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Spoštovane članice in člani!
Naj najprej vsem skupaj zaželim zdravja polno in uspešno Novo leto 2011, z željo, da
skupaj ustvarimo dobre pogoje za delo našega društva, ter da bi se še dolgo družili na
naših srečanjih.
Za nami je leto, katerega bomo verjetno hitro pozabili, saj nam je prinesem vse slabe
strani globalne krize, varčevanje, zamrznitve socialnih transferjev in pokojnin, zelo malo
pa je bilo dobrih stvari, na katere bi se lahko spominjali. Kljub temu lahko rečemo, da
smo leto »preživeli« dobro v upanju, da bo prihajajoče leto boljše.
V društvu smo poskušali izvajati zastavljene naloge skladno z letnim programom in
lahko ocenimo, da nam je to v celoti uspelo. Trudili smo se po svojih močeh, z nekoliko
manjšimi sredstvi, pa kljub vsemu naloge opravili solidno. Kriza se je poznala tudi v
našem društvu, predvsem pri povečanih stroških delovanja in višjih stroških raznih
storitev, na kar nismo imeli vpliva. Podrobnejši pregled dela si lahko preberete v
nadaljevanju biltena.
Pred nami je ne samo novo leto, temveč tudi novo mandatno obdobje štirih let, ko
bomo izvolili novo vodstvo in si zastavili nove cilje. Vsi postopki za programsko volilno
skupščino že intenzivno potekajo. Upamo in želimo si, da si boste vzeli čas in se
udeležili skupščine ter podprli naše programe in ocenili dosedanje delo.
Tudi letos vam pošiljamo položnico za letno članarino, katere višina je ostala enaka kot
lansko leto to je 10,00 EUR, dodali pa smo 1,00 EUR prostovoljnega prispevka za
vseslovensko akcijo dograditve največjega spomenika Braniteljem slovenske zemlje na
Cerju. Upamo, da boste članarino pravočasno poravnali in si s tem zagotovili tudi
nadalje prejemati revijo ZDVIS Naše vezi, naš Bilten in koristiti naše programe.
Predsednik društva
Jože Romšak

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 vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS), prek katere dobivamo javna finančna sredstva
od Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in MDDSZ,
ter občasno od nekaterih 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 9 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 2010 včlanjenih 334 članov,
od tega 98 vojnih invalidov, 79 mirnodobnih vojnih invalidov, 26 civilnih invalidov vojn,
3 delovni invalidi, 95 družinskih upravičencev in 33 prostovoljnih članov. Za lažje
delovanje imamo organiziranih 7 krajevnih odborov. Uradne ure v pisarni društva so
vsak ponedeljek med 10. in 12. uro, vsako sredo med 16. in 18 in vsak petek od 10. do
12. ure. 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 2010
Na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta za 2010 smo v društvu
dosledno izvajali vse začrtane 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. 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 2010 smo v skladu s programom izvajali naslednje posebne socialne programe:
a) OHRANJANJE ZDRAVJA VOJNIH INVALIDOV V NARAVNIH IN KLIMATSKIH
ZDRAVILIŠČIH S TERAPIJAMI
V letu 2010 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 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 pomagali 8 vojnim invalidom.
Vojni invalidi so najpogosteje uporabljali zdravilišča: Terme Čatež, Šmarješke toplice
in Zdravilišče Laško.

b) INTEGRACIJA VOJNIH INVALIDOV V KULTURNO IN DRUŽBENO ŽIVLJENJE
Vojnim invalidom smo omogočili različne aktivnosti, ki so jim omogočili 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 v Podljubelju z ogledom Koncentracijskega
taborišča Mauthausen in muzejem,
- Organizirali smo udeležbo za 11. srečanju VI Slovenije v Kopru,
- Organizirali smo ekskurzijo in ogled znamenitosti na Koroškem,
- Udeležili smo se proslav ob Dnevu državnosti v Podljubelju, zborovanja ZZB na
Vodiški planini, proslav Združenja Sever na Brniku, Karavankah in v Ratečah,
V manjših skupinah smo se udeleževali raznih srečanj, proslav in kulturnih prireditev, ki
so za vojne invalide velikega pomena in so vezana na dogodke 2. SV ali vojne za
Slovenijo 91. Skupaj je bilo v ta program vključenih 185 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.
Enkrat mesečno (vsako prvo sredo v mesecu ob 09.00 uri) 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 je bilo pomoči tega programa deležnih 14 članov: 5 vojnih invalidov, 1 družinska
upravičenka in 2 redno šolajoča otroka po padlem 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 gibljivost. Tako smo izvajali rekreativne
dejavnosti:
- Rekreativno plavanje z vodeno telovadbo v bazenih Term Snovik,
- Vadbo v kegljanju na kegljišču na Jesenicah,
- Vadbo v streljanju z zračno puško in pikadu v Podljubelju,
- Planinski pohod na Štefanjo goro pod Krvavcem,
- Udeležili smo se 9. Športnih iger VI Slovenije v Novi Gorici,
- Udeležili smo se kvalifikacijskih rekreativnih tekmovanj v streljanju, kegljanju
pikadu in šahu,
- Udeležili smo se tradicionalnega tekmovanja v streljanju veteranskih organizacij ob
dnevi borca v Solkanu,
Vojni invalidi našega društva so na zgoraj opisanih tekmovanjih dosegli odlične uspehe
in sicer: 9. ŠI ZDVIS - 1. mesto v pikadu, 1. mesto v šahu, 3. mesto streljanju in v
kegljanju 3. mesto. Na kvalifikacijskih tekmovanjih so naši predstavniki osvojili: v
streljanju: 1. mesto, v kegljanju 1. in 3. mesto, v šahu 1. mesto. Na kvalifikacijskem
tekmovanju v pikadu smo osvojili 1. In 2. mesto pri VI in 1. ter 3. mesto pri članih.
V program rekreacije je bilo vključenih skupaj 69 članov, od tega 18 na tekmovanjih.

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 vse naše člane starejše od 90 let,
osebni prevozi od doma do zdravstvene ustanove ali drugih institucij,
obiski na domu s ciljem konkretne pomoči in ohranjanja socialnih stikov,
svetovanje 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.
S tem programom smo neposredno finančno pomagali 7 vojnim invalidom, na domovih
pa smo obiskali in simbolično obdarili še 23 članov.
f) POSEBNA INFORMATIVNA DEJAVNOST VOJNIH INVALIDOV
Za redno obveščanje vseh članov smo izdali 1 Informativni bilten v nakladi 350 izvodov.
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. Društvo in njegovo dejavnost smo predstavili v
Gorenjskem glasu.
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.
3. 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 s korespondenčno sejo,
Kolegij društva se je sestajal vsak ponedeljek ob 10. uri,
Komisija za socialno zdravstvene zadeve se je sestajala 1x mesečno ali po potrebi,
Tajnica je v pisarni urejala pisarniške, finančne in druge posle, ter nudila pomoč
članom, ki so prišli v pisarno, najmanj 2 x tedensko,
Za vodenje računovodskih poslov in izdelavo poročil za AJPES imamo sklenjeno
pogodbo s Finančnim servisom, enostavno vodenje financ pa izvajamo sami,
1 x mesečno se izvaja pregled poslovanja s strani Nadzornega odbora,
Opravljali smo vsa redna vzdrževalna dela 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 na področju mednarodnega sodelovanja.

4. INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE
V letu 2010 smo nabavili športno opremo za PSP Rekreacije, dve zračni puški. Obnovili
smo opremo v pisarni z novim večnamenskim tiskalnikom. Redno smo vzdrževali
obstoječo opremo in pisarniške prostore. Premično in nepremično premoženje smo
ustrezno zavarovali pri Zavarovalnici Triglav.
5. PORABA FINANČNIH SREDSTEV ZA LETO 2010
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 uporablja Pravilnik o
računovodstvu, ki ga je sprejel IO društva. Po tem pravilniku tudi obračunavamo
amortizacijo osnovnih sredstev.
Osnovni pregled prihodkov in odhodkov:
1
2
3
4
5
6

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

EUR
23.883,00
2.429,00
4.442,88
4.799,60
2.715,00
3.263,84
41.533,32

1
2
3
4
5

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

EUR
23.673,66
4.604,38
4.607,12
2.950,67
2.391,60
38.227,43

1
2

STANJE SREDSTEV 31.12.2010
VSI PRIHODKI 2010
VSI ODHODKI 2010
RAZLIKA PRIHODKI / ODHODKI

EUR
41.533,32
38.227,43
3.305,89

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 – 61,93 %,
- delovanje – 31,82 %,
- investicije – 6,25 %.
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. Med letom smo imeli
v društvu tudi nadzorno komisijo ZDVIS, katera je pregledala delovanje in porabo
sredstev za leto 2009, prejeli pa smo najvišjo oceno med vsemi našimi 15 društvi.

1. 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 2011 so naslednji:
- Zagotoviti pomoč in ohranjanje socialnih stikov starejšim in onemoglim vojnim
invalidom na njihovem domu,
- pridobiti nove mlajše kadre za prevzem vodstvenih funkcij za mandatno obdobje
2011/2015,
- 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 temeljni akt društva ter splošne akte, ki so vezani nanj,
- 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.
2. KONKRETNE PLANIRANE NALOGE DRUŠTVA V LETU 2011
- izvedli bomo programsko volilno skupščino članov društva,
- organizirali bomo tradicionalno srečanje vojnih invalidov in njihovih svojcev v
mesecu avgustu 2011,
- organizirali bomo enodnevno strokovno ekskurzijo za člane društva, z ogledi
kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, ter srečanje s člani DVI Dolenjske,
ki bo v mesecu septembru 2011,
- 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),
- udeležili se bomo 12. srečanja VI Slovenije v mesecu maju 2011,
- udeležiti se 10. Športnih iger VI ZDVIS v mesecu maju 2011,
- udeležili se bomo kvalifikacijskih tekmovanj v športnih panogah: streljanje, kegljanje,
- pikado in šah,
- udeležili se bomo tradicionalnega streljanja za Dan borca v Strunjanu,
- udeležili se bomo srečanja in pohoda ob svetovnem Dnevu miru na Velikem Cerju v
septembru 2011,
- udeležili se bomo proslav, srečanj in zborovanj sorodnih veteranskih in domoljubnih
organizacij z območja Gorenjske (ZZB, ZVVS, SEVER),
- izvedli bomo rekreativni planinski pohod prilagojen zmožnostim članom.

3. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV:
V letu 2011 bo DVI Gorenjske izvajalo naslednje posebne socialne programe namenjene
vojnim invalidom:
1. ohranjanje zdravja vojaških invalidov v naravnih in klimatskih zdraviliščih s
terapijami,
2. integracija težkih, socialno ogroženih in izključenih vojaških invalidov v kulturno in
družbeno življenje ter klubske dejavnosti,
3. posebna pomoč s tehničnimi pripomočki, obnova bivalnih prostorov in pomoč
vojaškim invalidom v težkih socialnih in zdravstvenih težavah ter usposabljanje
članov društva za pomoč vojaškim invalidom,
4. skrb za psihofizično kondicijo vojaških invalidov z rekreacijo,
5. konkretna in neposredna nega ter fizična pomoč vojaškim invalidom na domu,
ohranjanje socialnih stikov in usposabljanje vojaških invalidov za premagovanje
življenjskih težav,
6. posebna informativna in založniška dejavnost vojaških invalidov,
4. FINANČNI VIRI IN RAZMERJA:
Za leto 2011 načrtujemo priliv dohodkov iz različnih virov v višini 42.472,00 EUR in
sicer:
SREDSTVA FIHO
SREDSTVA MDDSZ
SREDSTVA ZDVIS
SREDSTVA OBČIN
OSTALA LASTNA SREDSTVA
SKUPAJ:

26.932,00
63,41 %
2.429,00
5,72 %
2.408,00
5,67 %
4.400,00
10,36 %
6.303,00
14,84 %
42.472,00 100,00 %

Naša delegacija na proslavi pri spomeniku Mauthausen na Ljubelju

Sprejem pri Ministrici za obrambo g. Jelušičevi

11. srečanje vojnih invalidov Slovenije v Novi Gorici

Gorenjci smo bili najboljši v pikadu v trbovljah

Planinski pohod na Štefanjo goro
pod Krvavcem

Ogled muzeja taborišča Mauthausen
v Podljubelju

Ogled starega mlina na izletu
po koroški

ŠT

DOGODEK

LOKACIJA

DATUM

1.

Zbor članov DVI Gorenjske (občni zbor)

Lesce, Krek

26.02.2011

2.

10. Športne igre ZDVIS

Še ni znano

14.05.2011

3.

12. srečanje VI SLO

Še ni znano

28.05.2011

4.

Streljanje za Dan Borca

Solkan

02.07.2011

5.

Srečanje članov DVI Gorenjske

Še ni znano

20.8.2011

6.

Izlet članov DVI Gorenjske

Dolenjska

7.

Dan miru, otvoritev spomenika

Veliko Cerje

17.9.2011
24.09.2011

Vse člane društva prosimo, da na zgornjem seznamu aktivnosti, ki jih organizira naše
društvo v letu 2011, obkrožijo številko tiste aktivnosti, katere bi se radi udeležili, seveda
lahko obkrožite več aktivnosti. Zgornji seznam izrežite ali kopirajte in nam ga dostavite
ali pošljite na naš naslov, lahko prijave sporočite tudi telefonsko tajnici društva. Po
prejetih prijavah posameznikov bomo izdelali sezname udeležencev in nato, glede na
število prijav, pričeli s pripravami za izvedbo aktivnosti. O točnem datumu posamezne
aktivnosti in načinu prevoza, bomo obveščali samo predhodno prijavljene člane!
----------- / -----------V biltenu boste našli tudi obrazec vloge za odobritev posebne pomoči vojnemu invalidu,
v kolikor boste katero od pomoči potrebovali. Kaj spada med posebne pomoči, ki jih
sofinancira naše društvo vojnemu invalidu:
- Sofinanciranje stroškov bivanja v naravnih in termalnih zdraviliščih v Sloveniji,
- Sofinanciranje dodatnih terapij po nasvetu zdravnika (hujše bolezni, po operacijah ipd.),
- Sofinanciranje stroškov prilagoditve bivalnih prostorov, nabave ortopetskih
pripomočkov, stroškov protetičnih pripomočkov,
- Pomoč na domu, ohranjanje socialnih stikov onemoglih in bolnih, obiski, nasveti,
- Enkratna finančna pomoč ob nenadni smrti v družini, naravni nesreči ipd.
Pri odobritvi posebne pomoči vojnemu invalidu se upoštevajo določena pravila, višina
razpoložljivih sredstev, upravičenost posameznika, višino osebnih prejemkov na
družinskega člana, OD, pokojnina, drugi dohodki. Praviloma lahko posameznik koristi
posebno pomoč enkrat letno. V kolikor posameznik pogosto koristi posebno pomoč (vsako
leto) imajo prednost tisti vojni invalidi, ki pomoč koristijo prvič in seveda vsi nujni primeri.
Kadar ste v dvomu ali lahko koristite neko pomoč društva, vam svetujemo, da pokličete
našo tajnico in se pozanimate o vsem kar vas zanima. Po potrebi vam bomo po pošti
poslali vlogo, katero boste izpolnili in jo vrnili na društvo. Na vašo željo vas lahko na domu
obišče naša socilana delavka Marta, ki vam bo pomagala in svetovala v konkretnih
situacijah. Od vseh, ki ste ali boste koristili katero od posebnih pomoči pričakujemo, da
boste izpolnili anketni list, na podlagi katerega bomo lahko ugotovili, ali ste bili z dodeljeno
pomočjo zadovoljni ali, kaj še predlagate za v bodoče, podatke pa bomo koristno uporabili
pri evalvaciji izvedbe posebnih socialnih programov.

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, CIV, DR. UPRAVIČENEC, ČLAN DRUŠTVA (obkroži)
višina mesečnih prejemkov na družinskega člana:______________________________
Izjavljam, da v skupnem gospodinjstvu živi ______________________________članov
prosim za dodelitev socialne pomoči zaradi: __________________________________
(navedite razloge za pomoč)

______________________________________________________________________

Prosim za naslednjo posebno pomoč:________________________________________
(zdravilišče, dodatne terapije, ortopedski pripomoček, obisk na domu, finančno pomoč, druga pomoč)

______________________________________________________________________

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

Kraj in datum:_______________________________
Lastnoročni podpis:
______________________

Tokrat vam predstavljamo Zakon o vojnih veteranih, saj status vojnega veterana lahko
pridobijo vsi borci in udeleženci vojnih aktivnosti v času katere koli agresije, nudi pa kar
nekaj pravic. Prepričani smo, da je še mnogo naših članov, ki niso uveljavili te možnosti,
zato si spodaj preberite komu pripada status vojnega veterana in postopek, kako ga
uveljaviti.
ZAKON O VOJNIH VETERANIH
Ur. List RS št. 59/2006
2. člen
Vojni veteran je:
– oseba, ki je sodelovala v bojih za obrambo slovenske severne meje v letih 1918 in 1919 (v
nadaljnjem besedilu: borec za severno mejo) in slovenski vojni dobrovoljec iz vojn 1912-1918 (v
nadaljnjem besedilu: vojni dobrovoljec), in ji je status borca za severno mejo ali vojnega dobrovoljca
priznan z odločbo pristojnega državnega organa;
– državljan Republike Slovenije, ki je bil kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6. 4. do
17. 4. 1941 odpeljan v ujetništvo;
– borec in drug udeleženec narodnoosvobodilne vojne (v nadaljnjem besedilu: NOV) Slovenije, ki mu
je čas udeležbe v NOV do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vštet v
pokojninsko dobo v dvojnem ali dejanskem trajanju ali mu je bilo na tej podlagi podeljeno državno
odlikovanje, oziroma, ki udeležbo v NOV Slovenije dokaže z drugo javno listino;
– državljan Republike Slovenije, ki mu je čas udeležbe v NOV v drugih delih nekdanje Jugoslavije do
15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vštet v pokojninsko dobo v
dvojnem trajanju;
– državljan Republike Slovenije, ki mu je čas, prebit v oboroženih formacijah antifašističnega gibanja
ali v oboroženem antifašističnem boju v drugih deželah in v zavezniških vojskah do 15. 5. 1945 po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dvojno štet v pokojninsko dobo;
– pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije, policist, operativni delavec kriminalistične in
obveščevalno varnostne službe, oboroženi pripadnik narodne zaščite ter pripadnik enot za zveze
Republike in občin, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991
opravljal dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije;
– vojni veteran je tudi oseba, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7.
1991 opravljala naloge ali dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije kot:
a) delavec upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, ki je bil razporejen po vojni
organizaciji in sistemizaciji upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, in je opravljal upravne in
strokovne naloge s področja obrambe in zaščite, če je bil dejansko prisoten na delu in je opravljal
naloge v povečanem obsegu;
b) delavec, odgovoren za obrambne priprave v katerem od republiških upravnih organov, ki je bil
razporejen po vojni organizaciji in sistemizaciji in je po odločitvi republiške koordinacijske skupine
usklajeval obrambne aktivnosti iz pristojnosti tega organa v skladu s smernicami Predsedstva
Republike Slovenije o ukrepih za pripravljenost;
c) oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s predstavniki takratne JLA kot član državne, pokrajinske ali
območne komisije za pogajanja s komisijami Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, korpusov in
garnizij JLA, ter oseba, ki je neposredno prispevala k uspešnosti pogajanj o umiku JLA iz Republike
Slovenije, za kar je prejela spominski znak "Pogajanja 1991";
č) delavec upravnega organa, pristojnega za upravne notranje zadeve, ki je bil odgovoren za
obrambne priprave in je oborožen opravljal upravne in strokovne naloge s področja upravnih notranjih
zadev, če je bil dejansko prisoten na delu in je opravljal naloge v povečanem obsegu;
d) oseba, ki je bila na območju in v času oboroženih spopadov po odredbi policije vključena v
opravljanje njenih nalog, ki so se nanašale na postavljanje in varovanje barikad in drugih ovir;
e) oseba, ki je po odredbi republiškega sekretarja za notranje zadeve opravljala naloge tajne hrambe
oborožitve, streliva, minsko-eksplozivnih sredstev, opreme ali dokumentacije policije,
tajne namestitve policijskih enot ter oseba, ki je bila v času oboroženih spopadov po odredbi
republiškega sekretarja za notranje zadeve vključena v izvajanje oskrbe policijskih enot na terenu;

f) pripadnik ali pripadnica (v nadaljnjem besedilu: pripadnik) oskrbne enote republiške koordinacijske
skupine;
g) pripadnik službe za opazovanje in obveščanje, ki je opravljal obrambne naloge v vizualni
opazovalnici;
h) član ali članica (v nadaljnjem besedilu: član) republiškega, mestnega in občinskega štaba za
civilno zaščito, član njihovih specializiranih enot pa ob pogoju, da je opravljal obrambne oziroma
zaščitno – reševalne naloge v času oboroženih spopadov;
i) voznik ali voznica (v nadaljnjem besedilu: voznik) ali zdravstveni delavec v reševalnih vozilih nujne
medicinske pomoči ali kot član operativnega sestava gasilske organizacije, ki je opravljal naloge
zaščite in reševanja neposredno med oboroženimi spopadi;
j) obveznik ali obveznica (v nadaljnjem besedilu: obveznik) delovne dolžnosti v podjetjih za
distribucijo električne energije, v železniškem gospodarstvu, v PTT podjetjih, v cestnih podjetjih, v
podjetju za upravljanje in vzdrževanje avtocest, Aerodromu Ljubljana in RTV Slovenija – oddajniki in
zveze, ki je dejansko izvajal naloge po odločitvah republiške koordinacijske skupine in koordinacijskih
podskupin, skladno s smernicami Predsedstva Republike Slovenije o ukrepih za pripravljenost;
k) predstojnik ali predstojnica (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) zbirnega centra ali delavec
zbirnega centra, ki je po odredbi predstojnika opravljal naloge varovanja zbirnega centra, varovanja ali
nadzora vojnih ujetnikov v zbirnem centru;
l) delavec carinske službe, ki je izvajal operativne naloge po odločitvah in navodilih republiške
koordinacijske skupine;
m) oseba, ki je kot predstavnik Izvršnega Sveta Skupščine Republike Slovenije vzdrževala stike z
Mednarodno nadzorno komisijo v času izpolnjevanja njenega mandata v Republiki Sloveniji na podlagi
Brionske deklaracije, in oseba, ki je pomagala pri vzdrževanju stikov Mednarodne nadzorne komisije z
državnimi organi Republike Slovenije.
5. člen
Pravice vojnih veteranov so:
1. veteranski dodatek,
2. dodatek za pomoč in postrežbo,
3. letni prejemek,
4. zdravstveno varstvo,
5. zdraviliško in klimatsko zdravljenje,
6. brezplačna vožnja,
7. pogrebnina in
8. priznanje pokojninske dobe.
III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC
22. člen
O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji upravna enota.
O pritožbah zoper odločbe upravne enote odloča ministrstvo, pristojno za vojne veterane (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Nadzorstvo in strokovno pomoč pri delu upravnih enot zagotavlja ministrstvo.
23. člen
O priznanju pokojninske dobe odloča zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
24. člen
V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se uporabljajo določila zakona o splošnem
upravnem postopku ter zakona o vojnih invalidih in na njegovi podlagi izdanih predpisov, če s tem
zakonom ni drugače določeno.

Pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo stranke.
Pravice, ki so priznane v mesečnih zneskih, gredo upravičencu od prvega dne v naslednjem mesecu
po vložitvi zahteve.
26. člen
Oseba, ki uveljavlja status vojnega veterana na podlagi odločbe o priznanju statusa borca za
severno mejo ali vojnega dobrovoljca, odločbe o priznanju posebne dobe za čas udeležbe v NOV v
dvojnem ali dejanskem trajanju po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vojaške
knjižice, odločbe ali potrdila pristojnega državnega organa oziroma nosilca javnih pooblastil ali druge
javne listine, zahteva pri upravni enoti vpis v evidenco vojnih veteranov in izdajo izkaznice vojnega
veterana.
Ob pogoju dejanske vzajemnosti se za javno listino po prejšnjem odstavku šteje tudi odločba ali drug
pravni akt tuje države ali tujega organa, s katerim je osebi priznan čas udeležbe v NOV Slovenije v
pokojninsko dobo.
Če upravna enota zavrne vpis v evidenco vojnih veteranov in izdajo izkaznice vojnega veterana, izda
o tem ustrezno odločbo.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena odloči upravna enota o zahtevi za
priznanje statusa vojnega veterana osebe, ki je bila v času, prebitem v okoliščinah za priznanje statusa
vojnega veterana, mlajša od 15 let, in osebe, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od
26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 opravljala naloge ali dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije, o katerih se
po tedaj veljavnih predpisih ni vodila uradna evidenca, ali se le-ta ni ohranila, z odločbo.
Izkaznica vojnega veterana je javna listina.
27. člen
Uživalec pravic po tem zakonu je dolžan v petnajstih dneh prijaviti upravni enoti vsako spremembo,
ki vpliva na posamezno pravico ali na njen obseg.

Bili smo na obisku pri vojnih invalidih Črne gore v Podgorici.

Urednik Informativnega Biltena: Jože Romšak
Fotografije: Jože Romšak in Franc Zupančič
Tisk: Tiskarna UZAR Tržič
Naklada: 350 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

Tekmovalna ekipa DVI Gorenjske v Novi Gorici.
Kdo nam zagotavlja potrebna finančna sredstva za naše uspešno delovanje:
 FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij,
 MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS,
 ZDVIS – sredstva za programe, delovanje in investicije,
 MOK KRANJ – Mestna občina Kranj – javni razpis za delovanje humanitarnih
organizacij in za področje športa,
 OBČINA TRŽIČ – javni razpisi za delovanje humanitarnih organizacij,
 OBČINA RADOVLJICA - javni razpisi za delovanje humanitarnih organizacij.
Vsem se iskreno zahvaljujemo in se priporočamo še v bodoče.

