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20 LET DELOVANJA DRUŠTVA
Društvo vojnih invalidov Gorenjske Kranj (DVI Gorenjske) je bilo ustanovljeno dne 12.12.1994
v Kranju. Društvo pokriva celotno Gorenjsko regijo z 18 občinami in 5 upravnimi enotami. Do
leta 2005 se je društvo imenovalo Društvo vojnih invalidov Kranj in je delovalo v prostorih ZZB
NOV v prostorih Mestne občine Kranj. Pobudo za ustanovitev društva je dal Ivan Košir, ki je
sklical sestanek iniciativnega odbora, ter izpeljal vse upravne postopke. Prvi predsednik društva je bil Anton Wagner (umrl 2008), tajnik Ivan Košir, ustanovni člani pa so bili še: Flerin Vladimir, Zupančič Alojz, Tomc Anton, Šinkovec Jože, Sernc Ivan, Bambič Jože, Cvikl Bronislava in
Jan Ivan. Istega leta, 19.12.1994 je naše društvo, skupaj s društvi Ljubljana, Dolenjska in
Maribor, ustanovilo Zvezo društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS).
Zaradi visoke starosti članov, predvsem borcev iz 2. SV, je društvo imelo precej težav pri sestavi vodstvenih kadrov, tako, da je delo po nekaj letih stagniralo, ostali pa smo tudi brez pravega vodstva. Tehnična opravila je nekaj let opravljal tajnik Ivan Košir, ki je bil istočasno tudi
tajnik ZZB Kranj. 6.8.2003 smo na pobudo ZDVIS sklicali izredno skupščino, izvolili novo vodstvo in sprejeli program dela za v bodoče. Vodenje društva je prevzel Alojz Zupanc, pomagala
pa sta mu podpredsednik Jože Romšak in tajnica Irena Petrič. Člani IO so bili: Režun Roman,
Žvagen Alojz, Grilc Mirko, Cenčič Franc, Urh Martin, Pavlin Maks in Prešeren Anica. Ponovni
zagon društva je bil zelo uspešen, saj smo s pomlajenim vodstvom hitro nadomestili zamujeno,
predvsem pa pričeli izvajati programe za naše člane. Leta 2003 je bilo v naše društvo včlanjenih skupaj 538 članov. Leta 2005 se je društvo preimenovalo v Društvo vojnih invalidov
Gorenjske Kranj, saj dejansko pokrivamo celotno regijo.
Po zaslugi dolgoletnega tajnika Ivana Koširja in sedanjega vodstva, je društvo s privarčevanim
denarjem kupilo svoje prostore za delovanje, na Luznarjevi 3a, kjer imamo pisarno še danes.
To je bil velik dosežek, med uspehe pa lahko štejemo tudi dejstvo, da smo v svoje vrste pridobili skoraj vse vojne invalide in družinske upravičence z Gorenjske, uredili evidence in jih tudi
obiskali na njihovih domovih. Velik poudarek smo dali obveščanju članstva, kakor tudi zainteresirane javnosti, zato smo izdelali lastno spletno stran na naslovu: www.drustvo-vikranj.si,
enkrat letno pa izdamo interni informativni bilten.
V DVI Gorenjske tako združujemo vse upravičence po Zakonu o vojnih invalidih, ti so: vojaški
vojni invalidi iz NOB, vojaški vojni invalidi iz agresije 1991, mirnodobni vojaški invalidi in družinski upravičenci po padlem ali umrlem vojnem invalidu. V društvo se je prostovoljno včlanilo
tudi nekaj civilnih invalidov vojn, ter svojcev vojnih invalidov. Trenutno je v naše društvo včlanjenih 238 članov, od tega skupaj 124 s statusom vojnega invalida. Pregled števila članov po
upravnih enotah:
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POGLED V ZGODOVINO VOJNIH INVALIDOV
Zaščita vojaških vojnih invalidov v Sloveniji je bila zagotovljena v vseh obdobjih naše zgodovine, saj je s tem država zagotavlja nadomestilo za izgubljeno zdravje v času vojn, ko je na bojišče poslala poklicne ali prostovoljne vojake, da jo branijo. Po končani 2. svetovni vojni je bila
30. septembra 1945 v Sloveniji ustanovljeno Združenje vojnih invalidov Slovenije, katero je
solidno skrbelo za vojne invalide, vdove in sirote padlih borcev, vse do leta 1962. Prvič so dobili pravice tudi mirnodobni vojaški invalidi. Tega leta, 2.7.1961 je bila v Beogradu ustanovljena
enovita organizacija Zveza združenj borcev NOV Jugoslavije, kar je imelo za posledico ukinitev
Združenj vojnih invalidov. Organiziranost vojnih invalidov je potekala na nivoju Komisij za vojne invalide, znotraj ZZB NOB. Na ta način so delovali bolj politično, manj pa v skrbi za vojne
invalide.
V času med letom 1962 in 1994 so vojni invalidi svoje pravice
uresničevali preko občinskih socialnih komisij. Sama organiziranost pa je potekala znotraj borčevskih organizacij oziroma preko
Komisij za vojne invalide. Poleg socialnih pravic, ki so izhajale iz
zakonodaje, so vojni invalidi pričeli izvajati tudi druge programe,
predvsem na področju športne dejavnosti.
Tudi v Kranju je bila številčna organizacija vojnih invalidov s
sedežem v Domu invalidov in borcev na Zlatem polju. V društvu
hranimo nekaj starih posnetkov iz tega obdobja.
Po osamosvojitvi Slovenije leta
1991 je prišlo v mesecu juniju do
agresije s strani vojske JLA. Pri tem
je bilo več smrtnih žrtev in preko
100 ranjenih. Zaradi novo nastale
države in potrebe po posodobitvi
vojne zakonodaje, je bil leta 1994
sprejet Zakon o vojnih invalidih, ki je
na novo opredelil zaščito žrtev vojne. S tem zakonom so dobili državno
zaščito tudi civilni invalidi vojn, vojaški vojni invalidi iz agresije leta 1991
in družinski upravičenci po padlem v
tej agresiji.
Pisarna v Domu invalidov in borcev na Zlatem polju v Kranju

Zakonodaja se je po letu 1994 še večkrat spreminjala, oziroma dopolnjevala. V primerjavi s
pravicami vojnih invalidov do leta 1994 in danes, lahko ugotovimo, da so bili vojni invalidi veliko bolje zaščiteni in imeli več pravic, tako pri invalidninah, kot pri olajšavah in zdraviliškem
zdravljenju. Novodobna ekonomska kriza je varstvo vojnih invalidov še dodatno zmanjšala, saj
so invalidnine in druge pravice že več let zamrznjene. Visoka starost vojnih invalidov prinaša
tudi nove težave v vsakodnevnem življenju. Pri tem bi pričakovali primerno pomoč in pozornost
države, ki pa nima pravega posluha za to. V drugih razvitih državah so vsem starejšim vojnim
invalidom priznali posebne starostne dodatke, skladno s staranjem, ki jim omogočajo bolj dostojno in neodvisno življenje. Ostaja nam edino upanje, da bo kriza čim prej minila.
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SLIKE IZ AHRIVA DO LETA 1994

Občinska konferenca
ZVVI Kranj z dne
29.4.1960,
Upravni in nadzorni
odbor, desno stoji
predsednik
Jože Cvikl

Dom na Vodiški planini so
gradili tudi vojni invalidi.
Srečanje leta 1958

Srečanje v Radovljici
Na sliki:Mišič Ivanka,
Resman Edo, Cvikl
Jože in Meglič Ljubo
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SLIKE IZ ARHIVA DO 1994

KEGLJAŠKA EKIPA

ŠAHISTI

STRELCI

05

SLIKE IZ ARHIV DO LETA 1994

Prapor Zveze vojaških
vojnih invalidov Kranj

Praporni trak pokrovitelja društva

Diplome uspešnih športnikov
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VODENJE DRUŠTVA
Vodstveni kadri v času od 1994 do 2003:
Anton Wagner, predsednik društva, vojaški vojni invalid NOB,
Janez Strgar, podpredsednik društva, vojaški vojni invalid NOB,
Ivan Košir, tajnik društva, vojaški vojni invalid NOB,
Vlado Flerin, član IO, vojaški vojni invalid NOB,
Anton Tomc, član IO, vojaški vojni invalid NOB,
Ivan Sernc, predsednik nadzornega odbora, vojaški vojni invalid NOB,
Bronislava Cvikl, članica nadzornega odbora, vojaški vojni invalid NOB,
Janko Jurca, član nadzornega odbora, vojaški vojni invalid NOB,
Alojz Kos, predsednik častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Franc Konjar, član častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Jože Goličič, častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Vodstveni kadri v času od 2003 do 2010:
Alojz Zupanc, Predsednik društva, vojaški vojni invalid NOB,
Roman Režun, član IO, mirnodobno vojaški invalid,
Mirko Grilc, član IO, mirnodobno vojaški invalid,
Franc Cenčič, član IO, mirnodobno vojaški invalid,
Martin Urh, član IO, mirnodobno vojaški invalid,
Maks Pavlin, član IO, mirnodobno vojaški invalid,
Anica Prešeren, članica IO, predsednica Komisije za SZZ, družinska upravičenka NOB,
Aleksander Ravnikar, predsednik nadzornega odbora, vojaški vojni invalid NOB,
Silvo Vidic, član nadzornega odbora, vojaški vojni invalid NOB,
Franc Bratuž, predsednik častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Janko Jurca, član častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Anica Držak, članica častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Milan Delič, član častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Srečko Tušar, predsednik častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Marta Hain, dipl. socialna delavka, višja svetovalka,
Vodstveni kadri v času 2011—2015:
Jože Romšak, predsednik, vojaški vojni invalid 91,
Marjan Mestinšek, podpredsednik, član Komisije za SZZ, mirnodobni vojaški invalid,
Jože Luskovec, član IO, predsednik Komisije za SZZ, mirnodobni vojaški invalid,
Janez Bobnar, član IO, predsednik Komisije za RŠ, mirnodobni vojaški invalid,
Alojz Žvagen, član IO, predsednik častnega razsodišča, mirnodobni vojaški invalid,
Milan Končar, član IO, član Komisije za RŠ, mirnodobni vojaški invalid,
Mirko Lukman, član IO, civilni invalid vojn,
Irena Petrič, tajnica, družinska upravičenka po padlem borcu 91,
Štefan Volk, predsednik nadzornega odbora, mirnodobni vojaški invalid,
Jan Marija Ana, članica nadzornega odbora, članica društva,
Franc Zupančič, član nadzornega odbora, član društva,
Janez Zurc, član častnega razsodišča, civilni invalid vojn,
Anton Razdrh, član častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Sonja Zupančič, članica Komisije za SZZ, članica društva,
Milan Golja, član Komisije za RŠ, mirnodobni vojaški invalid.

07

POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI
Osnovni namen dejavnosti Društev vojnih invalidov je pomoč vojnim invalidom in drugim članom društva pri premagovanju ovir in težav s katerimi se srečujejo v svojem življenju. Posledice invalidnosti se pri posamezniku odražajo na različne načine, vedno pa se s starostjo povečujejo. Država preko svojih institucij delno izvaja določene programe za pomoč invalidom, vendar
ne v celoti, zato je vloga društev, da poskuša pomagati vojnim invalidom na tistih področjih, ki
jih država ne pokriva. Zato v društvu izvajamo t.i. posebne socialne programe, ki vojnim invalidom pomagajo pri premagovanju ovir v vsakodnevnem življenju. V dvajsetih letih so se posebni socialni programi izvajali na različnih področjih in se tudi različno imenovali, vendar pa je
njihov namen v osnovi ostal enak in je opredeljen tudi v zakonodaji. Naj navedemo osnovne
programe, ki jih izvaja naše društvo:
OHRANJANJE ZDRAVJA VOJNIH INVALIDOV V NARAVNIH IN KLIMATSKIH
ZDRAVILIŠČIH S TERAPIJAMI
Vojnim invalidom s tem programom delno sofinanciramo stroške bivanja v termalnih in naravnih zdraviliščih in po potrebi tudi zdraviliške storitve, razne terapije, vse v obsegu določb Zakona o vojnih invalidih in Pravilnikov FIHO. Pri dodeljevanju sredstev upoštevamo določila Pravilnika o merilih za dodelitev posebnih pomoči, sklep pa sprejme Komisija za socialno zdravstvene zadeve društva. Vsako leto tako pomagamo do 8 vojnim invalidom.
OHRANJANJE PSIHOFIZIČNE KONDICIJE VOJNIH INVALIDOV Z REKREACIJO
Na podlagi večletnih izkušenj in interesa posameznih članov, izvajamo različne programe rekreacije, ki pomagajo ohranjati zdravje in psihofizično kondicijo. Za stalne oblike rekreacije izvajamo vadbo v streljanju z zračnim orožjem v Kranju in Podljubelju, kegljanje na Jesenicah in
plavanje v bazenih Term Snovik z vodeno telovadbo. Vsako leto organiziramo športne igre in
planinske pohode. V prostorih pisarne v zimskih mesecih izvajamo vadbo v pikadu in igramo
šah. Redno se udeležujemo tekmovanj, ki jih organizirajo naša društva vojnih invalidov in zveza. V društvu tako izvajamo naslednje športne panoge: streljanje, kegljanje, pikado, balinanje,
šah in ribolov s plovcem. Naše društvo je organiziralo prvenstvo vojnih invalidov v kegljanju in
pikadu. Aktivno se v društvu ukvarja z rekreativnim športom 20 članov.

Športne igre
ZDVIS 2014
v Slovenj Gradcu
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POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI
INTEGRACIJA VOJNIH INVALIDOV V KULTURNO IN DRUŽBENO ŽIVLJENJE
S tem programom članom društva omogočamo, da se udeležijo raznih srečanj s sorodnimi
organizacijami, organiziramo strokovne ekskurzije in družabna srečanja s prilagojenimi vsebinami, kjer se dobro počutijo. Posebne pozornosti so deležni težji invalidi, za katere organiziramo poseben prevoz in jim tako omogočimo enakopravno vključevanje v družbo. Vsako leto
organiziramo tradicionalno srečanje članov društva in njihovih svojcev, prav tako organiziramo
prevoz na srečanje vojnih invalidov Slovenije, ki ga organizira naša zveza. Enkrat do dvakrat
letno organiziramo strokovne izlete, kjer si na območju Slovenije ogledamo zgodovinske in kulturne znamenitosti, se srečujemo s sorodnimi društvi in prijetno družimo. V ta program je vsako leto vključenih okoli 60 članov.

Letalo, ki je prevažalo ranjence v Bari leta 1944, otok pri Metliki 2013
POSEBNA INFORMATIVNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST VOJNIH INVALIDOV
S ciljem kvalitetnega informiranja svojih članov, kakor tudi zainteresirane javnosti, enkrat do
dvakrat letno izdamo interni bilten, katerega dobijo vsi člani društva brezplačno. V Biltenu članom posredujemo vse informacije s področja pravic invalidov, koledar aktivnosti društva, poročamo o vsakoletnih srečanjih invalidov, o rekreaciji in vseh drugih aktivnostih. Stalno skrbimo
za urejeno spletno stran www.drustvo-vikranj.si, kjer lahko vsi najdejo vse informacije s področja predpisov in pravic vojnih invalidov in vse druge pomembne informacije društva. Ob
jubilejih in obletnicah društva izdamo posebne zbornike, večkrat pa pripravimo tudi razstave s
prikazom aktivnosti članov in društva. Občasno pripravimo tudi prispevke za revijo ZDVIS Naše
vezi.
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POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI
POSEBNA POMOČ S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI, POMOČ VOJNIM INVALIDOM V
TEŽKIH SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH TEŽAVAH IN OHRANJANJE SOCIALNIH
STIKOV
Najpomembnejši program za naše člane je prav gotovo pomoč pri zagotavljanju in sofinanciranju tehničnih pripomočkov, ki lajšajo posledice invalidnosti ali izboljšajo kvaliteto življenja. Najbolj ogroženim članom pomagamo pri sofinanciranju osnovnih življenjskih dobrin, še posebej v
primeru povečanih stroškov pri naravnih nesrečah ali smrti v ožji družini. Posebno pomoč vojnim invalidom zagotavljamo na podlagi vlog posameznikov, ki so upravičeni do pomoči na podlagi posebnih meril. Po potrebi obiščemo na njihovih domovih bolne in težko gibljive člane,
enkrat letno tudi v domovih za ostarele, ter jih simbolno obdarimo. S tem programom poskušamo ohranjati socialne stike s člani, še posebej, kadar se ti ne morejo udeležiti skupnih srečanj.
USPOSABLJANJE VOJNIH INVALIDOV ZA PREMAGOVANJE ŽIVLJENSKIH TEŽAV
IN ČLANOV DRUŠTVA ZA POMOČ INVALIDI
Občasno izvajamo tudi program usposabljanja samih vojnih invalidov za lažje premagovanje
težav v življenjskem okolju, še posebej za starejše, težko gibljive invalide, ki živijo sami ali pri
svojcih. V društvo je včlanjenih okoli 30 prostovoljnih članov, ki se pogosto srečujejo z vojnimi
invalidi v različnih situacijah. S programi usposabljanja poskušamo prostovoljce ustrezno usposobiti za pomoč invalidom, kadar je ti potrebujejo.

Pisarna društva na
Luznarjevi 3a v Kranju

Delovni prostori v pisarni društva
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DOKUMENTI O USTANOVITVI DRUŠTVA

Dokument s podpisi ustanoviteljev društva leta 1994

Anton Wagner

predsednik društva

Janez Strgar

podpredsednik društva

Ivan Košir

tajnik društva

Ivan Sernc

predsednik NO
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SLIKE IZ NAŠIH SREČANJ

Nadlesk, 2004

Šentanel, 2005

Kobarid, 2006

Pomurje, 2007

Kanižarica v Beli Krajini, 2008
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SLIKE IZ NAŠIH SREČANJ

Veliko Cerje, 2009

Štefana gora, 2010

Dolenjska,
Muljava, 2011

Tolmin, Most na Soči, 2012
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ŠPORTNA SEKCIJA

Športne igre DVI,
Ljubljana 2004

Športne igre,
Maribor 2007

Športne igre,
Maribor 2009

Športne igre,
Nova Gorica2010

Športne igre,
Slovenj Gradec 2014
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VODSTVO DRUŠTVA DANES
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ
Luznarjeva 3a, 4000 Kranj, tel.:04 2357434, gsm: 040 666 952 fax: 04 2357435

http://www.drustvo-vikranj.si, e-naslov: dvikr@drustvo-vikranj.si

Jože Romšak
predsednik društva

Jože Luskovec

Marjan Mestinšek
podpredsednik društva

predsednik kom. za SZZ

predsednik kom. za RŠ

Janez Bobnar

Alojz Žvagen
preds. Častn. razsodišča

Milan Končar
član IO

Mirko Lukman
Član IO

Štefan Volk
predsednik NO

Irena Petrič
tajnica društva
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ZAHVALA SOFINANCERJEM
DVI Gorenjske lahko uspešno deluje s pomočjo organizacij, ki nam na podlagi javnih razpisov,
dodelijo finančna sredstva za posebne socialne programe, delovanje in naložbe. Največ finančnih sredstev dobimo od Fundacije FIHO in naše zveze (ZDVIS), del sredstev dobimo tudi iz
naslova članarin in prostovoljnih prispevkov članov. Vsem donatorjem se najlepše zahvaljujemo v upanju, da nam boste pomagali tudi v bodoče. V 20 letih so nam finančno pomagali:

FIHO

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE HUMANITARNIH
IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOASTI

MESTNA OBČINA KRANJ

OBČINA JESENICE

OBČINA TRŽIČ

OBČINA ŠKOFJA LOKA
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20 LET DELOVANJA DRUŠTVA
Društvo vojnih invalidov Gorenjske Kranj (DVI Gorenjske) je bilo ustanovljeno dne 12.12.1994
v Kranju. Društvo pokriva celotno Gorenjsko regijo z 18 občinami in 5 upravnimi enotami. Do
leta 2005 se je društvo imenovalo Društvo vojnih invalidov Kranj in je delovalo v prostorih ZZB
NOV v prostorih Mestne občine Kranj. Pobudo za ustanovitev društva je dal Ivan Košir, ki je
sklical sestanek iniciativnega odbora, ter izpeljal vse upravne postopke. Prvi predsednik društva je bil Anton Wagner (umrl 2008), tajnik Ivan Košir, ustanovni člani pa so bili še: Flerin Vladimir, Zupančič Alojz, Tomc Anton, Šinkovec Jože, Sernc Ivan, Bambič Jože, Cvikl Bronislava in
Jan Ivan. Istega leta, 19.12.1994 je naše društvo, skupaj s društvi Ljubljana, Dolenjska in
Maribor, ustanovilo Zvezo društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS).
Zaradi visoke starosti članov, predvsem borcev iz 2. SV, je društvo imelo precej težav pri sestavi vodstvenih kadrov, tako, da je delo po nekaj letih stagniralo, ostali pa smo tudi brez pravega vodstva. Tehnična opravila je nekaj let opravljal tajnik Ivan Košir, ki je bil istočasno tudi
tajnik ZZB Kranj. 6.8.2003 smo na pobudo ZDVIS sklicali izredno skupščino, izvolili novo vodstvo in sprejeli program dela za v bodoče. Vodenje društva je prevzel Alojz Zupanc, pomagala
pa sta mu podpredsednik Jože Romšak in tajnica Irena Petrič. Člani IO so bili: Režun Roman,
Žvagen Alojz, Grilc Mirko, Cenčič Franc, Urh Martin, Pavlin Maks in Prešeren Anica. Ponovni
zagon društva je bil zelo uspešen, saj smo s pomlajenim vodstvom hitro nadomestili zamujeno,
predvsem pa pričeli izvajati programe za naše člane. Leta 2003 je bilo v naše društvo včlanjenih skupaj 538 članov. Leta 2005 se je društvo preimenovalo v Društvo vojnih invalidov
Gorenjske Kranj, saj dejansko pokrivamo celotno regijo.
Po zaslugi dolgoletnega tajnika Ivana Koširja in sedanjega vodstva, je društvo s privarčevanim
denarjem kupilo svoje prostore za delovanje, na Luznarjevi 3a, kjer imamo pisarno še danes.
To je bil velik dosežek, med uspehe pa lahko štejemo tudi dejstvo, da smo v svoje vrste pridobili skoraj vse vojne invalide in družinske upravičence z Gorenjske, uredili evidence in jih tudi
obiskali na njihovih domovih. Velik poudarek smo dali obveščanju članstva, kakor tudi zainteresirane javnosti, zato smo izdelali lastno spletno stran na naslovu: www.drustvo-vikranj.si,
enkrat letno pa izdamo interni informativni bilten.
V DVI Gorenjske tako združujemo vse upravičence po Zakonu o vojnih invalidih, ti so: vojaški
vojni invalidi iz NOB, vojaški vojni invalidi iz agresije 1991, mirnodobni vojaški invalidi in družinski upravičenci po padlem ali umrlem vojnem invalidu. V društvo se je prostovoljno včlanilo
tudi nekaj civilnih invalidov vojn, ter svojcev vojnih invalidov. Trenutno je v naše društvo včlanjenih 238 članov, od tega skupaj 124 s statusom vojnega invalida. Pregled števila članov po
upravnih enotah:
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9
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SKUPAJ

DRUGI SKUPAJ
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POGLED V ZGODOVINO VOJNIH INVALIDOV
Zaščita vojaških vojnih invalidov v Sloveniji je bila zagotovljena v vseh obdobjih naše zgodovine, saj je s tem država zagotavlja nadomestilo za izgubljeno zdravje v času vojn, ko je na bojišče poslala poklicne ali prostovoljne vojake, da jo branijo. Po končani 2. svetovni vojni je bila
30. septembra 1945 v Sloveniji ustanovljeno Združenje vojnih invalidov Slovenije, katero je
solidno skrbelo za vojne invalide, vdove in sirote padlih borcev, vse do leta 1962. Prvič so dobili pravice tudi mirnodobni vojaški invalidi. Tega leta, 2.7.1961 je bila v Beogradu ustanovljena
enovita organizacija Zveza združenj borcev NOV Jugoslavije, kar je imelo za posledico ukinitev
Združenj vojnih invalidov. Organiziranost vojnih invalidov je potekala na nivoju Komisij za vojne invalide, znotraj ZZB NOB. Na ta način so delovali bolj politično, manj pa v skrbi za vojne
invalide.
V času med letom 1962 in 1994 so vojni invalidi svoje pravice
uresničevali preko občinskih socialnih komisij. Sama organiziranost pa je potekala znotraj borčevskih organizacij oziroma preko
Komisij za vojne invalide. Poleg socialnih pravic, ki so izhajale iz
zakonodaje, so vojni invalidi pričeli izvajati tudi druge programe,
predvsem na področju športne dejavnosti.
Tudi v Kranju je bila številčna organizacija vojnih invalidov s
sedežem v Domu invalidov in borcev na Zlatem polju. V društvu
hranimo nekaj starih posnetkov iz tega obdobja.
Po osamosvojitvi Slovenije leta
1991 je prišlo v mesecu juniju do
agresije s strani vojske JLA. Pri tem
je bilo več smrtnih žrtev in preko
100 ranjenih. Zaradi novo nastale
države in potrebe po posodobitvi
vojne zakonodaje, je bil leta 1994
sprejet Zakon o vojnih invalidih, ki je
na novo opredelil zaščito žrtev vojne. S tem zakonom so dobili državno
zaščito tudi civilni invalidi vojn, vojaški vojni invalidi iz agresije leta 1991
in družinski upravičenci po padlem v
tej agresiji.
Pisarna v Domu invalidov in borcev na Zlatem polju v Kranju

Zakonodaja se je po letu 1994 še večkrat spreminjala, oziroma dopolnjevala. V primerjavi s
pravicami vojnih invalidov do leta 1994 in danes, lahko ugotovimo, da so bili vojni invalidi veliko bolje zaščiteni in imeli več pravic, tako pri invalidninah, kot pri olajšavah in zdraviliškem
zdravljenju. Novodobna ekonomska kriza je varstvo vojnih invalidov še dodatno zmanjšala, saj
so invalidnine in druge pravice že več let zamrznjene. Visoka starost vojnih invalidov prinaša
tudi nove težave v vsakodnevnem življenju. Pri tem bi pričakovali primerno pomoč in pozornost
države, ki pa nima pravega posluha za to. V drugih razvitih državah so vsem starejšim vojnim
invalidom priznali posebne starostne dodatke, skladno s staranjem, ki jim omogočajo bolj dostojno in neodvisno življenje. Ostaja nam edino upanje, da bo kriza čim prej minila.
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SLIKE IZ AHRIVA DO LETA 1994

Občinska konferenca
ZVVI Kranj z dne
29.4.1960,
Upravni in nadzorni
odbor, desno stoji
predsednik
Jože Cvikl

Vojni invalidi iz
Golnika, Gorič, Tenetiš in Trstenika, v
Žužemberku 1972

Srečanje v Radovljici
Na sliki:Mišič Ivanka,
Resman Edo, Cvikl
Jože in Meglič Ljubo
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SLIKE IZ ARHIVA DO 1994

KEGLJAŠKA EKIPA

ŠAHISTI

STRELCI
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SLIKE IZ ARHIV DO LETA 1994

Prapor Zveze vojaških
vojnih invalidov Kranj

Praporni trak pokrovitelja društva

Diplome uspešnih športnikov
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VODENJE DRUŠTVA
Vodstveni kadri v času od 1994 do 2003:
Anton Wagner, predsednik društva, vojaški vojni invalid NOB,
Janez Strgar, podpredsednik društva, vojaški vojni invalid NOB,
Ivan Košir, tajnik društva, vojaški vojni invalid NOB,
Vlado Flerin, član IO, vojaški vojni invalid NOB,
Anton Tomc, član IO, vojaški vojni invalid NOB,
Ivan Sernc, predsednik nadzornega odbora, vojaški vojni invalid NOB,
Bronislava Cvikl, članica nadzornega odbora, vojaški vojni invalid NOB,
Janko Jurca, član nadzornega odbora, vojaški vojni invalid NOB,
Alojz Kos, predsednik častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Franc Konjar, član častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Jože Goličič, častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Vodstveni kadri v času od 2003 do 2010:
Alojz Zupanc, Predsednik društva, vojaški vojni invalid NOB,
Roman Režun, član IO, mirnodobno vojaški invalid,
Mirko Grilc, član IO, mirnodobno vojaški invalid,
Franc Cenčič, član IO, mirnodobno vojaški invalid,
Martin Urh, član IO, mirnodobno vojaški invalid,
Maks Pavlin, član IO, mirnodobno vojaški invalid,
Anica Prešeren, članica IO, predsednica Komisije za SZZ, družinska upravičenka NOB,
Aleksander Ravnikar, predsednik nadzornega odbora, vojaški vojni invalid NOB,
Silvo Vidic, član nadzornega odbora, vojaški vojni invalid NOB,
Franc Bratuž, predsednik častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Janko Jurca, član častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Anica Držak, članica častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Milan Delič, član častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Srečko Tušar, predsednik častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Marta Hain, dipl. socialna delavka, višja svetovalka,
Vodstveni kadri v času 2011—2015:
Jože Romšak, predsednik, vojaški vojni invalid 91,
Marjan Mestinšek, podpredsednik, član Komisije za SZZ, mirnodobni vojaški invalid,
Jože Luskovec, član IO, predsednik Komisije za SZZ, mirnodobni vojaški invalid,
Janez Bobnar, član IO, predsednik Komisije za RŠ, mirnodobni vojaški invalid,
Alojz Žvagen, član IO, predsednik častnega razsodišča, mirnodobni vojaški invalid,
Milan Končar, član IO, član Komisije za RŠ, mirnodobni vojaški invalid,
Mirko Lukman, član IO, civilni invalid vojn,
Irena Petrič, tajnica, družinska upravičenka po padlem borcu 91,
Štefan Volk, predsednik nadzornega odbora, mirnodobni vojaški invalid,
Jan Marija Ana, članica nadzornega odbora, članica društva,
Franc Zupančič, član nadzornega odbora, član društva,
Janez Zurc, član častnega razsodišča, civilni invalid vojn,
Anton Razdrh, član častnega razsodišča, vojaški vojni invalid NOB,
Sonja Zupančič, članica Komisije za SZZ, članica društva,
Milan Golja, član Komisije za RŠ, mirnodobni vojaški invalid.
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POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI
Osnovni namen dejavnosti Društev vojnih invalidov je pomoč vojnim invalidom in drugim članom društva pri premagovanju ovir in težav s katerimi se srečujejo v svojem življenju. Posledice invalidnosti se pri posamezniku odražajo na različne načine, vedno pa se s starostjo povečujejo. Država preko svojih institucij delno izvaja določene programe za pomoč invalidom, vendar
ne v celoti, zato je vloga društev, da poskuša pomagati vojnim invalidom na tistih področjih, ki
jih država ne pokriva. Zato v društvu izvajamo t.i. posebne socialne programe, ki vojnim invalidom pomagajo pri premagovanju ovir v vsakodnevnem življenju. V dvajsetih letih so se posebni socialni programi izvajali na različnih področjih in se tudi različno imenovali, vendar pa je
njihov namen v osnovi ostal enak in je opredeljen tudi v zakonodaji. Naj navedemo osnovne
programe, ki jih izvaja naše društvo:
OHRANJANJE ZDRAVJA VOJNIH INVALIDOV V NARAVNIH IN KLIMATSKIH
ZDRAVILIŠČIH S TERAPIJAMI
Vojnim invalidom s tem programom delno sofinanciramo stroške bivanja v termalnih in naravnih zdraviliščih in po potrebi tudi zdraviliške storitve, razne terapije, vse v obsegu določb Zakona o vojnih invalidih in Pravilnikov FIHO. Pri dodeljevanju sredstev upoštevamo določila Pravilnika o merilih za dodelitev posebnih pomoči, sklep pa sprejme Komisija za socialno zdravstvene zadeve društva. Vsako leto tako pomagamo do 8 vojnim invalidom.
OHRANJANJE PSIHOFIZIČNE KONDICIJE VOJNIH INVALIDOV Z REKREACIJO
Na podlagi večletnih izkušenj in interesa posameznih članov, izvajamo različne programe rekreacije, ki pomagajo ohranjati zdravje in psihofizično kondicijo. Za stalne oblike rekreacije izvajamo vadbo v streljanju z zračnim orožjem v Kranju in Podljubelju, kegljanje na Jesenicah in
plavanje v bazenih Term Snovik z vodeno telovadbo. Vsako leto organiziramo športne igre in
planinske pohode. V prostorih pisarne v zimskih mesecih izvajamo vadbo v pikadu in igramo
šah. Redno se udeležujemo tekmovanj, ki jih organizirajo naša društva vojnih invalidov in zveza. V društvu tako izvajamo naslednje športne panoge: streljanje, kegljanje, pikado, balinanje,
šah in ribolov s plovcem. Naše društvo je organiziralo prvenstvo vojnih invalidov v kegljanju in
pikadu. Aktivno se v društvu ukvarja z rekreativnim športom 20 članov.

Športne igre
ZDVIS 2014
v Slovenj Gradcu
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POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI
INTEGRACIJA VOJNIH INVALIDOV V KULTURNO IN DRUŽBENO ŽIVLJENJE
S tem programom članom društva omogočamo, da se udeležijo raznih srečanj s sorodnimi
organizacijami, organiziramo strokovne ekskurzije in družabna srečanja s prilagojenimi vsebinami, kjer se dobro počutijo. Posebne pozornosti so deležni težji invalidi, za katere organiziramo poseben prevoz in jim tako omogočimo enakopravno vključevanje v družbo. Vsako leto
organiziramo tradicionalno srečanje članov društva in njihovih svojcev, prav tako organiziramo
prevoz na srečanje vojnih invalidov Slovenije, ki ga organizira naša zveza. Enkrat do dvakrat
letno organiziramo strokovne izlete, kjer si na območju Slovenije ogledamo zgodovinske in kulturne znamenitosti, se srečujemo s sorodnimi društvi in prijetno družimo. V ta program je vsako leto vključenih okoli 60 članov.

Letalo, ki je prevažalo ranjence v Bari leta 1944, otok pri Metliki 2013
POSEBNA INFORMATIVNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST VOJNIH INVALIDOV
S ciljem kvalitetnega informiranja svojih članov, kakor tudi zainteresirane javnosti, enkrat do
dvakrat letno izdamo interni bilten, katerega dobijo vsi člani društva brezplačno. V Biltenu članom posredujemo vse informacije s področja pravic invalidov, koledar aktivnosti društva, poročamo o vsakoletnih srečanjih invalidov, o rekreaciji in vseh drugih aktivnostih. Stalno skrbimo
za urejeno spletno stran www.drustvo-vikranj.si, kjer lahko vsi najdejo vse informacije s področja predpisov in pravic vojnih invalidov in vse druge pomembne informacije društva. Ob
jubilejih in obletnicah društva izdamo posebne zbornike, večkrat pa pripravimo tudi razstave s
prikazom aktivnosti članov in društva. Občasno pripravimo tudi prispevke za revijo ZDVIS Naše
vezi.
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POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI
POSEBNA POMOČ S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI, POMOČ VOJNIM INVALIDOM V
TEŽKIH SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH TEŽAVAH IN OHRANJANJE SOCIALNIH
STIKOV
Najpomembnejši program za naše člane je prav gotovo pomoč pri zagotavljanju in sofinanciranju tehničnih pripomočkov, ki lajšajo posledice invalidnosti ali izboljšajo kvaliteto življenja. Najbolj ogroženim članom pomagamo pri sofinanciranju osnovnih življenjskih dobrin, še posebej v
primeru povečanih stroškov pri naravnih nesrečah ali smrti v ožji družini. Posebno pomoč vojnim invalidom zagotavljamo na podlagi vlog posameznikov, ki so upravičeni do pomoči na podlagi posebnih meril. Po potrebi obiščemo na njihovih domovih bolne in težko gibljive člane,
enkrat letno tudi v domovih za ostarele, ter jih simbolno obdarimo. S tem programom poskušamo ohranjati socialne stike s člani, še posebej, kadar se ti ne morejo udeležiti skupnih srečanj.
USPOSABLJANJE VOJNIH INVALIDOV ZA PREMAGOVANJE ŽIVLJENSKIH TEŽAV
IN ČLANOV DRUŠTVA ZA POMOČ INVALIDI
Občasno izvajamo tudi program usposabljanja samih vojnih invalidov za lažje premagovanje
težav v življenjskem okolju, še posebej za starejše, težko gibljive invalide, ki živijo sami ali pri
svojcih. V društvo je včlanjenih okoli 30 prostovoljnih članov, ki se pogosto srečujejo z vojnimi
invalidi v različnih situacijah. S programi usposabljanja poskušamo prostovoljce ustrezno usposobiti za pomoč invalidom, kadar je ti potrebujejo.

Pisarna društva na
Luznarjevi 3a v Kranju

Delovni prostori v pisarni društva
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DOKUMENTI O USTANOVITVI DRUŠTVA

Dokument s podpisi ustanoviteljev društva leta 1994

Anton Wagner

predsednik društva

Janez Strgar

podpredsednik društva

Ivan Košir

tajnik društva

Ivan Sernc

predsednik NO
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SLIKE IZ NAŠIH SREČANJ

Nadlesk, 2004

Šentanel, 2005

Kobarid, 2006

Pomurje, 2007

Kanižarica v Beli Krajini, 2008
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SLIKE IZ NAŠIH SREČANJ

Veliko Cerje, 2009

Štefana gora, 2010

Dolenjska,
Muljava, 2011

Tolmin, Most na Soči, 2012
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ŠPORTNA SEKCIJA

Športne igre DVI,
Ljubljana 2004

Športne igre,
Maribor 2007

Športne igre,
Maribor 2009

Športne igre,
Nova Gorica2010

Športne igre,
Slovenj Gradec 2014
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VODSTVO DRUŠTVA DANES
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ
Luznarjeva 3a, 4000 Kranj, tel.:04 2357434, gsm: 040 666 952 fax: 04 2357435

http://www.drustvo-vikranj.si, e-naslov: dvikr@drustvo-vikranj.si

Jože Romšak
predsednik društva

Jože Luskovec

Marjan Mestinšek
podpredsednik društva

predsednik kom. za SZZ

predsednik kom. za RŠ

Janez Bobnar

Alojz Žvagen
preds. Častn. razsodišča

Milan Končar
član IO

Mirko Lukman
Član IO

Štefan Volk
predsednik NO

Irena Petrič
tajnica društva
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ZAHVALA SOFINANCERJEM
DVI Gorenjske lahko uspešno deluje s pomočjo organizacij, ki nam na podlagi javnih razpisov,
dodelijo finančna sredstva za posebne socialne programe, delovanje in naložbe. Največ finančnih sredstev dobimo od Fundacije FIHO in naše zveze (ZDVIS), del sredstev dobimo tudi iz
naslova članarin in prostovoljnih prispevkov članov. Vsem donatorjem se najlepše zahvaljujemo v upanju, da nam boste pomagali tudi v bodoče. V 20 letih so nam finančno pomagali:

FIHO

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE HUMANITARNIH
IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOASTI

MESTNA OBČINA KRANJ

OBČINA JESENICE

OBČINA TRŽIČ

OBČINA ŠKOFJA LOKA
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