tudi sami
premagujejo težave, ki jih tarejo. Vojnim invalidom bomo poskušali izboljšati kakovost življenja,
še posebej najtežjim in bolnim, ki si sami težko pomagajo.
Cilji katere bo poskušalo doseči društvo v letu 2012 so naslednji:
- Zagotoviti potrebno pomoč in ohranjanje socialnih stikov s starejšimi in onemoglimi vojnimi
invalidi na njihovem domu,
- izdelati vsebine posebnih socialnih programov, ki odražajo dejanske potrebe vojnih invalidov
v Gorenjski regiji,
- zagotoviti alternativne finančne vire iz naslova razpisov občin, donacij organizacij in članov
društva, ter soudeležbe uporabnikov programov,
- izvajati usposabljanje vojnih invalidov za premagovanje življenjskih težav, predvsem
invalidnosti in starosti,
- posodobiti pravilnike in merila za izvajanje programov,
- izboljšati informiranost članov o njihovih pravicah in možnostih,
- dajanje pobud državnim organom za spremembe zakonskih aktov s ciljem izboljšanja
socialnega in ekonomskega položaja vojnih invalidov in družinskih upravičencev po Zakonu o
vojnih invalidih.
3. KONKRETNE PLANIRANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA V LETU 2012
- organizirali bomo tradicionalno srečanje vojnih invalidov in njihovih svojcev v mesecu
avgustu 2012,
- organizirali bomo enodnevno ekskurzijo za člane društva, z ogledi kulturnih in zgodovinskih
znamenitosti, ki bo v mesecu septembru 2012,

- izvajali bomo ustaljene programe rekreacije v najeti dvorani v Podljubelju (streljanje, pikado),
na Kegljišču na Jesenicah in Tržiču (kegljanje), v Termah Snovik (plavanje z vodeno
telovadbo), v pisarni društva 1x mesečno pikado in šah,
- udeležili se bomo 13. srečanja VI Slovenije v maju 2012,
- udeležiti se bomo 11. Športnih iger VI ZDVIS v maju 2012,
- organizirali bomo športni dan s tekmovanji za rekreativce društva,
- organizirali bomo meddruštveno rekreacijsko tekmovanje v kegljanju v marcu 2012,
- udeležili se bomo rekreativnih tekmovanj v športnih panogah: streljanje, kegljanje, pikado,
ribolov in šah,
- udeležili se bomo tradicionalnega streljanja veteranov v Solkanu,
- udeležili se bomo srečanja in pohoda ob svetovnem Dnevu miru v septembru 2012,
- udeležili se bomo proslav, srečanj in zborovanj sorodnih veteranskih in domoljubnih
organizacij z območja Gorenjske (ZZB, ZVVS, SEVER),
- izvedli bomo dva rekreativna planinska pohoda prilagojena zmožnostim članov.
4. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV:
V letu 2012 bo DVI Gorenjske izvajalo naslednje posebne socialne programe namenjene vojnim
invalidom:
a) ohranjanje zdravja vojaških invalidov v naravnih in klimatskih zdraviliščih
s terapijami:
Financiranje zdraviliških storitev (dva terapevtska programa) in sofinanciranje hotelskih storitev
v zdraviliščih vojnim (vojaškim) invalidom od 10 do 14 dni po predlogu osebnega zdravnika ali
specialista v obsegu meril, ki jih določa Pravilnik ZDVIS o pogojih in merilih za dodelitev pomoči.
Zdravljenje je lahko stacionarno (bivanje v zdravilišču) ali ambulantno (dnevno opravljanje
terapij v zdravilišču brez bivanja),
b) integracija težkih, socialno ogroženih in izključenih vojaških invalidov v
kulturno in družbeno življenje ter klubske dejavnosti:
Organizacija ogledov, vodenih izletov, obiskov znamenitosti, spominskih slovesnosti, zborovanj,
srečanj težkih, bolnih, osamljenih in zlasti težko gibljivih vojaških invalidov s kulturnim
programom. Sodelovanje z drugimi organizacijami v lokalnem okolju, ki organizirajo različne
projekte družbenega življenja. Vojaški invalidi se udeležujejo tudi kulturnih prireditev v
organizaciji društev vojnih invalidov. Konkretno bomo izvajali naslednje:
- udeležba na 12. srečanju vojnih invalidov Slovenije,
- tradicionalno srečanje članov društva in njihovih družinskih članov,
- srečanje s sorodnim društvom VI in ogled zgodovinskih in kulturnih znamenitosti na
Štajerskem,
- udeležili se bomo vsakoletnih proslav in srečanj na Velikem Cerju, pri spomeniku Pod
Storžičem, pri spomeniku taborišča Mauthausen na Ljubelju in na drugih podobnih
svečanostih.
c) posebna pomoč s tehničnimi pripomočki, obnova bivalnih prostorov in
pomoč vojaškim invalidom v težkih socialnih in zdravstvenih težavah ter
usposabljanje vojnih invalidov za premagovanje življenjskih težav:
Pomoč pri sofinanciranju nujnih tehničnih pripomočkov socialno ogroženim vojaškim invalidom.
Obveščanje o možnostih pridobitve teh pripomočkov na podlagi predpisov. Pomoč v primeru
adaptacije bivalnih prostorov za nepokretne vojaške invalide, v primeru dolgotrajne bolezni,
naravne in druge nesreče. Pomoč brezposelnim za premostitev obdobja brezposelnosti. Pomoč pri
premagovanju ekonomske in socialne stiske vojaških invalidov. Pomoč v drugih izjemnih
okoliščinah, v primeru smrti v družini, bistveno poslabšano zdravje ipd. Prostovoljce - člane društva
se bo usposabljalo za pomoč vojaškim invalidom v težkih socialnih razmerah,

d) skrb za psihofizično kondicijo vojaških invalidov z rekreacijo:
Društvo vojnih invalidov bo v letu 2012 izvajalo naslednje oblike rekreacije, ki so prilagojene
potrebam in zmožnostim vojnih invalidov: rekreativno kegljanje in balinanje, vadba s streljanjem z
zračnim orožjem na streliščih, plavanje in vodena telovadba v bazenih termalnih zdravilišč, pikado,
šah, pohodništvo ter gorništvo. Društvo bo omogočilo udeležbo na rekreativnih tekmovanjih v
naslednjih športnih panogah: balinanje, kegljanje, streljanje, pikado in šah. Večji del rekreativnih
aktivnosti poteka kot redna vadba (npr. streljanje, kegljanje, pikado in šah). Vojnim invalidom
bomo 1 x mesečno sofinancirali stroške rekreativnega plavanja z vodeno vodno telovadbo v
Termah Snovik. Izvedli bomo 2 planinska pohoda, društvo bo tudi prevzelo izvedbo rekreativnega
tekmovanja ZDVIS v kegljanju, ki bo v Tržiču,
e) konkretna in neposredna nega ter fizična pomoč vojaškim invalidom na
domu in ohranjanje socialnih stikov ter usposabljanje prostovoljcev –
članov društva za pomoč vojnim invalidom:
Vzpostavitev mreže prostovoljcev, članov društev vojnih invalidov, ki bodo ugotovili potrebe
vojaških invalidov in na podlagi katerih društvo organizira potrebne storitve vojaškim invalidom na
domu iz lastnih kadrov društev ali prek organizacij in služb, ki takšne storitve zagotavljajo.
Preverjanje, kako se takšna pomoč izvaja. Vzpostavljanje socialnih stikov z namenom ugotavljanja
razmer, v katerih živi vojaški invalid. Vzpostavljanje neposredne laične ali strokovne pomoči na
domu, če so za to ugotovljene potrebe. Potrebe po tem programu se kažejo, ker je populacija
vojaških invalidov čedalje starejša in nujno potrebuje pomoč, ki jo javne službe v zadostni meri ne
izvajajo. Usposabljanje vojaških invalidov, da bodo lažje premagovali svoje življenjske težave,
predvsem invalidnost in bolezni,
f) posebna informativna in založniška dejavnost vojnih invalidov ter
informiranje javnosti o položaju vojnih invalidov:
Vojaške invalide bomo informirali o življenjskih pogojih vojaških invalidov, o njihovih pravicah, o
dejavnostih društva in zveze. Informiranje društva se izvaja preko Internega biltena, preko spletne
strani in pisno z obvestili. Društvo skrbi tudi za ažurnost svoje spletne strani www.drustvovikranj.si , in poštnega naslova dvikr@siol.net. Društvo skrbi za obveščenost članov vojaških
invalidov o izvajanju posebnih socialnih programov, o možnostih za vključevanje in o aktualnih
spremembah zakonodaje.
5. NALOŽBE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Za nemoteno izvajanje posebnih socialnih programov v društvu, bomo v letu 2012 nabavili
naslednja osnovna sredstva:
a) prenosni računalnik s pripadajočimi programi,
b) zračno puško s prenosno torbo,
c) projektor s platnom za predvajanje,
d) fotoaparat.
6. OKVIRNI FINANČNI NAČRT

1
2
3
4
5
6
7

FINANČNI PRILIVI - VIRI
SKUPAJ FIHO
SKUPAJ DP - MDDSZ
Lastna sredstva ZDVIS
SKUPAJ SREDSTVA OBČIN
Članarina DVI Gorenjske Kranj
Lastna sredstva DVI Gorenjske Kranj
Druga sredstva
SKUPAJ 1 - 6:

EUR
24.372,00
2.431,00
8.352,99
5.000,00
2.300,00
6.270,53
400,00
49.126,52

1
2
3
4
5

PREDVIDENA PORABA SREDSTEV
POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI
OPERATIVNI STROŠKI
STROŠKI DELA (honorarji, nagrade)
STROŠKI DELOVANJA ORGANOV
INVESTICIJE - NAKUP OPREME, VZDRŽEVANJE
SKUPAJ 1 - 5:
PRENOS V REZERVNI SKLAD 2013:

RAZMERJE:

POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI:
DELOVANJE DRUŠTVA:
NALOŽBE, VZDRŽEVANJE:

EUR
26.311,00
4.311,00
5.888,00
1.420,00
2.225,99
40.155,99
8.970,53

65,52 %
28,94 %
5,54 %

7. ZAKLJUČEK
Sestavni del tega programa je podrobni finančni načrt za leto 2012, iz katerega so razvidni viri
sredstev in planirana poraba za posebne socialne programe, delovanje društva in naložbe.
Vse aktivnosti bomo izvajali na podlagi letnega koledarja aktivnosti, s katerim bodo seznanjeni tudi
vsi člani društva.
Kolegij IO društva in strokovna služba bodo sprotno spremljali stanje na področju namenske
porabe finančnih sredstev in pravočasno usklajevali porabo. Kolegij IO bo z različnimi instrumenti
spremljal učinke in upravičenost izvajanih programov, pri čemer bo dan poudarek na reševanje
socialnih stisk in težav težjih in socialno šibkejših vojnih invalidov.
Program je bil obravnavan na seji IO DVI Gorenjske dne 2.2.1912.
Predsednik društva
Jože Romšak

Plaketo ZDVIS je podpredsedniku Marjanu Mestinšku vročil tajnik mag. Vladimir Pegan

PRAVNI NASVETI
Na podlagi prve alinee tretjega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 109/10) minister za zdravje izdaja
PRAVILNIK
o zdravstvenih razlogih, zaradi katerih osebam
ni treba uporabljati varnostnih pasov
1. Člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta z dne 16. Decembra 1991 o približevanju zakonodaje držav
članic o obvezni uporabi varnostnih pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone (UL L št. 373 z dne 31.
12. 1991, str. 26), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2003/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 8. aprila2003 o spremembi Direktive Sveta 1991/671/EGS o približevanju zakonodaje držav
članic o obvezni uporabi varnostnih pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone (UL št. 115 z dne 9.
5.2003, str. 63), določa zdravstvene razloge, zaradi katerih osebam ni treba uporabljati varnostnih
pasov v vozilih v cestnem prometu ter obliko in vsebino zdravstvenega potrdila.
2. člen
Zdravstveni razlogi iz prejšnjega člena so bolezni in stanja, ki osebi onemogočajo uporabo
varnostnega pasu zaradi možnega bistvenega poslabšanja njenega zdravstvenega stanja.
3. člen
(1) Oseba, ki želi biti iz zdravstvenih razlogov upravičena do izvzema od uporabe varnostnega
pasu (v nadaljnjem besedilu: oseba), pisno vloži predlog za izvzem od uporabe varnostnega pasu
na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in priloži izvide zdravnika specialista
oziroma zdravnikov specialistov, na podlagi katerih uveljavlja izvzem od uporabe varnostnega
pasu.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka oseba vloži pri enem od pooblaščenih izvajalcev medicine
dela, prometa in športa iz seznama, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega
za zdravje.
4. člen
Pooblaščeni izvajalec v 30 dneh od prejema predloga iz prejšnjega člena odloči o upravičenosti
do izvzema od uporabe varnostnega pasu na podlagi priloženih izvidov iz prvega odstavka
prejšnjega člena. Pooblaščeni izvajalec lahko pred odločitvijo o upravičenosti osebe do izvzema od
uporabe varnostnega pasu zahteva dodatno zdravstveno dokumentacijo in opravi zdravstveni
pregled osebe.
5. člen
(1) Če pooblaščeni izvajalec ugotovi upravičenost osebe do izvzema od uporabe varnostnega pasu
za določen ali nedoločen čas, izda potrdilo na obrazcu iz Priloge 2,ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če pooblaščeni izvajalec ne ugotovi upravičenosti osebe do izvzema od uporabe varnostnega
pasu, predlog zavrne na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Stroške za izdajo zdravniškega potrdila, ki se določijo v skladu s pravilnikom, ki ureja zdravstvene
preglede voznikov motornih vozil, v višini 15 točk, nosi oseba, ki predlaga izvzem od uporabe
varnostnega pasu iz zdravstvenih razlogov.

7. člen
Preizkus odločitve iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika lahko oseba v 15 dneh od njenega
prejema v skladu s pravilnikom, ki ureja zdravstvene preglede voznikov motornih vozil, zahteva pri
posebni zdravstveni komisiji.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o izvzemu od uporabe varnostnega
pasu zaradi zdravstvenih razlogov (Uradni list RS, št. 70/03) in Sklep o imenovanju posebne
zdravstvene komisije (Uradni list RS, št. 117/03).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-90/2011 Ljubljana, dne 30. septembra 2011 EVA 2011-2711-0042
Dorijan Marušič l.r.
Minister za zdravje

NEKAJ PODATKOV U SKLADITVI TRANSFERJEV V LETU 2011:
MESEČNI DENARNI PREJEMKI UPRAVIČENCEV V VIŠINAH PO ZAKONU 0 VOJNIH INVALIDIH (UR.L. RS, ŠT.
63/95, 19/97, 75/97) Z UPOŠTEVANJEM ODMERE OSNOVE OD 1.1.1997 NAPREJ V VIŠINI 121.728,00 SIT TER
SKLEPOV UPRAVNEGA ODBOA ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 0 USKLADITVI
POKOJ IN OD 1.6.1997 NAPREJ TER SKLEPA 0 USKLAJENIH VIŠINAH TRANSFERJEV, KI S0 DOLOŽENI V
NOMINALNIH ZNESKIH TER O ODSTOTKU USKLADITVE DRUGIH TRANSFERJEV POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1.7.2011 (UR.L. RS ŠT. 57/2011) 0 USKLADITVI ZA 0,475 %,
OD 1.7.2011 NAPREJ ZNAŠAJO:

A: OSEBNA INVALIDNINA:
SKUPINA
ODSTOTEK
ODSTOTEK
INVALIDNOSTI
INVALIDNOSTI
ODMERE
I
100%
II
100%
III
90%
IV
80%
V
70%
VI
60%
VII
50%
VIII
40%
IX
30%
X
20%

100%
73%
55%
41%
29%
18%
14%
8%
6%
4%

VIŠINA OD
1.7.2011
1.104,77
806,48
607,62
452,96
320,38
198,86
154,67
88,38
66,29
44,19

B: DRUŽINSKA INVALIDNINA po Zakonu o vojnih invalidih (Ur.LRS t. 63/95, 19/97,
75/97), zneski za vsakega od elanov od 1.7.2011 dalje, so navedene v naslednji tabeli:
Vrsta invalidnine
po padlem borcu
po padlem borcu s
povečanjem
po drugi osebi

En član
464,00

Dva člana
265,15

Trije člani
Štirje člani
198,86
165,72

510,40

291,66

218,74

182,29

232,00

132,57

99,43

82,86

Urednik Informativnega Biltena: Jože Romšak
Fotografije: Jože Romšak in Franc Zupančič
Tisk: Tiskarna UZAR Tržič
Naklada: 300 izvodov
Naslov društva: DVI Gorenjska Kranj, Luznarjeva 3a, 4000 Kranj
Telefon/fax: 04 2357434, 04 2357435, gsm: 040 666 952
Internetna stran. www.drustvo-vikranj.si
Elektronski naslov: dvikr@siol.net
Uradne ure v pisarni: ponedeljek med 10. in 12. uro, sreda med 16. in 18 uro
Meritve tlaka, sladkorja in holesterola vsako prvo sredo ob 09.00 uri

Tekmovalna ekipa DVI Gorenjske v Mariboru.
Potrebna finančna sredstva za naše uspešno delovanje so nam prispevali:
 FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij,
 MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS,
 ZDVIS – sredstva za programe, delovanje in naložbe,
 MOK KRANJ – Mestna občina Kranj – javni razpis za delovanje humanitarnih
organizacij in za področje rekreacije,
 OBČINA TRŽIČ – javni razpisi za delovanje humanitarnih organizacij,
 OBČINA RADOVLJICA - javni razpisi za delovanje humanitarnih organizacij,
 OBČINA ŠKOFJA LOKA – javni razpis za humanitarne organizacije.
Vsem se iskreno zahvaljujemo in se priporočamo še v bodoče.

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ
Luznarjeva 3a, 4001 Kranj, tel .042357434,fax: 042357435
http://www.drustvo-vikranj.si e-mail: dvikr@siol.net

_________________________________________________________________

SOCIALNO ZDRAVSTVENA KOMISIJA

VLOGA ZA DODELITEV POSEBNE POMOČI
Ime__________________________priimek___________________________________
rojen: ________________________ telefon:__________________________________
naslov bivališča_________________________________________________________
davčna številka: SI_______________________________________________________
status: VVI, MVI, VI91, DRUŽINSKI UPRAVIČENEC, (obkroži)
višina mesečnih prejemkov na družinskega člana:______________________________
Izjavljam, da v skupnem gospodinjstvu živi ______________________________članov
prosim za dodelitev posebne pomoči:
(obkroži)
a)
b)
c)
d)
e)

Sofinanciranje bivanja v zdravilišču,
Sofinanciranje zdraviliških terapij,
Socialna pomoč za nakup_________________________________________________
Sofinanciranje tehničnih pripomočkov,
Ostalo_________________________________________________________________

Obrazložitev – opis kakšno pomoč potrebujete, v kakšni obliki, kdaj, ali potrebujete
spremljevalca (mnenje zdravnika) in druge okoliščine:
______________________________________________________________________

Priloge:
-

fotokopija prejemkov prosilca in družinskih članov (originale vrnemo)
fotokopija negativne odločbe UE za zdraviliško zdravljenje (če jo ima)
mnenje, priporočilo ali izvid zdravnika, diagnoza bolezni za terapije

Kraj in datum:_______________________________
Lastnoročni podpis:
______________________

