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----------------------------------------------------------------------------------------------------------Spoštovane članice in člani!
Leto je naokoli in prav je, da vas informiramo o našem delu, aktivnostih v katerih ste
sodelovali tudi vi, ter o aktivnostih, ki jih planiramo za letošnje leto. Vsaka informacija je
dobrodošla, še posebej za starejše in bolne, ki so več ali manj vezani na svoj dom. Vsi
se dobro zavedamo, da je visoka starost in predvsem bolezen vzrok, da se ne moremo
bolj aktivno vključiti v aktivnosti našega društva. To pa še ne pomeni, da nimamo želje
in potrebe, da ostanemo člani društva in morda na druge načine sodelujemo in
spremljamo dogajanja, ki nas zanimajo. Naše temeljno poslanstvo ostaja vedno enako,
to je pomoč in informiranje naših članov, pri tem pa pričakujemo sodelovanje tudi z
vaše strani.
Minulo leto lahko ocenimo kot zelo aktivno in tudi uspešno. Naloge, ki smo si jih
zastavili na začetku leta, smo v celoti realizirali, še več, med lotom smo program
dopolnili in si s tem zadali dodatne naloge. Celo leto je bilo vsebinsko pogojeno tudi
praznovanju naše 15. Obletnice delovanja, o čemer več v nadaljevanju. Veseli nas
dejstvo, da se naši člani vsako leto bolj številčno vključujejo v aktivnosti društva, kar
razumemo kot potrditev našega dobrega dela.
Ko pogledamo na minulo leto, ne moremo mimo dejstva, da je globalna kriza na svoj
način prizadela tudi vojne invalide in morda še bolj kruto družinske upravičence, ki
pogosto ostanejo sami z velikim bremeni na svoji plečih. Posledično že nekaj časa niso
bili primerno usklajeni socialni transferi, med katere spadajo tudi invalidnine in drugi
dodatki po zakonih. Kot kaže bo kriza dolgotrajna in jo bomo občutili tudi mi. Vse bolj
glasni so tudi naši poslanci, ki pripravljajo razne reforme in pričakovati je tudi nekatere
spremembe na področju socialnih pravic, pa čeprav vedno poudarjamo, da vojni invalidi
nismo socialna kategorija. Naša zveza budno spremlja vse te aktivnosti in se pripravlja
na oster odziv v primeru zmanjševanja pravic vojnim invalidom. Upajmo na najbolje.
Tudi letos vam pošiljamo položnico za letno članarino, katere višina je ostala enaka kot
lansko leto. Upamo, da boste članarino pravočasno plačali in si s tem zagotovili tudi
nadalje prejemati revijo ZDVIS Naše vezi, naš Bilten in koristiti naše programe. V letu, ki
je pred nami, vam vsem želim predvsem obilo zdravja in dobrega počutja, z željo, da
boste z nami še dolgo let - srečno.
Predsednik društva
Jože Romšak
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V Društvu vojnih invalidov Gorenjske Kranj (DVIG Kranj) je bilo konec leta 2009
včlanjenih 365 članov, od tega 230 vojnih oziroma vojaških invalidov. Tekom leta se je
število zmanjšalo kar za 51 članov. Vse več starejših članov odhaja v domove za
ostarele, kjer imajo zagotovljeno primerno oskrbo. Tisti, ki se kljub težavam, počutijo še
toliko močne, so se uspešno vključevali v vse naše aktivnosti in z veseljem ugotavljamo,
da je med aktivnimi člani, ki se udeležujejo tako srečanj, izletov in rekreativnih
tekmovanj, vsaj polovica starejših vojnih invalidov.
Srečanja, izleti in druženje…
V mesecu maju smo se udeležili srečanja vojnih invalidov in članov društev iz vse
Slovenije, ki je bilo v Novem mestu. Svečana prireditev, ki je zaznamovala kar nekaj
pomembnih dogodkov v jubilejnem letu naše zveze. Ob 15. obletnici naše zveze je bil
razvit novi prapor, na katerega smo svoj praporni trak pripeli tudi mi. Poseben trenutek
je bil za vse obisk predsednika republike g. Danila Türka, kateri je tudi spregovoril vsem
prisotnim. Pred pričetkom je predsednik sprejel vse predsednike društev in vodstvo
zveze. Lepo pripravljena prireditev bo gotovo ostala v našem lepem spominu.

Vsako leto planiramo eno srečanje naših članov s ciljem spoznavanja krajev naše
Slovenije. Tokrat smo se podali na Primorsko, kjer smo si ogledali Kobilarno Lipica,
zasebni vojaški muzej v Lipici, spominska obeležja NOB in Vojne 91 v Lipici in zaključili
na Kmečkem turizmu v bližini. Program je bil resnično zanimiv in pester, predvsem pa
ne prenaporen za starejše udeležence. Poln avtobus in dobra volja sta dokaz, da je bilo
zanimivo in lepo.
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V avgustu smo se že tradicionalno srečali, tokrat v Domu pod Storžičem, kjer smo
preživeli resnično let dan. Lepo sončno vreme, prekrasna naravna idila, mir in razne
aktivnosti, so zaznamovali nepozabno srečanje naših članov. Bili smo dobro sprejeti,
osebje se je potrudilo z odlično hrano in postrežbo. Peš smo se odpravili do spomenika
padlih storžiških žrtev Gorenjskega odreda, kjer smo obudili spomin na takratne krvave
dogodke. Lep dan smo preživeli zunaj, nekateri so se podali na krajše sprehode v
okolico, drugi so se pomerili v streljanju z zračno puško in pištolo, tudi balinanje je bilo
zanimivo. Dan nam je popestril naš stalni spremljevalec Polde s harmoniko. Kar nekaj
naših članov je prišlo na srečanje peš, kar je zelo razveseljivo in predvsem zdravo. Tudi
tokrat se je srečanja udeležilo veliko starejših članov društva, kar je zelo razveseljivo,
skupaj nas je bilo kar 63.

V septembru smo se udeležili srečanja vseh veteranov in rodoljubov na Velikem Cerju,
novo nastajajočem spomeniku braniteljev Slovenije iz vseh obdobij zgodovine. Lep
sončen dan, malo rekreativne hoje in lep pogled na primorsko, je zaznamoval
tradicionalni Dan miru, ki ga 21. Septembra vsako leto praznujejo veterani po vsem
svetu. Slavnostni govornik je bil predsednik republike g. Danilo Türk. Na srečanju smo
se srečali s kolegi iz drugih naših društev, videli številne prapore in si ogledali
priložnostno razstavo. Tudi v letu 2010 planiramo obisk tega spomenika na
Cerju, saj je predvideno dokončanje in svečana otvoritev objekta in muzeja zgodovine
vseh obdobij osamosvajanja Slovenije.
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Člani planinske sekcije smo se julija podali na Vogel in od tam peš do Orlovih glav.
Vsako leto je rekreativnih pohodnikov več, kar je razveseljivo. Še bolj pohvalno pa je
dejstvo, da so med njimi tudi starejši člani, stari preko 80 let – bravo. Pohod ni bil
zahteven, saj je namen zgolj druženje na svežem zraku in malo rekreacije za boljše
počutje. Mnogi so se tudi prvič peljali z novo gondolo, ki sprejme 80 oseb. Bilo je
razburljivo.

Vsako leto se naša ekipa udeleži športnih iger vojnih invalidov Slovenije. Letos je bilo
tekmovanje v Mariboru, kjer smo sodelovali v panogah streljanje, šah in kegljanje. V
kategoriji vojnih invalidov smo v vseh navedenih panogah zmagali, kar je precej
presenetilo organizatorje. V skupnem plasmaju smo zasedli drugo mesto, ker nismo
imeli ekipe v pikadu ali balinanju. Ker med letom pridno vadimo v teh kategorijah je tak
uspeh enkrat moral priti. Je pa zelo pohvalno tudi dejstvo, da so naši tekmovalci – vojni
invalidi tudi med najstarejšimi udeleženci na tekmovanjih. V napši pisarni v Kranju
počasi zmanjkuje prostora za številne osvojene pokale.
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Največja prireditev v minulem letu je bila prav gotovo svečana akademija ob 15.
obletnici delovanja našega društva. Ne bomo ponavljali vse kar je bilo že napisanega in
tudi predstavljeno v posebni številki našega biltena, ter tudi v reviji Naše vezi. Dejstvo
je, da so veliko pripomogli k ustanovitvi našega društva predvsem starejši člani, za kar
smo jih vsekakor hvaležni. Pri pripravi scenarija za proslavo smo dali velik poudarek
minulemu delu naših članov, ki so vse skozi delovali že takoj po končani 2. svetovni
vojni. V ta namen smo pripravili tudi manjšo razstavo starih praporov, diplom in slik še
iz časa 50. in 60. let. Proslava je zelo lepo uspela, še posebej kulturni del, kjer sta
nastopila mešani pevski zbor iz Lipnice in Kulturna skupina Društva upokojencev iz
Kranja. Obema skupinama se še enkrat lepo zahvaljujemo za njihov nastop. Svečane
akademije se udeležilo 120 naših članov.

Naj omenimo, da je 15. Obletnico delovanja
praznovala tudi naše zveza (ZDVIS), ter še tri društva,
ki so skupaj z nami ustanovila to zvezo: DVI Ljubljana,
DVI Maribor in DVI Dolenjske. Tudi v Ljubljani je bila
ob tej priliki svečana akademija, kjer smo bili prisotni
tudi nekateri člani našega društva. Na prireditvi so bila
podeljena tudi posebna priznanja najbolj zaslužnim
članom zveze, med katerimi je priznanje prejel tudi
naš predsednik Jože Romšak. Posebna priznanja so
prejela tudi vsa štiri društva, ki so ustanovila zvezo
leta 1994.
Tekom leta so se naši predstavniki v manjšem ali večjem številu udeležili tudi veš
proslav ob raznih jubilejih, otvoritvah ali razstavah. Vse pogosteje nas druge sorodne
organizacije vabijo na razna srečanja ali proslave, kar dokazuje, da smo prepoznavni v
družbi. Seveda smo preko leta izvajali tudi druge posebne socialne programe, ki so
stalnica našega dela. Podrobnejše poročilo o delu društva bo predstavljeno na letnem
zboru članov, kamor ste vabljeni vsi, seveda pa se morate predhodno najaviti pri naši
tajnici Ireni, da boste prejeli po pošti tudi pisno gradivo.
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Na kratko vam bomo opisali naš program aktivnosti, ki smo se ga zadali za to leto in v
katerem boste vsekakor sodelovali tudi vi. Poseben poudarek bomo dali izvajanju
posebnih socialnih programov kot so:
1. ohranjanje zdravja vojnih invalidov v naravnih in klimatskih zdraviliščih s terapijami,
2. integracija vojnih invalidov v kulturno in družbeno življenje,
3. posebna pomoč vojnim invalidom s tehničnimi pripomočki, obnova bivalnih
prostorov in pomoč vojnim invalidom v težkih socialnih in zdravstvenih situacijah,
4. skrb za psihofizično kondicijo vojnih invalidov z rekreacijo,
5. konkretna in neposredna nega ter fizična pomoč vojnim invalidom na domu in
ohranjanje socialnih stikov,
6. posebna informativna dejavnost vojnih invalidov.
Za te programe društvo dobi določena finančna sredstva, ki pa so omejena oziroma
namenjena najbolj pomoči potrebnim vojnim invalidom. Postopek je enak kot vsa leta.
Kdor potrebuje kakšno posebno pomoč, naj enostavno pokliče tajnico Ireno in ji sporoči
vaše potrebe in želje, lahko pa se oglasite tudi v naši pisarni osebno. V tem biltenu
boste našli tudi obrazec za vlogo za posebno pomoč, če jo boste rabili.
Najbolj priljubljen program je verjetno integracija vojnih invalidov in družinskih članov. S
tem programom omogočamo vojnim invalidom in svojcem druženje s sebi enakimi,
udeležbo na raznih srečanjih, proslavah, kulturnih prireditvah in sploh na prireditvah, ki
so nam blizu, bodisi zaradi zgodovinskih dogodkov, v katerih smo sami sodelovali, ali
nas enostavno nekaj zanima. Namen tega programa je v tem, da predvsem invalidi in
starejši niso zapostavljeni in se tako družijo, pogovarjajo in na ta način sprostijo. Vsako
leto se vključuje v ta program okoli 80 naših članov. In kaj bomo počeli tekom leta?
- organizirali bomo tradicionalno srečanje vojnih invalidov in njihovih svojcev v mesecu
avgustu 2010, lokacijo še iščemo,
- organizirali bomo enodnevni izlet članov društva z ogledom zgodovinskih in kulturnih
znamenitosti na območju DVI Koroške, v mesecu septembru 2010,
- izvajali bomo ustaljene programe rekreacije v najeti dvorani v Podljubelju (streljanje,
pikado), na Kegljišču na Jesenicah in v Termah Snovik (plavanje z telovadbo),
- sklicali bomo zbor članov društva, 27. februarja 2010, lokacija še ni znana,
- udeležili se bomo otvoritve muzeja braniteljev domovine na Velike Cerju ob Dnevu
miru, septembra 2010,
- udeležili se bomo11. Srečanja VI Slovenije v Kopru 29. maja 2010,
- udeležili se bomo 9. Športnih iger VI ZDVIS 15. Maja 2010,
- izvedli bomo do dva lažja planinska pohoda, nekje na Gorenjskem,
- udeležili se bomo srečanja in svečanosti ob svetovnem Dnevu miru 21.9.2010,
- udeležili se bomo proslav, srečanj in zborovanj sorodnih veteranskih in domoljubnih
organizacij z območja Gorenjske,
- izvedli bomo priprave na programsko – volilni zbor članov v letu 2011.
Verjetno se bo tekom leta pokazala potreba po še kakšni aktivnosti na tem področju,
vse pa je odvisno od finančnih sredstev, saj vemo, da se vsako leto draži vse po vrsti.
Tudi tokrat vam v nadaljevanju posredujemo Koledar aktivnosti in prireditev, s katerim
se boste lažje odločali kam boste šli in predvsem kdaj se bo kaj dogajalo.
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Pohod za mir – Veliko Cerje

Na poti v Kobilarno Lipica

Najstarejši hlev v Lipici
(žrebci so na desni za ograjo)

Srečanje soborcev ob 15. Letnici društva

Stran 8

Polna dvorana na svečani akademiji v Lescah

Mešani pevski zbor Lipnica

Kulturna skupina Društva upokojencev Kranj

Spominska slika za „zgodovino“ društva
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Mnogokrat sem na pripeti, da zaradi danih razlogov imamo neko opravico, ki nam jo
daje veljavna zakonodaja, pa zaradi nevednosti te možnosti ne izkoristimo. Tokrat vam
bomo podrobneje predstavili predpise, ki urejajo pravice invalidov pri nabavi osebnega
vozila, oprostitve plačila taks in oprostitve plačila RTV naročnine.
Zakon o davku na motorna vozila (Ur. list št. 72/2006) v 3. Točki 5. člena pravi:
3. od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer od enega novega osebnega
avtomobila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dieselskega motorja
do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dieselskega
motorja do 2,2 l za novi osebni avtomobil z avtomatskim upravljanjem ter od kombi
vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ
enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje
ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.
Za osebe po tej točki se štejejo:
– osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali
medenice nastala najmanj 80% telesna okvara;
– osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana
invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb;
– otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.
Oprostitev po prvi in drugi alinei prejšnjega odstavka se uveljavlja po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
Oprostitev po tretji alinei drugega odstavka te točke se uveljavlja na podlagi odločbe
o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi iz te alinee oziroma odločbe pristojnega
centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Oprostitev po četrti alinei drugega odstavka te točke se uveljavlja na podlagi odločbe
centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego
in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
Oprostitev za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila ministrstva,
pristojnega za delo, družino in socialne zadeve.
Oprostitev po tej točki se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri pristojnem
davčnem organu, če gre za končni uvoz pa pri pristojnem carinskem organu. Pristojni
davčni oziroma carinski organ je dolžan vrniti plačani davek iz tega zakona v 15 dneh po
prejemu zahtevka.
V prometno dovoljenje tako kupljenega oziroma uvoženega avtomobila se vpiše, da
je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka.
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Če invalidska organizacija, invalid oziroma njegovi starši ali skrbniki prodajo osebni
avtomobil ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo pred potekom petletnega roka od
dneva nakupa oziroma uvoza, morajo plačati davek v višini davka, za katerega se je
zahtevalo vračilo in pripadajoče obresti od dneva nakupa oziroma uvoza do dneva
plačila davka. Ob izpolnjevanju osnovnih pogojev se pravica do oprostitev po tej točki
na novo vzpostavi dan po takšnem plačilu. Če je bil osebni avtomobil poškodovan v
prometni nesreči za več kot 70% tržne vrednosti avtomobila na dan nesreče, se sme
poškodovani osebni avtomobil prodati, ne da bi bil plačan davek. Če invalid umre pred
potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza avtomobila, smejo zakoniti
dediči prodati osebni avtomobil, ki so ga podedovali, ne da bi plačali davek. Vojni invalid
prve skupine, ki uveljavi pravico do doplačila k stroškom tehničnega pripomočka –
osebnega motornega vozila po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95,
19/97 in 75/97), nima pravice do davčne oprostitve iz te točke.
Če upravičenci po tej točki niso vozniki, lahko v njihovem imenu motorno vozilo po
tej točki vozijo starši oziroma skrbnik ali osebe, ki imajo pisno pooblastilo upravičenca,
njegovih staršev oziroma skrbnika brez obvezne navzočnosti invalida v motornem
vozilu;
---------- . ---------ZAKON O LETNI DAJATVI ZA UPORABO VOZIL V CESTNEM PROMETU-7. člen
(oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov)
(1) Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem
delovne prostornine bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in dizelskega motorja
do vključno 1900 ccm, osebna vozila z avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino
bencinskega motorja do vključno 2000 ccm in dizelskega motorja do vključno 2200 ccm
ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidke oziroma invalida (v nadaljnjem
besedilu: invalid) na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega odstavka
uporabljajo za prevoz:
– oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80% telesna okvara ali 80% vojna
invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih
okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60% vojna
invalidnost;
– oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana
invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in
– otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi
spremljajo kot rizične v razvoju.
(2) Oprostitev plačila letne dajatve po prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka se
uveljavlja na podlagi odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma odločbe, izdane na podlagi
predpisov o vojnih invalidih, upoštevajoč izvid in mnenje pristojne zdravniške komisije.
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ŠT DOGODEK

LOKACIJA

DATUM

1.

Po poteh Partizanske Jelovice

Draţgoše

10.01.10

2.

Občni zbor PVD Sever Gorenjske

Trţič

30.01.10

3.

Zbor članov DVI Gorenjske

Še ni znano

27.02.10

4.

16. skupščina ZDVIS

Ljubljana

23.03.10

5.

Dan upora proti okupatorju

Še ni znano

27.04.10

6.

65. let osvoboditve Begunj

Begunje

02.05.10

7.

65. let osvoboditve

Ljubljana

09.05.10

8.

9. ŠI ZDVIS

Maribor

15.05.10

9.

Dan ZVVS

Ljubljana

17.05.10

10. 11. srečanje VI SLO

Koper

29.05.2010

11. Proslava v taborišču Mauthausen 65 let

Ljubelj

12.06.2010

12. Proslava ob dnevu drţavnosti

Podljubelj

25.06.10

13. Osrednja proslava ZZB Koroške

Ţelezna kaplja

27.06.10

14. Dan Borca – streljanje

Solkan

julij 2010

15. Pohod na Triglav, Pokljuka

Rudno polje, Triglav

16. Proslava na Vodiški planini

Radovljica

07.08.10

17. Lom pod Storţičem – proslava ZZB

Lom

08.08.10

18. Zdruţitev Prekmurskih Slovencev…

Še ni znano

avgust 2010

19. Proslava prenosa ranjencev

Hudo polje, Vojsko

avgust 2010

20. Srečanje VI DVI Gorenjske

Še ni znano

avgust 2010

21. Vrnitev primorske k matični domovini

Koper

sept 2010

22. Izlet članov DVI Gorenjske

Koroška

sept. 2010

23. Dan miru

Cerje

21.09.10

24. Proslava ZZB Trţič

Gozd

03.10.10

25. Odhod zadnjega vojaka JLA iz SLO

Koper

26.10.10

26. Pohod na Krn

Krnsko jezero

13.11.10

27. Dan Rudolfa Maistra

Ptuj/Maribor

22.11.10

28. Dan mrtvih

Ljubljana - Ţale

30.11.10

29. Dan zdruţenja Sever

Še ni znano

01.12.10

30. Dan samostojnosti in enotnosti

Ljubljana

26.12.10

31. Samo en cvet – CD Lj.

Ljubljana

jeseni

10-11.7.10
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32. Posvet o načrtovanju dejavnosti DVI

Še ni znano

jeseni
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ŠT DOGODEK

LOKACIJA

DATUM

1.

Zbor članov DVI Gorenjske (občni zbor)

Še ni znano

27.02.10

2.

9. Športne igre ZDVIS

Maribor

15.05.10

3.

11. srečanje VI SLO

Koper

29.05.10

4.

Dan Borca – streljanje

Solkan

03.07.10

5.

Srečanje članov DVI Gorenjske

Še ni znano

6.

Izlet članov DVI Gorenjske

Koroška

7.

Dan miru, otvoritev spomenika

Veliko Cerje

8.

Samo en cvet – CD Ljubljana

Ljubljana

avgust 2010
sept. 2010
21.09.10
jeseni

Vse člane društva naprošamo, da na zgornjem seznamu aktivnosti, ki jih organizira naše
društvo v letu 2010, obkrožijo številko tiste aktivnosti, katere bi se radi udeležili, seveda
lahko obkrožite več aktivnosti. Zgornji seznam izrežite in nam ga dostavite ali pošljite na
naš naslov. Po prejetih prijavah posameznikov bomo izdelali sezname udeležencev in
nato, glede na število prijav, pričeli s pripravami. O točnem datumu posamezne
aktivnosti in načinu prevoza, bomo obveščali sam prijavljene člane!
----------- / -----------V nadaljevanju vam pošiljamo 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 na domu, obiski,
- Enkratna finančna pomoč ob nenadni smrti v družini, naravni nesreči ipd.
Pri odobriti posebne pomoči vojnemu invalidu se upoštevajo določena pravila, višina
razpoložljivih sredstev, upravičenost posameznika, višino osebnih prejemkov na
družinskega člana OD, pokojnina, drugi dohodki, ne upoštevajo pa se invalidnine, rente in
podobni prejemki. 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 se veda vsi nujni primeri.
Kadar ste v dvomu ali lahko koristite neko pomo društva, vam svetujemo, da pokličete
našo tajnico in se pozanimate kako je s tem. 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.
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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:__________________________________
stanujoč_______________________________________________________________
davčna številka: SI_______________________________________________________
status: VVI, MVI, VI91, CIV, DR. UPRAVIČENEC, ČLAN DRUŠTVA (obkroži)
višina mesečnih prejemkov na družinskega člana:______________________________
Izjavljam, da nas živi v skupnem gospodinjstvu___________________________članov
prosim za dodelitev socialne pomoči zaradi: __________________________________

______________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________

Obvezne priloge:
-

fotokopija prejemkov prosilca in družinskih članov
fotokopija negativne odločbe UE za zdraviliško zdravljenje (če jo ima)
mnenje ali izvid zdravnika

Kraj in datum:_______________________________
Lastnoročni podpis:
______________________
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Zveza društev vojnih invalidov Slovenije je sklenila pogodbene dogovore z nekaterimi
zadravilišči v Sloveniji, v katerih lahko naši člani letujejo pod ugodnimi pogoji. Vsak član
društva, ki bi želel v teh zdraviliščih najeti kapacitete za določen čas lahko na sedežu
našega društva dvigne napotnico in z njo na recepciji uveljavlja določen popust in sicer:
1. TERME KRKA:
- Terme Dolenjske toplice: 20 % popust na redne cene namestitev od ponedeljka
do četrtka, razen med prazniki;
- Terme Šmarješke toplice: 20 % popust na redne cene namestitev od ponedeljka
do četrtka, razen med prazniki;
- Talaso Strunjan: 20% popust na redne cene namestitev, vse dni razenm med
prazniki;
2. TERME DOBRNA:
- 20% popust na veljavni redni cenik bivanja,
- 25% popust na veljavni redni cenik bivanja 10 ali več dni,
- 10% popust na letne in sezinske programe oddiha (oddih za upokojence, Wellness
program, V dvoje je lepše ipd.),
- 10% popust na redne cene kopanja in na kombinirane storitve kopanja v bazenu
hotela Vita,
- 30% popust na redne cene kopanja v kabinah v Zdraviliškem domu,
- 10% popust na medecinske storitve (razen specialističnih pregledov),
- 10% popust na redne cene Dežele savn in kombinirane storitve savnanja,
- 10% popust na redne cene storitev lepotno-masažnega centra Hiša na travniku;
3. NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠČICA:
-

Polni penzion v ½ sobi znaša 41,00 € na osebo,
Polpenzion v ½ sobi znaša 41,00 € na osebo,
Doplačilo za 1/1 sobo znaša 10,00 € na dan,
Sobe z balkonom so brez doplačila.

V vseh zgoraj navedenih zdraviliščih vojnim invalidom ni potrebno plačati turistične
takse. Zgoraj navedeni popusti veljajo samo z napotnico našega društva.
4. TERME SNOVIK:
- Vojni invalidi DVI Gorenjske Kranj lahko na sedežu društva dobijo karte za
celodnevno kopanje v termah Snovik za 1x mesečno,
- do karte 1x mesečno so upravičeni tudi spremljevalci težjega ali starejšega invalida,
ter prostovoljni člani društva, ki aktivno sodeljujejo v društvu in pomagajo invalidom,
- karte lahko naročite tudi telefonično in vam jih pošljemo po pošti.
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Urednik Informativnega Biltena: Jože Romšak
Fotografije: Jože Romšak in Franc Zupančič
Tisk: Tiskarna UZAR Tržič
Naklada: 400 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

Veteranski praporščaki na Velikem Cerju 19.9.2009.
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,
 MOK KRANJ – Mestna občina Kranj – javni razpis za delovanje humanitarnih
organizacij in za področje športa,
 OBČINA TRŽIČ – javni razpisi za delovanje humanitarnih organizacij,
Vsem se iskreno zahvaljujemo in se priporočamo še naprej.
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