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Spoštovane članice in člani!
Minilo je 20 let od ustanovitve Društva vojnih invalidov Gorenjske. Nekateri se še
spominjate zgodovine delovanja društva od leta 1994 pa vse do 2014, ko smo, po
nekaj letni neaktivnosti, ponovno oživili društvo. Prav v zadnjih desetih letih je bilo
veliko narejenega, predvsem pa uspešnega dela na vseh področjih življenja naših
članov. Ni bilo vedno lahko, pa vendar lahko to prehojeno pot ocenimo kot uspešno,
to potrjujejo tudi številna priznanja in drugi dosežki. Lepo je bilo slišati ocene, da smo
eno najuspešnejših in najbolj aktivnih društev vojnih invalidov v Sloveniji.
V letošnjem letu se zaključuje mandat dosedanjemu vodstvu društva, tako bomo na
letni skupščini ponovno izvolili novo vodstvo, kateremu bomo pustili društvo v »dobri
kondiciji«. Upam, da boste člani društva, ki se boste udeležili letne skupščine izvolili
dobre in predvsem sposobne predstavnike, ki bodo ohranili dobro ime društva.
Ker sem tudi sam, v zadnjih desetih letih, aktivno sodeloval pri delovanju našega
društva, sem svoje spomine in vtise strnil v kratko poročilo, katerega lahko preberete
v nadaljevanju.
Vsem skupaj želim srečno, predvsem pa zdravja polno Novo leto 2015, v upanju, da
bo končno minila kriza in tudi nam prinesla svetlejšo prihodnost.
Predsednik društva
Jože Romšak
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Letos vam bomo položnico za letno članarino, katere višina ostaja nespremenjena
11,00 EUR, poslali po redni pošti v kuverti. Članarino lahko poravnate preko banke,
pošte, ali pa osebno v pisarni društva v času uradnih ur. Vsekakor pričakujemo, da
boste s plačilom članarine potrdili vaše članstvo v našem društvu in s tem tudi
simbolično prispevali sredstva za delo društva.
Tudi letos vas vabimo na letni Zbori članov ali skupščino po starem, ki bo v Hotelu
Krek v Lescah 14. marca 2015 ob 10. uri. Tudi tokrat bomo podelili kar nekaj priznanj
najbolj zaslužnim članom v našem društvu.

NAŠE AKTIVNOSTI V LETU 2014:
V pravkar minulem letu smo izpeljali vse zastavljene aktivnosti, ki smo si jih zastavili na
začetku leta. Kot vsako leto doslej, nas je tudi v preteklem letu zapustilo kar nekaj naših
članov, starost in bolezni neusmiljeno jemljejo svoj davek. Število članov se je zmanjšalo za
26, tako, da je bilo konec decembra 2014 v društvu še 233 članov, od tega:
-

50 vojaških vojnih invalidov
7 vojaških vojnih invalidov 91
66 mirnodobnih vojnih invalidov
29 prostovoljnih članov

- 13 civilnih invalidov vojnih
- 3 delovni invalidi
- 65 družinskih upravičencev

Kot običajno smo največji poudarek dali na izvajanje posebnih socialnih programov, ki
invalidom omogočajo bolj aktivno in zdravo življenje. Naj na kratko predstavimo vseh šest
posebnih socialnih programov:
a) OHRANJANJE ZDRAVJA VOJNIH INVALIDOV V NARAVNIH IN KLIMATSKIH
ZDRAVILIŠČIH TER TERAPIJE
Vojnim invalidom smo na podlagi vlog sofinancirali stroške bivanja v zdraviliščih in
sofinancirali zdraviliške terapije po nasvetu zdravnika. Prednost smo dali tistim vojnim
invalidom, ki so zaradi bolezni, starostnih tegob ali po zdravstvenih posegih potrebovali
obnovitveno rehabilitacijo v zdraviliščih. Skupaj smo tako pomagali 8 vojnim invalidom, od
tega: 2 x VVI, 6 x MVI.
b) KOMPENZACIJA INVALIDNOSTI IN OHRANJANJE SOCIALNIH STIKOV
Vojnim invalidom smo omogočili različne aktivnosti, ki so za njih pomembne za aktivno
kulturno, zgodovinsko in družbeno življenje, za druženje s sebi enakimi, pri čemer smo jim
omogočili, da so bili z njimi tudi njihovi ožji svojci, ki tudi sicer skrbijo zanje.
Tako smo pripravili svečano proslavo in srečanje članov ob 20. obletnici našega društva, ki je
bilo ustanovljeno leta 1994. Srečanje je bilo v Hotelu Krek v Lescah, kjer smo pripravili
zanimivo razstavo o zgodovini reševanja ranjencev in razstavo o trpljenju internirancev v
taborišču Mauthausen na Ljubelju. Program so popestrili pevci Veteranskega pevskega zbora
Gorščaki in s harmoniko Maja Bobnar – Majči. Skupaj z gosti se je prireditve udeležilo dobrih
100 udeležencev.
Posamezni predstavniki društva so se udeležili raznih proslav in svečanosti na območju
Gorenjske. Bili smo na Vodiški Planini, Pri spomeniku Pod Storžičem, V Gozdu nad Tržičem,
na svečanosti na Letališču Brnik, V Begunjah, ob Dnevu državnosti na Ljubelju, v taborišču
Mauthausen na Ljubelju in še kje.
V jesenskih mesecih smo v Zdravilišču Laško organizirali enodnevno izobraževanje po
programu usposabljanja vojnih invalidov za samopomoč na domu in programu usposabljanja
članov prostovoljcev za pomoč vojnim invalidom. Po krajšem sprehodu po Laškem, smo si
ogledali Pivovarno Laško, nato pa prisluhnili predavatelju fizioterapevtu, ki nam je pokazal
kako si lahko doma sami pomagamo z vadbo z gumijastimi trakovi. Predavanje je bilo
poučno, vsi pa smo tudi praktično preizkusili vadbene trakove.
V Medvodah smo se udeležili vsakoletnega srečanja vojnih invalidov Slovenije, ki ga je
organizirala naša zveza, tokrat je bilo udeležencev 42.

c) PREPREČEVANJE IN ODPRAVLJANJE OVIR V FIZIČNEM IN SOCIALNEM OKOLJU
TER OSKRBA VOJNIH INVALIDOV S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI
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. Izjemoma smo pomagali tudi socialno ogroženim
družinskim upravičencem, ki so ostali sami po smrti VI. Vse pomoči so bile namenske za
sofinanciranje življenjskih dobrin. Tako smo pomagali 12 članom, od tega 3 x VVI, 6 x MVI in
3 x DU.
d) SKRB ZA ZDRAVJE VOJNIH INVALIDOV Z REKREACIJO
V preteklem letu smo izvajali zelo pester program športne rekreacije, ki koristi fizičnim
zmožnostim invalidov, prilagojeno njihovim zmožnostim. Tako smo izvajali naslednje rekreativne
aktivnosti:
-

Izvedli smo druge športne igre članov društva v Miljah pri Kranju,
Rekreativno plavanje z vodeno telovadbo v bazenih Term Snovik – 1 x mesečno,
Vadbo v streljanju z zračno puško, zračno pištolo v Predosljah in Podljubelju, 1 x tedensko,
Planinski pohod na Križno goro,
Udeležili smo se 13. Športnih iger VI v Slovenj Gradcu,
Udeležili smo se rekreativnega tekmovanja v streljanju v Novi Gorici,
Udeležili smo se tradicionalnega tekmovanja v streljanju veteranskih organizacij v Solkanu,
Udeležili smo se prvenstva ZDVIS v kegljanju v Radencih,
Udeležili smo se prvenstva ZDVIS v balinanju v Trbovljah,
Udeležili smo se prvenstva ZDVIS v ribolovu s plovcev v Celju,
Udeležili smo se prvenstva ZDVIS v streljanju na Koroškem,
Udeležili smo se prvenstva ZDVIS v šahu, ki je bilo v Ljubljani,
V prostorih pisarne društva smo 1x mesečno izvajali rekreacijski pikado in šah,
Posamezniki so individualno izvajali treninge v kegljanju na Jesenicah in v Tržiču,
Pred tekmovanjem smo organizirali tudi trenige v balinanju v Lescah.

Najpomembnejše pa je bilo prvenstvo ZDVIS v pikadu, katerega organizacijo smo prevzeli
v našem društvu. Tekmovanje je potekalo v dvorani v Podljubelju, udeležilo pa se ga je
rekordno število, to je 78 udeležencev iz 11 društev. Tekmovanje je bilo odlično pripravljeno, za
kar smo prejeli številne pohvale udeležencev in vodstva zveze. Pri organizaciji in izvedbi
tekmovanja je sodelovalo veliko število naših članov, ki pa so tudi tekmovali. Z malo sreče je
zmaga ostala na Gorenjskem, saj je zmagal predsednik društva Jože Romšak.
e) USPOSABLJANJE VOJNIH INVALIDOV ZA PREMAGOVANJE ŽIVLJENSKIH TEŽAV IN
ČLANOV DRUŠTVA ZA DELO Z VOJNIMI INVALIDI
Za vojne invalide in druge člane društva smo planirali izobraževanje o praktični uporabi
osebnega računalnika, s ciljem, da bi doseglji boljšo komunikacijo in obveščenost med člani. Ker
posebnega zanimanja ni bilo, program ni bil realiziran, čeprav bi koristil predvsem vodstvenim
članom društva.
Uspešno pa smo izpeljali izobraževanje v Termah Laško, kjer smo poslušali strokovno
predavanje diplomiranega fizioterapevta na temo samopomoči z uporabo gumijastih trakov.
Vaje so bile zanimive, prav gotovo pa tudi koristne, saj smo vsi udeleženci praktično preizkusili
pravilno uporabo vadbenih trakov. S takimi pripomočki si lahko vsak posameznik na enostaven
način pomaga pri razgibavanju vseh delov telesa in lajšanje raznih zdravstvenih težav.

f) POSEBNA INFORMATIVNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST VOJNIH INVALIDOV TER
INFORMIRANJE JAVNOSTI O POLOŽAJU VOJNIH INVALIDOV
Za redno obveščanje vseh članov smo izdali redni Informativni bilten št. 16 v nakladi 260
izvodov, v katerih smo objavili vse potrebne informacije in podatke, ki koristijo našim članom,
da se lažje povežejo z društvom, predvsem pa da lahko uveljavljajo možnosti posebnih oblik
pomoči. Tekoče smo posodabljali spletno stran www.drustvo-vikranj.si, kjer člani in
zainteresirana javnost najde vse potrebne informacije o delu društva in aktivno uporabljali
elektronski naslov društva za komunikacijo z člani in drugimi organizacijami ter zvezo.
Ob 20. obletnici delovanja našega društva smo izdali še jubilejni Bilten, v katerem smo
predstavili 20 letno delo društva in objavili imena vseh sodelujočih članov v organih društva. Ta
Bilten je pomemben predvsem iz vidika ohranjanja zgodovinskih podatkov našega društva.
Informativne biltene so prejeli vsi člani društva, poslali pa smo jih tudi lokalnim skupnostim in
gostom, ki smo jih povabili na naša srečanja.
V sodelovanju s predsednikom ZDVIS Janezom Podržajem, smo sodelovali v kontaktni radijski
oddaji Radia Triglav, kjer smo predstavili naše društvo, programe in aktivnosti.
Redno smo urejali našo spletno stran in uporabljali elektronske naslove za sprejemanje in
pošiljanje pošte
3. REDNA DEJAVNOST IN DELOVANJE DRUŠTVA
V društvu smo izvajali vse tekoče naloge za nemoteno delovanje, pri čemer so se redno sestajali
organi društva, ki so pripravljali in izvajali tekoče naloge. V letu 2014 smo opravljali vse tekoče
naloge, med njimi pa zlasti:
-

Udeležili smo se izobraževanja na Fundaciji FIHO,
Udeležili smo se enodnevnega posveta na ZDVIS o načrtovanju dejavnosti v društvih,
Udeležili smo se enodnevnega posveta na ZDVIS o posebnih socialnih programih,
Udeležili smo se usposabljanja za spletne aplikacije za javne razpise občin v Kranju,
Oddali smo vloge za javna sredstva na občine: Kranj 2x, Radovljica in Tržič,
Izvedli smo redni zbor članov društva v Lescah,
Izvršni odbor se je sestal 4 x na rednih sejah in 1 x na dopisi seji,
Kolegij društva se je sestajal vsak drugi ponedeljek v mesecu,
Komisija za socialno zdravstvene zadeve se je sestala 3x,
Komisija za rekreacijo in šport se je sestala 3 x,
Tajnica je v pisarni urejala pisarniške, finančne in druge posle, ter nudila pomoč članom, ki
so prišli v pisarno, najmanj 2 x tedensko,

V letu 2014 smo iz sredstev FIHO in ZDVIS nabavili nova osnovna sredstva in sicer:
-

Masivno leseno mizo s klopmi, ki se nahaja na terasi pisarne,
Dve zračni puški in zračno pištolo,
Namizni računalnik za delo tajnice,
Več funkcijski tiskalnik za pisarno,
Elektronski pikado s stojalom,
Opremo za ribolov za tri člane,
Balinarske krogle dva kompleta.

PROGRAM DELA DRUŠTVA VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ ZA
LETO 2015
1. PODATKI O DRUŠTVU:
Društvo vojnih invalidov Gorenjske Kranj (DVI Gorenjske) je bilo ustanovljeno leta 1994 v
Kranju. Sedež društva je v Kranju na Luznarjevi 3a. Društvo ima svoje lastne prostore za
delovanje in delno za izvajanje posebnih socialnih programov. Uradne ure so vsak ponedeljek
med 10. in 12. uro in vsako sredo med 16. in 18 uro. DVI Gorenjske pokriva celotno območje
Gorenjske regije, 18 občin in 5 upravnih enot. Na dan 31.12.2014 je bilo v društvo včlanjenih
skupaj 233 članov. Pregled števila članov po Upravnih enotah:
UPRAVNA ENOTA

VVI VVI 91 MVI CIV

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

23
15
1
6
5
59

3
0
1
1
2
7

34
11
3
5
13
70

2
8
1
2
0
14

DI

DU

0
0
2
1
0
3

26
15
3
10
11
75

PROST. SKUPAJ
14
5
6
1
2
32

102
55
17
26
33
233

Društvo do redne letne skupščine v mesecu marcu t.l. vodi IO v sestavi: predsednik Jože
Romšak, podpredsednik Marjan Mestinšek, Janez Bobnar, Jože Luskovec, Alojzij Žvagen in
Milan Končar (Mirko Lukman je odstopil). Tekoče naloge opravlja tričlanski Kolegij IO, ki se
sestaja enkrat mesečno, o sprejetih sklepih pa pisno obvešča člane IO na dopisnih ali rednih
sejah.
2. NAMENI IN CILJI DRUŠTVA
Temeljni namen društva je zagotavljanje pomoči vojnim invalidom pri premagovanju težav,
ki jih povzroča invalidnost, starost in opešano zdravje ter usposabljanje vojnih invalidov za
lažje premagovanje težav, ki jih tarejo. Vojnim invalidom bomo poskušali izboljšati kakovost
življenja, še posebej najtežjim in bolnim, ki si sami težko pomagajo.
Cilji katere bomo poskušali doseči v društvu v letu 2015 so naslednji:
- Zagotoviti potrebno pomoč in ohranjanje socialnih stikov s starejšimi in onemoglimi
vojnimi invalidi na njihovih domovih ali Domovih za ostarele na Gorenjskem,
- izvajati usposabljanje vojnih invalidov za lažje premagovanje življenjskih težav,
- usposobiti prostovoljce za pomoč vojnim invalidom,
- zagotoviti primerno obveščanje članov in informirati zainteresirano javnost o naših
aktivnostih.
3. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV:
A) OHRANJANJE ZDRAVJA VOJNIH INVALIDOV V NARAVNIH IN KLIMATSKIH
ZDRAVILIŠČIH IN TERAPIJE:
Vojnim invalidom bomo sofinancirali bivanje v zdraviliščih po predlogu osebnega zdravnika ali
specialista v obsegu meril, ki jih določa Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev posebnih
pomoči. Sofinancirali bomo tudi stroške izvajanja zdravstvenih terapij v sklopu bivanja v
zdraviliščih ali samostojno pri izbranih izvajalcih. Zdravljenje je lahko stacionarno (bivanje v
zdravilišču) ali ambulantno (dnevno opravljanje terapij v zdravilišču brez bivanja).

B) KOMPENZACIJA INVALIDNOSTI IN OHRANJANJE SOCIALNIH STIKOV:
Vojnim invalidom in drugim članom, bomo omogočili različne aktivnosti, ki so za njih
pomembne za aktivno kulturno, zgodovinsko in družbeno življenje, za druženje s sebi
enakimi, pri čemer jim bomo omogočili, da so z njimi tudi njihovi ožji svojci, ki tudi sicer
skrbijo zanje. Posebno pozornost bomo dali na ohranjanje socialnih stikov starejših in
onemoglih članov, tako, da jih bomo, po potrebi, obiskali na njihovem domovih ali v domovih
za ostarele, jih simbolično obdarili in informirali o naših aktivnostih.
Konkretne aktivnosti tega programa so razvidne tudi iz priloženega koledarja dogodkov in
aktivnosti v 2015. Organizirali bom tradicionalno srečanje članov društva v mesecu avgustu.
Po možnosti bomo izvedli tudi strokovno ekskurzijo in ogled zgodovinskih zanimivosti v enem
od vojaških muzejev v Sloveniji.
C) PREPREČEVANJE IN ODPRAVLJANJE OVIR V FIZIČNEM IN SOCIALNEM OKOLJU
TER OSKRBA VOJNIH INVALIDOV S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI:
Na podlagi prejetih vlog naših članov, ki zaprosijo za različne oblike socialne pomoči, bomo
vojnim invalidom sofinancirali nujne tehnične pripomočke, nakup zdravil ali protetike. Vojnim
invalidom in družinskim članom bomo nudili pomoč pri premagovanju ekonomske in socialne
stiske in v drugih izjemnih okoliščinah. O odobritvi posebnih pomoči bo odločala Komisija za
socialno zdravstvene zadeve na podlagi Pravilnika.
D) SKRB ZA ZDRAVJE VOJNIH INVALIDOV Z REKREACIJO:
Društvo vojnih invalidov bo v letu 2015 izvajalo razne oblike rekreacije, prilagojene potrebam
in zmožnostim vojnih invalidov, predvsem pa: rekreativno kegljanje in balinanje, vadba s
streljanjem z zračnim orožjem na streliščih, plavanje in vodena telovadba v bazenih termalnih
zdravilišč, pikado, šah, pohodništvo ter gorništvo. Društvo bo omogočilo udeležbo na
rekreativnih tekmovanjih v naslednjih športnih panogah: balinanje, kegljanje, streljanje,
pikado in šah. Večji del rekreativnih aktivnosti poteka kot redna vadba (npr. streljanje,
kegljanje, pikado in šah). Vojnim invalidom bomo
1 x mesečno sofinancirali stroške rekreativnega plavanja z vodeno vodno telovadbo v Termah
Snovik. Izvedli bomo planinski pohod in tradicionalne Športne igre članov društva.
Organizirali bomo tudi Prvenstvo ZDVIS v ribolovu s plovcem. Vse aktivnosti so razvidne iz
koledarja prireditev in aktivnosti.
E) USPOSABLJANJE VOJNIH INVALIDOV ZA PREMAGOVANJE ŽIVLJENSKIH TEŽAV
IN ČLANOV DRUŠTVA ZA DELO Z VOJNIMI INVALIDI:
Za člane društva bomo organizirali izobraževanje v dveh sklopih:
a) za vojne invalide na temo: samopomoč in odpravljanje težav v vsakodnevnem življenju
invalidov in starostnikov, strokovno izobraževanje na temo uporabe tehničnih
pripomočkov,
b) za prostovoljce in svojce VI, ki pomagajo vojnim invalidom na temo kako pomagati vojnim
invalidom pri premagovanju vsakodnevnih težav v raznih situacijah.
Vodstvo društva se bo udeležilo posvetov in izobraževanj, ki jih vsako leto pripravi ZDVIS, za
lažje vodenje društev, predvsem pa enotnega planiranja in informiranja o morebitnih
spremembah navodil financerjev.

F) POSEBNA INFORMATIVNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST VI TER INFORMIRANJE
JAVNOSTI O POLOŽAJU VOJNIH INVALIDOV:
Vojaške invalide bomo informirali o morebitnih spremembah predpisov in njihovih pravicah in
možnostih, ter o dejavnostih društva in zveze. Informiranje društva se izvaja preko Internega
biltena, preko spletne strani in pisno z obvestili. Društvo skrbi tudi za ažurnost svoje spletne
strani www.drustvo-vikranj.si, in poštnega naslova dvikr@drustvo-vikranj.si.
4. FINANČNI VIRI ZA LETO 2015
Društvo zagotavlja finančna sredstva za izvajanje navedenih programov in stroškov delovanja
in naslednjih virov:
-

Sredstva Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije,
Sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS,
Sredstev Zveze društev vojnih invalidov Slovenije,
Sredstev iz javnih razpisov občin iz območja Gorenjske,
Iz lastnih sredstev in članarine društva.

OPOMBA: Ker bo vodenje društva po skupščini prevzelo novo vodstvo, se bo letni program
dela dopolnil v skladu z njihovimi sprejetimi sklepi in pričakovanji.

Člani DVI Celje so se ustavili tudi v
Taborišču Mauthausen, kjer smo
jim pokazali muzej in razstavo slik
o dogodkih med 2. SV

Predavanje fizioterapevta v termah
Laško, o uporabi elastičnih trakov
za razgibavanje doma

Udeleženci proslave ob
20. obletnici delovanja društva
v Lescah

Srečanje je popestrila
Maja Bobnar - Majči

Naši člani na srečanju vojnih
invalidov Slovenije v Medvodah

Razstava fotografij o reševanju
ranjncev med 2. SV

Priznanja in fotografije
iz arhiva društva

Polna dvorana članov društva
V Hotelu Krek v Lescah

Prvenstvo ZDVIS v pikadu
v Podljubelju, smo po mnenju
mnogih izpeljali odlično

Zmaga je pod super finalu
le ostala doma

Na ŠI ZDVIS v Slovenj Gradcu
smo bili tudi tokrat zelo
uspešni

Športne igre našega
društava v Miljah so tudi
tokrat uspele

Njboljši v pikadu, med njimi
najstarejši udeležence Tone

Štefan z zračno
pištolo

JOŽE ROMŠAK - 11 LET MOJEGA DELA V DRUŠTVU
Da, minilo je že polnih 11 let odkar sem prvič slišal za Društvo vojnih invalidov Kranj.
Takrat, leta 2003, me je poklical v pisarno ZZB Kranj, Alojz Zupanc. Prijazno mi je
razložil, da DVI Kranj že nekaj let ne deluje več, saj nima predsednika, niti drugih vodilnih
članov. Tekoče posle je opravljal tajnik Ivan Košir, ki je bil istočasno tudi tajnik ZZB Kranj.
Zaradi neaktivnosti v društvu je bilo ustavljeno financiranje s strani zveze in FIHO. V
Ljubljani so postavili pogoj, da morajo društvo ponovno ustanoviti, pripraviti vse
dokumente in registracijo ter izvoliti organe za vodenje. Mene je Zupanc prosil, da bi
izpeljal vse potrebne postopke za ustanovitev društva, kar sem tudi sprejel. V Kranju smo
sklicali izredno skupščino, kjer smo izvolili novo vodstvo društva, pripravili program dela in
se dogovorili za souporabo pisarne ZZB Kranj, vsak petek od 15. do 17. ure. Predsednik
društva je postal Alojz Zupanc, jaz sem bil podpredsednik, Irena Petrič pa tajnica. Člani
IO so bili še: Mirko Grilc, Roman Režun, Anica Prešeren, Maks Pavlin, Martin Urh, Franc
Cenčič in Anton Žvagen. Pri tem naj omenim, da smo začeli dobesedno iz nič, saj nismo
prevzeli niti enega samega dokumenta od 1994 dalje.
V prvem letu delovanja smo obiskali vse naše člane na Gorenjskem, z njimi navezali stik
in uredili evidence ter jih skromno obdarili. Ker je bilo na računu društva prihranjenega
kar nekaj denarja, smo se odločili, da kupimo prostore za delovanje –pisarno. Tako smo
kupili skromno, vendar za naše potrebe zadosti veliko stanovanje na Luznarjevi 3a, kjer
uradujemo še danes.
Funkcijo predsednika društva sem prevzel leta 2006, Alojz Zupanc pa je postal
podpredsednik. Delo v naslednjih letih je potekalo zelo uspešno, saj smo se vsi učili od
drugih bolj izkušenih vojnih invalidov, veliko pa so nam pomagali na ZDVIS. Veliko
aktivnosti smo posvečali rekreaciji članov, kar se je kmalu odrazilo na številnih uspehih,
saj je regal s pokali že premajhen. Vsako leto smo izdali Interni Bilten društva in tako
obveščali svoje člane. Tudi lastno spletno stran smo naredili. Tradicionalno smo vsako
leto organizirali srečanje članov društva, izlete in številne oglede zanimivosti po vsej
Sloveniji. Redno smo se udeležili tudi prireditev, ki jih je organizirala naša zveza.
Poleg dela v našem društvu sem veliko sodeloval tudi v raznih organih in komisijah zveze
v Ljubljani. Tako sem bil dolgo član sveta za revijo Naše vezi, vodil sem komisijo za
izdelavo celostne podobe zveze in društev, od takrat imamo nov znak z belim nageljnom
v sredini, tudi pri oblikovanju članskih izkaznic sem aktivno sodeloval. Na zvezi sem vodil
tudi Komisijo za mednarodno sodelovanje ter skupaj s predstavniki sorodnih organizacij
obiskoval svetovne konference veteranov.
Moji sodelavci so bili v celotnem obdobju dobri, predvsem smo delovali enotno in
zakonito. Na žalost pa je v zadnjem obdobju prišlo do poslabšanja odnosov znotraj
Izvršnega odbora, še posebej zaradi posameznikov, ki so sistematsko na razne načine
poskušal izničiti dosedanje delo predsednika in še posebej tajnice, samo iz razloga ker sva
oba s statusom iz agresije leta 91. Res je, da sem tudi član Združenja vojnih invalidov 91,
kjer sem tajnik in delam brezplačno, vendar to nima prav nobene zveze z mojim delom v
našem društvu. V okolju, kjer ni dobrih odnosov in zaupanja, ni lahko delati, še posebej,
ko nekateri posamezniki menijo, da so bolj sposobni in da lahko v bodoče sami vodijo
društvo. Tak način dela v društvu ni primeren, predvsem pa neetičen, zato ga v celoti
zavračam. Odnosi v vodstvu društva so se zaradi tega poslabšali do te mere, da so pričeli
posamezniki odstopati od svojih funkcij. Lahko je prevzeti vodenje društva, ki je doseglo
tako visoko raven uspešnosti, ki ima na svojem TRR prihranjenih več tisoč evrov in ki ima
svoje lastne prostore za delovanje.

Toda vodenje društva zahteva tudi sposobne ljudi z visoko etiko in moralo, predvsem pa
odgovornost. Zahteve financerjev so vse strožje in zahtevajo strokovno znanje za vodenje
društva, predvsem pa izkušnje.
Bliža se letna skupščina društva, kjer bomo podrobneje poročali o našem opravljenem
delu. Potrebno bo postaviti tudi novo vodstvo društva, postopki za evidentiranje novih
članov organov društva že poteka v mesecu januarju. Sestaviti dobro ekipo ni lahka
naloga, še posebej, če bodo v njej ljudje, ki nameravajo delovati mimo določb Zakona o
društvih in drugih predpisov. Kako se bodo odločili delegati na skupščini prepuščam njim.
Upam in želim si, da se ne bo ponovila zgodovina društva in bo zaradi opisanih težav
društvo nazadovalo.
Prav je, da po več letih vodenje društva prevzamejo novi ljudje. Sam osebno ne bom več
kandidiral za predsednika društva, pa ne zaradi opisanih težav, temveč zaradi šibkega
zdravja in nasveta zdravnikov. Še naprej pa sem pripravljen pomagati novemu vodstvu,
če bodo pomoč potrebovali, seveda z vodstvom, ki ne bo izključevalo drugih članov
društva. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem dosedanjim sodelavcem, za zaupanje in
korektno sodelovanje in pomoč pri vodenju društva.
Jože Romšak, predsednik društva.

Od leta 2003 so društvo vodili Alojz Zupanc – predsednik, Jože Romšak – podpredsednik
in Irena Petrič – tajnica. Slikano v začasni pisarni ZZB Kranj

EVIDENTIRANJE ČLANOV DRUŠTVA ZA NOVO VODSTVO 2015 – 2019
Vsak štiri leta moramo v društvu izpeljati programsko – volilno konferenco, kar pomeni,
da moramo evidentirati nove člane, ki bodo pripravljeni prevzeti odgovorne funkcije v
društvu za naslednje mandatno obdobje, to je 2015 do 2019. Za določen funkcije v
društvu se volijo na skupščini, kot najvišjemu organu društva. Ko je izvoljen novi Izvršni
odbor, pa le ta lahko imenuje tudi druge potrebne organe, kot so razne komisije, tajnika
in še kaj. Organi, ki jih moramo izvoliti na skupščini so naslednji:
a) Izvršni odbor:
predsednik,
podpredsednik in
pet članov

b) Nadzorni odbor:
predsednik in
dva člana

c) Častno razsodišče:
predsednik in
dva člana

Kako poteka postopek evidentiranja novega vodstva:
Kandidacijski postopek se prične s 1.1.2015 in traja do 30.1.2015. Predloge za kandidate iz
lahko podajo vsi člani društva. Člani za posamezne funkcije lahko predlagajo sebe ali
drugega člana. Predlogi se vpišejo v kandidacijski obrazec, katerega je potrebno poslati na
sedež društva do konca kandidacijskega postopka. Posamezne predloge članov lahko pisno
evidentira tudi tajnica društva, ki mora predloge posredovati komisiji.
Kandidacijska komisija po končanem roku pregleda prispele predloge in sestavi
kandidacijsko listo. Od vseh predlaganih kandidatov komisija pridobi pisno soglasje k
kandidaturi. Po končanem postopku komisija pripravi kandidacijsko listo s soglasji in poroča
izvršnemu odboru na prvi seji, najkasneje pa do 15 dni pred datumom sklica Zbora članov
(skupščina).
Če do roka za prijave ne bodo predlagani vsi kandidati, ki se volijo, komisija nadaljuje
aktivnosti za pridobivanje kandidatov.
V primeru, da do skupščine ne bo evidentirano zadostno število kandidatov za funkcije v
organih društva, se lahko pripravijo spremembe Temeljnega akta, s katerimi se bodo
smiselno spremenile določbe o številu članov za posamezne organe društva. Spremembe
Statuta se izvedejo pred volitvami.
V primeru, da na Skupščini društva ne bo izvoljeno zadostno število članov za vodenje
društva, lahko Skupščina imenuje začasno vodstvo, ki bo do določenega roka pridobilo
manjkajoče člane za zasedbo voljenih funkcij, nato se skliče izredna Skupščina in potrdijo
novi predlogi.
Volitve novega vodstva društva so lahko javne, kadar je lista kandidatov popolna in ni več
kandidatov za posamezno funkcijo, ali pa tajna z glasovalnimi lističi, če je več kandidatov za
posamezno funkcijo. O načinu volitev odloči Skupščina s sklepom.

Pozivamo vse člane društva, da razmislijo o svoji kandidaturi za prevzem posameznih
funkcij v društvu in tako omogočijo nemoteno delovanje v bodoče. Še posebej je
pomembno, da na skupščini izvolimo predsednika in člane IO, saj brez tega društvo ne
more funkcionirati. V nadaljevanju si lahko preberete izvlečke iz našega Temeljnega
akta – Statuta, ki določajo postopke na volilnnem zboru.

POMEMBNI IZVLEČKI IZ TEMELJNEGA AKTA DRUŠTVA
1. ZBOR ČLANOV
20. člen
Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Zasedanje Zbora članov je
redno ali izredno. Redne seje Zbora članov sklicuje predsednik društva enkrat letno na temelju
sklepa Izvršnega odbora društva. Dnevni red in drugo gradivo za Zbor članov se mora dostaviti
članom društva najmanj 8 dni pred sejo Zbora članov.
Izredne seje Zbora članov pa sklicuje predsednik društva po lastni presoji, na zahtevo Izvršnega
odbora, Nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 1/5 članov društva.
Predsednik društva je dolžan sklicati izredno sejo Zbora članov v roku 30 dni od dneva prejema
pisnega zahtevka za sklic.
Če predsednik društva izredne seje Zbora članov ne skliče v predpisanem roku, jo lahko skliče
predlagatelj sam, ki mora vabilu na Zbor članov priložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom.
Na izredni seji Zbora članov se obravnava le zadevo, zaradi katere je Zbor članov sklicana.
21. člen
Zbor članov je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov društva. Če Zbor članov ob
uri, za katero je bil sklican, ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut, po poteku tega časa pa je
Zbor članov sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov.
22. člen
Sejo Zbora članov vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik društva. Delovno predsedstvo
ima predsednika in dva člana. Zbor članov izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika ter po
potrebi verifikacijsko komisijo, volilno komisijo in druge organe.
23. člen
Vsaka 4 (štiri) leta voli Zbor članov predsednika in druge organe društva.
24. člen
Volilne liste z imeni kandidatov pripravi kandidacijska komisija, ki jo imenuje Izvršni odbor.
Kandidacijska komisija lahko pripravi za vsak organ več kandidatov, kot jih je v organ potrebno
izvoliti.
Pri sestavi kandidacijske liste za Izvršni odbor, mora kandidacijska komisija paziti na to, da so
kandidati zastopani sorazmerno na število članov iz vseh območij, ki jih pokriva društvo.
Pri volitvah so vsi kandidati enakovredni in volivcem ni treba upoštevati teritorialnega sorazmerja.
25. člen
Volitve v vse organe društva so praviloma javne. Če je na kandidatni listi več kandidatov, kakor
znaša število članov posameznega organa, ki se ga voli, so volitve tajne. Izvoljeni so tisti kandidati,
ki so dobili največ glasov. Kandidatna lista se pripravi po abecednem redu.
Zbor članov lahko odpokliče izvoljene organe ali razreši njihove posamezne člane pred iztekom
mandata, če ne opravljajo svojih nalog. Izvoljeni člani organov imajo pravico sami odstopiti.
Ob odpoklicu, odstopu ali smrti se na izpraznjeno mesto v posameznem organu izvoli novi član, ki
glede trajanja svojega mandata vstopa v mandat prvotno izvoljenega člana.

KOLEDAR POMEMBNIH DOGODKOV IN AKTIVNOSTI
V LETU 2015
ŠT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

DOGODEK - AKTIVNOST

LOKACIJA

DATUM

Proslava v Dražgošah
Posvet za izvajalce PSP (ZDVIS)
Zbor članov DVI Gorenjske
Letna skupščina ZDVIS
Dan upora proti okupatorju
70. let osvoboditve Begunj
16. srečanje VI Slovenije
70. let osvoboditve taborišča Mauthausen
Dan samostojnosti in enotnosti
Spominska slovesnost na letališču Brnik
Izobraževanje članov DVI za pomoč VI
Srečanje članov DVI Gorenjske
Posvet ZDVIS
Izobraževanje VI za samopomoč
Izlet članov DVI Gorenjske
Dan spomina na mrtve

Dražgoše
Ljubljana
Lesce
Ljubljana
Več lokacij
Begunje
še ni znano
Ljubelj
Ljubelj, več lokacij
Brnik
Kranj
še ni znano
Ljubljana
Kranj
Še ni znano
Razne lokacije

11.01.15
11.02.14
28.02.15
27.03.15
27.04.15
05.05.15
2015
13.06.15
25.06.15
26.06.15
2015
2015
2015
2015
2015
30.10.15

REKREACIJA - TEKMOVANJA

LOKACIJA

DATUM

Prvenstvo ZDVIS v šahu
Prvenstvo ZDVIS v kegljanju
Prvenstvo ZDVIS v streljanju
13. Športne igre ZDVIS
Prvenstvo ZDVIS v ribolovu
3. Športne igre DVI Gorenjske
Prvenstvo ZDVIS v pikadu
Planinski pohod DVI Gorenjske
Prvenstvo ZDVIS v balinanju

DVI Pomurja
Celje
DVI Sl. Istre
DVI Ljubljana
DVI Gorenjske
Še ni znano
DVI Koroška
Še ni znano
DVI Ljubljana

24.01.15
21.02.15
07.03.15
18.04.15
16.05.15
30.05.15
13.06.15
14
27.06.15
26.09.15
14

OPOMBA:
Neznane lokacije prireditev in neznani datumi izvedbe le teh, bodo znani nekoliko kasneje, zato
se interesenti o tem predhodno pozanimajte v pisarni društva! Vsi, ki se boste predhodno prijavili
za posamezne aktivnosti, pa boste avtomatično pisno obveščeni o času in kraju tekmovanja ali
druge aktivnosti.
OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA:
- PIKADO – vsak prvi ponedeljek od 18.00 do 20.00 ure, v pisarni društva (do 31.3.15)
- STRELJANJE – Strelišče v Predosljah, vsako sredo ob 18.00 uri (do 31.3.15)
V KOLEDARJU AKTIVNOSTI OZNAČITE, KAJ VAS ZANIMA IN BI SE RADI UDELEŽILI
TER GA DOSTAVITE NA SEDEŽ DRUŠTVA. O TOČNIH DATUMIH IN KRAJU
AKTIVNOSTI VAS BOMO PRAVOČASNO OBVESTILI PO REDNI POŠTI!

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ
Luznarjeva 3a, 4000 Kranj, tel .04 2357434,fax: 04 2357435
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: ____________________e-naslov________________________________
status: VVI, MVI, VI91, DRUŽINSKI UPRAVIČENEC, OSTALO (obkroži)
višina mesečnih prejemkov na družinskega člana:______________________________
(v skupnem gospodinjstvu)
Izjavljam, da v skupnem gospodinjstvu živi ______________________________članov
prosim za dodelitev posebne pomoči (obkroži):
a)
b)
c)
d)

Sofinanciranje bivanja v zdravilišču,
Sofinanciranje zdraviliških terapij,
Sofinanciranje tehničnih pripomočkov_____________________________________
Ostalo______________________________________________________________

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

Priloge:
-

fotokopija rednih prejemkov prosilca in družinskih članov (originale vrnemo)
mnenje, priporočilo ali izvid zdravnika, diagnoza bolezni za terapije (če imate)
kopija odločbe o statusu vojnega invalida ali družinskega upravičenca

Kraj in datum:_______________________________
Lastnoročni podpis:
______________________

VLOGE ZA POSEBNE POMOČI JE POTREBNO POSLATI DO 31. MARCA 2015!

KULTURNI KOTIČEK

IZJAVA
Dokler pravica je ob tla teptana,
resnica brez sramu zasramovana,
dokler laž, verolomstvo je v časteh,
dokler svobodo ljubiti je greh;
dokler visoki netijo razdor,
svetniki pridigajo bratomor,
ljubezen kot desetnica brez doma
od vrat do vrat za črno skorjo roma;
dokler nasilstvo in izdajstvo vlada,
ponos, moštvo kot piškav sad odpada –
dotlej v temnico smradno sem zaprt,
in od življenja ni mi hujša smrt.
Oton Župančič

RJAVI PAJEK
Rjavi pajek s čudnim križem
prede mrežo po dolini,
prede črne misli zlobne;
in ljudje kot v pajčevini
smo žuželke borne, drobne.
V mreži smo njegove volje
in ko se mu zahoče,
kri sesa nam in nas kolje.
Miha Klinar (1941)

Urednik Informativnega Biltena: Jože Romšak
Fotografije: Jože Romšak in Franc Zupančič
Tisk: Tiskarna UZAR Tržič
Naklada: 200 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

Ivan Bucek je prejel visoko priznanje – Plaketo ZDVIS
Potrebna finančna sredstva za naše uspešno delovanje so nam prispevali:
 FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij,
 MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS,
 ZDVIS – sredstva za programe, delovanje in naložbe,
 MOK KRANJ – Mestna občina Kranj – javni razpis sociala in rekreacija,
 OBČINA TRŽIČ – javni razpisi za delovanje humanitarnih organizacij,
 OBČINA RADOVLJICA - javni razpisi za delovanje humanitarnih organizacij,

Vsem se iskreno zahvaljujemo in se priporočamo tudi v bodoče.

