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Spoštovane članice in člani!
Leto 2013 bomo hitro pozabili, saj nam ni prinesel kaj posebno dobrega, kriza se
nadaljuje in nič ne kaže, da se bo kmalu končala. Življenjski stroški ostajajo visoki,
pokojnine in invalidnine so zamrznjene že več let, zato je mnogim vse težje
preživeti. Tudi v društvu se vse bolj poznajo posledico dolgoletne krize, saj
dobivamo vse manj sredstev za naše programe in delovanje. To se bo poznalo tudi
pri zmanjševanju stroškov, nekaj pa bomo morali primakniti tudi mi sami. Tako nam
ostaja le upanje, da bo kmalu bolje.
V letošnjem letu naše društvo praznuje 20 letnico ustanovitve, prav tako pa tudi
zveza in nekaj drugih društev, s katerimi smo skupaj ustanovili našo zvezo. Prav je,
da ta praznik, kljub težkim časom, obeležimo na dostojen način. Če nam bo uspelo,
bomo izdali poseben jubilejni Bilten, vsekakor pa vas bomo pravočasno obvestilu
kdaj in kje bo svečanost.
V letu 2014, vam v imenu društva in v svojem imenu, želim predvsem obilo zdravja
in osebnega zadovoljstva, z željo, da se bomo še naprej družili na naših srečanjih in
izletih. Skupaj s sodelavci v društvu bomo poskušali prisluhniti vašim željam in
potrebam, zato nas lahko pokličite ali nam napišite vaše želje.
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 pričakujemo na letnem Zboru članov ali skupščini po starem, ki bo v
Hotelu Krek v Lescah 1. marca 2014. Tokrat bomo podelili kar nekaj priznanj najbolj
zaslužnim v našem društvu.

POSLOVNO POROČILO DRUŠTVA VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ
ZA LETO 2013
1. UVOD
Društvo vojnih invalidov Gorenjske Kranj (DVI Gorenjske) je bilo ustanovljeno leta 1994 in je
registrirano kot invalidska organizacija, ki deluje v javnem interesu. Povezani smo v Zvezo društev
vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS), preko katere dobivamo javna finančna sredstva od Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), MDDSZ, ZDVIS ter občasno od
posameznih občin na podlagi javnih razpisov. Društvo vodi predsednik društva, pomembne sklepe pa
sprejema 7 članski IO društva, v njegovem imenu pa enkrat mesečno Kolegij IO, ki ga sestavljajo
predsednik, podpredsednik in član IO. Vsi člani društva delujejo prostovoljno in nepridobitno,
poslovna tajnica opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe in sicer 8 ur tedensko.
Sedež društva je v Kranju, Luznarjeva ulica 3a, kjer imamo lastne prostore – pisarno za delovanje in
izvajanje posebnih socialnih programov, v skupni izmeri 62 m/2. Društvo deluje regijsko, saj
pokrivamo 18 občin in 5 upravnih enot na Gorenjskem. V društvo je bilo konec leta 2013 včlanjenih
260 članov, od tega:
-

59 vojaških vojnih invalidov,
7 vojaških vojnih invalidov 91,
70 mirnodobnih vojnih invalidov,
75 družinskih upravičencev,

- 14 civilnih invalidov vojnih,
- 3 delovni invalidi,
- 32 prostovoljnih članov,

Uradne ure v pisarni društva so vsak ponedeljek med 10. in 12. uro, ter vsako sredo med 16. in 18
uro. V prostorih pisarne, vsako prvo sredo v mesecu, izvajamo brezplačne meritve srčnega tlaka,
holesterola in sladkorja v krvi, vsak prvi ponedeljek v mesecu v pisarni izvajamo rekreativni pikado in
šah. Imamo svojo spletno stran www.drustvo-vikranj.si preko katere redno informiramo svoje člane in
zainteresirano javnost, ter svoj elektronski naslov dvikr@siol.net. Vodstvo društva je stalno dosegljivo
na telefonski številki 040 666 952.
2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ZA LETO 2013
Na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2013 smo v društvu dosledno izvajali
vse planirane naloge, s poudarkom na izvajanju posebnih socialnih programov, ki vojnim invalidom
pomagajo pri premagovanju težav povezanih z invalidnostjo, visoko starostjo in odvisnostjo od
pomoči drugih, ter jim tako omogočajo bolj neodvisno življenje. Za lažje izvajanje teh nalog imamo v
društvu včlanjene prostovoljce, ki po svoji strokovnosti in izkušenosti pomagajo invalidom. Za
strokovno delo pri izvajanju posebnih socialnih programov skrbi dipl.soc. delavka Marta Hain, višja
svetovalka, pomoč invalidom na domu občasno opravlja višja medicinska sestra Sonja Zupančič.
V letu 2013 smo v skladu z letnim programom dela izvajali naslednje posebne socialne programe:
a) OHRANJANJE ZDRAVJA VOJNIH INVALIDOV V NARAVNIH IN KLIMATSKIH
ZDRAVILIŠČIH TER TERAPIJE
V letu 2013 smo vojnim invalidom 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 dejansko potrebovali obnovitveno rehabilitacijo v
zdraviliščih. Skupaj smo tako pomagali 9 vojnim invalidom, od tega: 2 x VVI, 7 x MVI. Vojni invalidi
so pri izvajanju tega programa koristili termalna zdravilišča v Sloveniji.
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. Posebno pozornost smo dali na ohranjanje
socialnih stikov starejših in onemoglih članov, tako, da smo jih obiskovali na njihovem domu ali v
domovih za ostarele, jih simbolično obdarili in informirali o naših aktivnostih. V letu 2013 smo izvedli
naslednje aktivnosti:

-

Tradicionalno srečanje članov društva v Beli krajini,
Ogled znamenitosti Kozjanskega,
Udeležili smo se na tradicionalnem srečanju vojnih invalidov v Trbovljah,
Udeležili smo se svečanosti pri spomeniku v Dražgošah,
Udeležili smo se svečanosti na Vodiški planini,
Udeležili smo se svečanosti Pod Storžičem,
Udeležili smo se svečanosti v Begunjah na Gorenjskem,
Udeležili smo se svečanosti na Ljubelju, Brniku, Karavankah, Jezerskem, Ratečah,
Udeležili smo se proslav ob Dnevu državnosti v Podljubelju,
Udeležili smo se svečanosti pri spomeniku taborišča Mauthausen na Ljubelju,
Udeležili smo se svečanosti ob obletnici požiga vasi Gozd pri Tržiču,
Organizirali smo avtobusni prevoz za udeležbo članov na Zboru članov v Lescah,
ter številnih drugih srečanj in prireditev sorodnih veteranskih organizacij.

Vseh teh srečanj in prireditev se je udeležilo 166 naših članov iz celotnega območja Gorenjske.
Socialna delavka Marta Hain je sama ali skupaj s predstavniki društva, obiskala na domovih starejše
člane z namenom, da preverimo v kakšnih pogojih živijo. Vsakega smo simbolično obdarili. Skupaj smo
obiskali 12 naših članov
Enkrat mesečno sta Sonja in France Zupančič v pisarni izvajala brezplačne meritve srčnega tlaka,
sladkorja in holesterola v krvi.
c) PREPREČEVANJE IN ODPRAVLJANJE 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.
Enkrat mesečno v prostorih pisarne izvajamo preventivne meritve srčnega tlaka, holesterola in sladkorja
v krvi. Ob tem članom tudi strokovno svetujemo, kdaj je dobro, da obiščejo svojega zdravnika.
Skupaj smo s tem programom pomagali: 14 članom, od tega: 3 x VVI, 6 x MVI, 5 x družinskim članom
po Zakonu o VI. Vse te posebne pomoči je obravnavala Komisija za SZZ društva.
d) SKRB ZA ZDRAVJE VOJNIH INVALIDOV Z REKREACIJO
V društvu smo organizirali razne oblike športne rekreacije, ki so prilagojene fizičnim zmožnostim
invalidov glede na njihovo starost in zmožnosti. Tako smo izvajali naslednje rekreativne dejavnosti:
-

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 kegljanju na najetih kegljiščih na Jesenicah in v Tržiču, 1 x tedensko,
Vadbo v streljanju z zračno puško, zračno pištolo v Predosljah in Podljubelju, 1 x tedensko,
Planinski pohod na Veliko Planino,
Udeležili smo se 12. Športnih iger VI v Mariboru,
Udeležili smo se rekreativnega tekmovanja v streljanju v Ankaranu,
Udeležili smo se tradicionalnega tekmovanja v streljanju veteranskih organizacij v Solkanu,
Udeležili smo se rekreativnega tekmovanja v kegljanju v Ljubljani,
Udeležili smo se rekreativnega tekmovanja v pikadu v Trbovljah,
Udeležili smo se rekreativnega tekmovanja v balinanju v Trbovljah,
Udeležili smo se rekreativnega tekmovanja v ribolovu s plovcev na Ptuju,
Udeležili smo se rekreativnega tekmovanja v streljanju na Koroškem,
V prostorih pisarne društva smo 1x mesečno izvajali rekreacijski pikado in šah.

V program rekreacije je bilo vključenih skupaj 178 članov (ponavljajoče), od tega: 48 na tekmovanjih, 20
planinski pohodi in 86 na plavanju. Ne ponavljajoče število udeležencev: 36.

e) USPOSABLJANJE VOJNIH INVALIDOV ZA PREMAGOVANJE ŽIVLJENSKIH TEŽAV IN
ČLANOV DRUŠTVA ZA DELO Z VOJNIMI INVALIDI
Društvo vojnih invalidov Gorenjske je tekom leta izvajalo različne oblike izobraževanja tako vojnih
invalidov, kot tudi članov za pomoč invalidom. V letu 2013 smo izvedli naslednje aktivnosti:
- Dvodnevno izobraževanje za blaženje tegob vojnih invalidov pri priznani Refleksoterapevtki
Barbari Fajfar v Kranju,
- Udeležili smo se izobraževanja o izvajanju posebnih socialnih programov na ZDVIS v Ljubljani,
- Socialna delavka Marta Hain se je udeležila seminarja na temo paliativne oskrbe starejših na
Brdu pri Kranju,
- Udeležili smo se predavanja v domu ostarelih v Tržiču na temo Sončna leta starosti,
- Preko več terapevtskih salonov v Kranju in Tržiču smo vojnim invalidom omogočili izobraževanje za
samopomoč na domu,
- Vsem našim članom smo tudi pomagali pri posebnih ugodnostih za VI za dopolnilnega zavarovanja in
drugih programov zavarovanj.
V tem programu izobraževanja je sodelovalo 20 naših članom, od tega 6 VI.
f) POSEBNA INFORMATIVNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST VOJNIH INVALIDOV TER
INFORMIRANJE JAVNOSTI O POLOŽAJU VOJNIH INVALIDOV
Za redno obveščanje vseh članov smo izdali en Informativni bilten v nakladi 280 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.
V letu 2013 smo prenovili in programsko nadgradili našo spletno stran, tako, da je kvalitetnejša in nudi
še več koristih podatkov o dejavnosti 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. Naše člane smo tudi neposredno informirali preko pošiljanja pisnih
obvestil in v osebnih stikih.
Različnih oblik informiranja je bilo tako deležnih vseh 286 članov društva.
3. REDNA DEJAVNOST IN DELOVANJE DRUŠTVA
V društvu smo izvajali vse tekoče naloge za nemoteno delovanje, pri čemer so se redno sestajali organi
društva, ki so pripravljali in izvajali tekoče naloge. V letu 2013 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 seminarja za urejanje spletnih strani v Tržiču,
Udeležili smo se usposabljanja za spletne aplikacije za javne razpise občin v Kranju,
Oddali smo vloge za javna sredstva na občine: Kranj 2x, Radovljica, Škofja Loka in Tržič,
Izvedli smo redni zbor članov društva v Lescah,
Izvršni odbor se je sestal 3 x na redni seji in 1 x na dopisi seji,
Kolegij društva se je sestajal vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 11. uri,
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,
-

- Finančno - računovodske posle ureja tajnica društva, poročila in zaključni račun za AJPES pa
nam izdela Finančni servis v Kranju,
- Večkrat letno se izvaja pregled poslovanja s strani Nadzornega odbora,
- Opravljali smo vsa redna vzdrževalna dela v pisarni, prenovili smo oplesk prostorov pisarne,
- Nabavili smo osnovna sredstva: zračno puško, tiskalnik, pikado s stojalom, dva prenosna
računalnika za delo komisij.
Predstavniki društva se udeležujejo raznih sestankov, srečanj in proslav, ki jih organizirajo druga
sorodna društva, s katerimi sodelujemo, predvsem z ZVVS, Združenjem SEVER, ZZB za vrednote
NOB, Društvi upokojencev in drugimi. Prav tako so bili predstavniki našega društva aktivno
udeleženi v aktivnosti zvez (ZDVIS) v raznih komisijah, Izvršnem odboru in drugih področjih.
4. INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE
V letu 2013 smo nabavili športno opremo za PSP Rekreacije – zračno puško, prenosni računalnik in
pikado s stojalom. Redno smo vzdrževali obstoječo opremo in prostore pri čemer smo z opleskom
prenovili vse pisarniške prostore. Premično in nepremično premoženje smo ustrezno zavarovali pri
Zavarovalnici Triglav.
5. FINANČNO POSLOVANJE V LETU 2013
V društvu vodimo dvostavno knjigovodstvo z uporabo kontnega okvirja za društva in invalidske
organizacije ter register osnovnih sredstev. Letno poročilo o bilanci stanja in izkazu poslovnega izida
nam izdela Računovodski servis iz Kranja.
Društvo je v letu 2013 prejelo finančna sredstva iz naslednjih javnih virov:
-

FIHO - 48,86%,
DP MDDSZ - 2,39%,
ZDVIS - 36,21 % - OBČINE - 7,66 %
LASTNA SREDSTVA – 4,44 %
Prikaz prihodkov in odhodkov je za leto 2013:
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

1
2

FINANČNI PRILIVI - VIRI
Fundacija FIHO
Državni proračun - MDDSZ
Lastna sredstva ZDVIS
SKUPAJ POGODBA ZDVIS
Javni razpisi občin: MO Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
Članarina DVI Gorenjske Kranj
Donacije, obresti
Druga sredstva
SKUPAJ 1 - 7:

EUR
22.838,00
1.090,00
16.186,24
40.114,24
3.496,28
1.684,00
71,83
297,04
45.663,39

PORABA SREDSTEV
Posebni socialni programi
Operativni stroški
Stroški dela (honorarji, nagrade)
Stroški delovanja organov društva
Naložbe, investicijsko vzdrževanje
SKUPAJ 1 - 5:

EUR
26.123,28
4.056,45
7.978,78
2.168,84
3.334,17
43.661,52

STANJE SREDSTEV 31.12.2013
VSI PRIHODKI 2013
VSI ODHODKI 2013
RAZLIKA PRIHODKI / ODHODKI
LASTNA SREDSTVA PRENESENA IZ 2012
SKUPAJ STANJE NA DAN 31.12.2013

EUR
45.663,39
43.661,52
2.002,87
9.211,30
11.213,17

Vsa sredstva, ki se kot pozitivni saldo prenesejo v leto 2013, izhajajo iz namenskih lastnih sredstev
društva (članarine in donacije), ki niso obdavčena in se bodo v letu 2013 porabila za osnovno
dejavnost društva.
Pri porabi finančnih sredstev smo upoštevali merila financerjev in dosegli razmerje med porabo
sredstev za posebne socialne programe, sredstvi za delovanje in sredstvi za investicije v naslednjem
razmerju:
- posebni socialni programi – 59,83 %,
- delovanje društva – 32,53%,
- naložbe, vzdrževanje – 7,64 %.
6. OCENA USPEŠNOSTI IN EVALVACIJA
Društvo je v svojem programu dela in finančnem načrtu za leto 2013 predvidelo podoben obseg
aktivnosti na področju izvajanja posebnih socialnih programov, še posebej za program posebnih
pomoči in ohranjanja zdravja v zdraviliščih. Na področju sofinanciranja zdravilišč in terapij ter posebnih
pomoči smo v tem letu prejeli več vlog, kar je posledica varčevalnih ukrepov države, še posebej pa
ukinitve pravice do zdravilišč po ZUJF-u. Povečan obseg teh programov smo pokrili s sredstvi, katere
smo dobili iz sredstev občin.
Ocenjujemo, da smo v letu 2013 v celoti sledili programu dela in namenski porabi sredstev, ter da smo
porabili vsa dobljena finančna sredstva za namene, za katere smo jih prejeli. Vsi uporabniki posebnih
socialnih programov so pozitivno ocenili njihovo koristnost, kar smo ugotavljali na podlagi osebnih
stikov z uporabniki in na podlagi pisnih anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali.
Kljub povečanim stroškom za delovanje in dražjih storitev za uporabnike programov, smo
izpolnili predvidene naloge. Finančna sredstva, ki smo jih prejeli od financerjev tekom
zadostovala za realizacijo programa. Največje povečanje stroškov delovanja je na področju
pošte in banke ter na področju potnih stroškov, saj društvo pokriva 18 občin na območju
gorenjske regije, kjer so relacije daljše.

v celoti
leta so
storitev
celotne

V letu 2014 bomo pripravili plan racionalizacije stroškov delovanja, saj pričakujemo nekoliko manj
sredstev iz javnih virov.
7. ZAKLJUČEK
Društvo se ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo in vse naloge izvaja s prostovoljci. Nadzorni odbor
društva je tekom leta večkrat sodeloval pri izvajanju programa in porabi sredstev, predsednik NO je
redno navzoč na sestankih IO. Konec leta je tudi detajlno pregledal finančno poslovanje društva po
metodi na preskok in podal pozitivno mnenje v pisni obliki, ki je bilo obravnavano na letnem zboru
članov društva. Vsi podatki v poročilu, kakor tudi vsi zneski vpisani v preglednicah tega poročila, so
realni in se v celoti ujemajo z dokumentacijo o finančnem poslovanju društva.
Poslovno poročilo društva je obravnaval IO društva ter Zbor članov dne 10.2.2014.
V Kranju, 10.2.2014
Predsednik društva
Jože Romšak

KOLEDAR POMEMBNIH DOGODKOV IN AKTIVNOSTI
V LETU 2014
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.
26.
27.
28.

DOGODEK - AKTIVNOST

LOKACIJA

Proslava v Dražgošah
Posvet za izvajalce PSP (ZDVIS)
Zbor članov DVI Gorenjske
Letna skupščina ZDVIS
Dan upora proti okupatorju
Izobraževanje članov DVI za pomoč VI
69. let osvoboditve Begunj
15. srečanje VI Slovenije
Spominska slovesnost na Karavankah
69. let osvoboditve Mauthausna
Spominska slovesnost na MP Rateče
Dan samostojnosti in enotnosti
Spominska slovesnost na letališču Brnik
Spominska slovesnost na Jezerskem
Proslava na Vodiški planini
Proslava Pod Storžičem-pohod
Srečanje VI DVI Gorenjske
Posvet ZDVIS
Izobraževanje VI za samopomoč
Izlet članov DVI Gorenjske
Dan spomina na mrtve

Dražgoše
Ljubljana
Lesce
Ljubljana
še ni znano
Kranj
Begunje
še ni znano
Karavanke
Ljubelj
Rateče
Ljubelj, več lokacij
Brnik
Jezersko
Radovljica
Tržič
še ni znano
Ljubljana
Kranj
še ni znano
Razne lokacije

REKREACIJA - TEKMOVANJA

LOKACIJA

DATUM

Rekreativno tekmovanje v šahu
Rekreativno tekmovanje streljanje
12. Športne igre ZDVIS
Tekmovanje ZDVIS v ribolovu
Rekreativno tekmovanje pikado
Športni dan DVI Gorenjske
Tekmovanje VO – streljanje

Ljubljana
Nova Gorica
Slovenj Gradec
Celje
Kranj
Milje
Solkan
še ni znano
Trbovlje
Murska Sobota

25.01.14
22.02.14
19.04.14
17.05.14
14.06.14
junij
05.07.14
23.08.14
27.09.14
14
11.10.14

29.

Planinski pohod DVI Gorenjske
30. Rekreativno tekmovanje balinanje
31. Rekreativno tekmovanje kegljanje

DATUM

12.01.14
11.02.14
01.03.14
27.03.14
27.04.14
xx.04.14
05.05.14
31.05.14
27.06.14
14.06.14
20.06.14
25.06.14
26.06.14
28.06.14
02.08.14
03.08.14
06.08.14
25.09.14
september
oktober
30.10.14

OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA:
- PIKADO – vsak prvi ponedeljek od 18.00 do 20.0 ure, v pisarni društva (do 31.3.14)
- ŠAH – vsak prvi ponedeljek od 18.00 do 20.00 ure, v pisarni društva (do 31.3.14)
- STRELJANJE – Strelišče v Predosljah, vsako sredo ob 18.00 uri (do 31.3.14) in
v dvorani v Podljubelju, vsak petek od 17. Do 20. Ure (do 30.3.2014)

PRAVNI NASVETI, PREDPISI, NAVODILA
Uradni list:
Za lažje delo v društvu, predvsem pa sprotno spremljanje novosti na področju predpisov,
imamo v društvu možnost dostopa do spletnega Uradnega lista. Tako smo tekoče obveščeni
ob vsakem izidu Uradnega liosta, kjer so objavljeni vsi zakoni in drugi predpisi ter razne
spremembe in dopolnitve. Zelo koristno je sprotno spremljanje rubrike Javni razpisi, kjer
lahko pravočasno najdemo razpise državnih ustanov, predvsem pa občin na Gorenjskem.
V kolikor kdo potrebuje posamezni predpis se lahko obrne na naše društvo, da mu ga
pomagamo najti in mu ga lahko natinemo in pošljemo po pošti.
Navodilo za koriščenje kart za Terme Snovik:
V društvu izvajamo posebni socialni program „skrb za psihofizično kondicijo vojnih invalidov
z rekreacijo“ in v sklopu celotnega programa nudimo članom tudi možnost kopanja v Termah
Snovih. Samo plavanje v termalni vodi, še posebej pa vodena telovadba v bazenu, veliko
prispevata k dobremu počutju posameznika, njegovi sprostitvi in ohranjanju telesne
kondicije. Že iz naslova programa je razvidno, da ta možnost velja predvsem za vojne
invalide in družinske člane, ki imajo priznan status po Zakonu o VI, tako da so:
- do uporabe vstopnic so upravičeni redni člani društva s statusom vojnega invalida do 2 x
mesečno, družinski člani po Zakonu o VI pa 1 x mesečno;
- vstopnico mesečno lahko dobi tudi spremljevalec invalida, ki zaradi invalidnosti ali
nemobilnosti ne more sam priti do bazena in zato rabi potrebno pomoč (prevoz, oporo pri
hoji, oblačenju ipd.) pri čemer doplača polovico vrednosti vstopnice;
- drugi člani društva, ki kot prostovoljci v društvu pomagajo težjim invalidom pri izvajanju
posebnih socialnih programov (pomoč invalidom, posebna pomoč na domu) ali aktivno
sodelujejo v organih društva, lahko dobijo vstopnico za bazen 1 x na mesec. Seznam
upravičencev določi Komisija za SZZ društva.

Namen pridobljenih finančnih sredstev po navodilih financerjev:
Kot vam je verjetno že poznano v društvu dobimo finančna sredstva za posebne programe,
delovanje in naložbe od različnih financerjev, ti pa s svojimi predpisi določijo, kako se ta
sredstva lahko namensko prorabijo. V nadaljevanju si poglejte za kaj so namenjena
posamezna sredstva:
- iz sredstev FIHO 100 % za vojne invalide;
- iz sredstev državnega proračuna MDDSZ najmanj 50 % za vojne invalide in največ
50 % za družinske člane;
- iz sredstev ZDVIS najmanj 60 % za vojne invalide, največ 40 % za družinske člane in
največ 10 % za druge člane društev.
- iz sredstev občin najmanj 50 % za vojne invalide in največ 50 % za družinske člane;
- lastna sredstva društva se lahko porabijo skladno z nameni in na podlagi sklepa IO, praviloma
pa so ta sredstva v rezervi in se ne trošijo.

Sredstva, ki jih društvo dobi za pridružene člane so namenjena predvsem plačilu raznih
startnin in prevznih stroškov za tekmova, za vse ostale aktivnosti društvo ne dobi nobenih
sredstev!

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)
e)

Sofinanciranje bivanja v zdravilišču,
Sofinanciranje zdraviliških terapij,
Socialna pomoč za nakup______________________________________________
Sofinanciranje tehničnih pripomočkov_____________________________________
Ostalo______________________________________________________________

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

Priloge:
-

fotokopija 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 ODDATI DO 31. MARCA 2014!

avgust 2013
ogled muzeja gasilstva
v Metliki

avgust 2013
ogledali smo si sodobno
vinsko klet Jožefa Prusa

avgust 2013
partizansko letališče
v kraju otok pri Metliki,
s tem letalom so prevažali
ranjene v italijanski Bari

februar 2013

strelska ekipa na
tekmovanju v Ankaranu

november 2013
strelci na tekmovanju
na Koroškem

september 2013
prve športne igre DVI
Gorenjske v Miljah pri Kranju

junij 2013

planinski pohod na
Veliko planino,
najstarejski udeleženec
Tone je imel 84 let

junij 2013
lepo vreme, sveži zrak
in zdrava hoja

junij 2013
počitek pri Mariji snežni
je bil dobrodošel

avgust 1944
Na letališču Nadlesk
Ranjenci vstopajo v
Letalo, da jih
odpeljejo v Bari

avgust 1944
V Beli Krajini ranjenci
vstopajo v letalo za Bari

marec 1945
Letališče Krasinec v
Beli krajini

POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI
Zdravstvene terapije in masaže
Refleksna masaža je tehnika naravnega zdravljenja telesa in je posebna oblika masaže, pri kateri
uporabljamo različne tehnike masaže in pritiskov na točno določenem področju stopala za točno
določen organ, organski sistem oz. del telesa. Je enostavna ter učinkovita tehnika, uporabna za
vse starostne generacije. Za nemoten pretok energije po telesu je bistvenega pomena dober stik
s tlemi. Lahko "trdno stojimo" ali pa "nas zamaje vsak vetrič". Takšne fraze izražajo naše
nagonsko razumevanje povezave med stopali in našim občutjem gotovosti, zaupanja in stika z
resničnostjo - z zemljo, po kateri hodimo.
Energija Qi se nenehno pretaka skozi kanale ali meridijane v telesu, ki se končujejo v refleksnih
točkah na stopalih in dlaneh. Kadar je pretok energije neoviran smo zdravi; kadar ga ovirata
napetost ali zastoj zbolimo. Z obdelavo refleksnih točk na stopalih vzpostavljamo uravnotežen
pretok energije Qi skozi celo telo.
Refleksna masaža stopal je tehnika naravnega zdravljenja in sproščanja psihofizičnega telesa, ki
vzpodbuja krvni obtok in endokrine žleze.
Refleksna masaža stopal pomaga pri naslednjih težavah:
• z žlezami z notranjim izločanjem
• na splošno za povečanje odpornosti s kožo
• (ekcemi, izpuščaji, luskavica)
• s hrbtenico (napetost mišic, išias, bolečine v križu, vratu ali v kateremkoli delu hrbtenice)
• z nespečnostjo
• pri živčnosti in mišični napetosti
• z zobmi in dlesnimi (vnetja, paradentoza)
• z zaprtjem
• s ponavljajočimi vnetji mehurja ali ledvic
• z astmo
• z glavoboli
• s sklepi (boleče rame, kolki, kolena, gležnji, komolci ali zapestja)
• z jetri ali žolčnikom
• jajčniki in maternico
• z zanositvijo
• pogostimi prehladi, virozami ali anginami
Pričakovani učinki refleksne masaže stopal
• povzroča globoko sprostitev
• razstruplja telo
• izboljša prekrvitev telesa
• zvišuje naravno odpornost
• povzroča trden, globok spanec
• poživlja energijo
• je preventivna metoda za vzdrževanje zdravja
• izboljša koncentracijo in mentalne funkcije
• povečuje čustveno ravnovesje
• v celoti izboljšuje kvaliteto življenja
• stimulira ustvarjalnost in dovzetnost
• izboljšuje medsebojne odnose

POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI
Zdravstvene terapije in masaže
V našem društvu že nekaj let dajemo posebno pozornost svetovanja, izobraževanja in tudi
sofinanciranja določenih oblik zdravstvenih terapij, med katere spadajo tudi različne masaže. Vsi
se zavedamo vsakodnevnih tegob življenja, ki nam pogosto prinašajo utrujenost, bolečine,
nezbranost, da ne govorimo o stalnih težavah zaradi naše invalidnosti in starosti. Za lajšanje
omenjenih tegob imamo možnost izbrati kar nekaj dobrih salonov, vendar že nekaj časa uspešno
sodelujemo s priznano Refleksoterapevtko Barbaro Fajfar iz Kranja. Ker dobro pozna težave
starejših in invalidnih oseb je še posebej pozorna do naših članov, kar pa je tudi zelo pomembno,
za bvse njene terapije nam nudi 20% popust. Poleg opisane refleksne masaže stopal lahko
koristimo še druge zdravstvene terapije:





Refleksna masaža stopal
Metamorfna tehnika
Ročna lomfna masaža
Presoterapija






Športna masaža
Klasična masaža
Sprostitvena masaža
Terapevtska masaža

Še posebno cenjeno pa je zdravljenje z Bioterapio po metodi Zdenka Domamčiča, strokovni
posvet za naše člane pa je brezplačen!
CENIK Z 20% POPUSTOM ZA ČLANE DVI GORENJSKE
Refleksoterapija
Refleksna masaža stopal (30 min)………………………………...20,00 EUR
Refleksna masaža stopal (45 min)………………………………...22,40 EUR
Metamorfna tehnika (60 min)…………………………………….. 22,40 EUR
Masaže (izvaja Fizioterapevtka)
Športna masaža (60 min)………………………........................28,00 EUR
Klasična masaža celega telesa (60 min)………………………...22,40 EUR
Terapevtska masaža hrbta (60 min)……………………………..22,40 EUR
Sprostitvena masaža (60 min)…………………………….……….22,40 EUR
Presoterapija
Presoterapija-mehanska limfna drenaža (60 min)………...20,00 EUR
Presoterapija-Body wrapping (60 min)………………………...28,00 EUR
Vsako terapijo in masažo lahko vedno prilagodimo vašim željam. Naročanje na tel.:031-669-383
ali preko e-maila: info@refleksna-terapija.com . Vse cene že vsebujejo DDV.
Cenik velja od 01.01.2014

PROGRAM DELA DRUŠTVA VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ
ZA LETO 2014
1. PODATKI O DRUŠTVU:
Društvo vojnih invalidov Gorenjske Kranj (DVI Gorenjske) je bilo ustanovljeno leta 1994 v Kranju,
tako, da letos praznujemo 20 obletnico delovanja. 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 31.12.2013 je bilo v
društvo včlanjenih skupaj 260 članov. Pregled števila članov po Upravnih enotah:
UPRAVNA ENOTA

VVI

VVI 91

MVI

CIV

DI

DU

PROST

SKUPAJ

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

27
17
1
7
7
59

3
0
1
1
2
7

37
11
3
5
14
70

3
8
1
2
0
14

0
0
2
1
0
3

31
17
3
12
12
75

16
7
6
1
2
32

117
60
17
29
37
260

Društvo vodi IO v sestavi: predsednik Jože Romšak, podpredsednik Marjan Mestinšek, Janez Bobnar,
Jože Luskovec, Alojzij Žvagen, Milan Končar in Mirko Lukman. Pri izvajanju posebnih socialnih
programov sodelujemo z dipl. socialno delavko Marto Hain, višjo svetovalko. 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 2014 so naslednji:
- Zagotoviti potrebno pomoč in ohranjanje socialnih stikov s starejšimi in onemoglimi vojnimi invalidi
na njihovih domovih,
- izvajati usposabljanje vojnih invalidov za lažje premagovanje življenjskih težav,
- usposobiti prostovoljce za pomoč vojnim invalidom,
- posodobiti pravilnike in merila za izvajanje programov, s ciljem racionalizacije,
3. AKTIVNOSTI, KI JIH BOMO IZVAJALI V DRUŠTVU V LETU 2014
- organizirali bomo tradicionalno srečanje vojnih invalidov in njihovih svojcev ter pripravili
svečanost ob 20 obletnici delovanja, podelili bomo priznanja zaslužnim članom,
- organizirali bomo enodnevno ekskurzijo za člane društva, z ogledi kulturnih in drugih znamenitosti,
- izvajali bomo ustaljene programe rekreacije v najetem strelišču v Kranju, v krajevni
dvorani v Podljubelju (streljanje, pikado), na Kegljišču na Jesenicah, (kegljanje), v
Termah Snovik (plavanje z vodeno telovadbo), v pisarni društva 1x mesečno pikado in šah,
- udeležili se bomo 15. srečanja VI Slovenije v maju 2014,
- udeležiti se bomo 13. Športnih iger VI ZDVIS v aprilu 2014,
- organizirali bomo športni dan s tekmovanji za člane društva, junij 2014,
- udeležili se bomo rekreativnih tekmovanj v športnih panogah: streljanje, kegljanje, pikado,
ribolov, balinanje in šah,
- udeležili se bomo tradicionalnega streljanja veteranov v Solkanu,
- udeležili se bomo proslav, srečanj in zborovanj v organizaciji sorodnih veteranskih in
domoljubnih organizacij z območja Gorenjske (ZZB, ZVVS, SEVER),

4. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV:
A) OHRANJANJE ZDRAVJA VOJNIH INVALIDOV V NARAVNIH IN KLIMATSKIH
ZDRAVILIŠČIH IN TERAPIJE:
Vojnim invalidom bomo sofinancirali bivanje v zdraviliščih od 10 do 14 dni 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 obiskovali na njihovem
domu 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 2014.
C) PREPREČEVANJE IN ODPRAVLJANJE OVIR V FIZIČNEM IN SOCIALNEM
OKOLJU TER OSKRBA VOJNIH INVALIDOV S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI:
S pomočjo prostovoljcev, članov društva, bomo ugotavljali potrebe vojaških invalidov in na podlagi
ugotovitev izvajali potrebne oblike pomoči. Sofinancirali bomo nujne tehnične pripomočke socialno
ogroženim vojaškim invalidom. Vojnim invalidom in družinskim članom bomo nudili pomoč pri
premagovanju ekonomske in socialne stiske in v drugih izjemnih okoliščinah, v primeru smrti v
družini, bistveno poslabšano zdravje ipd.
Na podlagi sprejetih vlog bomo najbolj ogroženim članom pomagali pri sofinanciranju stroškov
tehničnih pripomočkov, zdravil, življenjskih dobrin ali protetike.
D) SKRB ZA ZDRAVJE VOJNIH INVALIDOV Z REKREACIJO:
Društvo vojnih invalidov bo v letu 2014 izvajalo naslednje oblike rekreacije, ki so prilagojene
potrebam in zmožnostim vojnih invalidov: rekreativno kegljanje in balinanje, vadba s streljanjem z
zračnim orožjem na streliščih, plavanje in vodena telovadba v bazenih termalnih zdravilišč, pikado,
šah, pohodništvo ter gorništvo. Društvo bo omogočilo udeležbo na rekreativnih tekmovanjih v
naslednjih športnih panogah: balinanje, kegljanje, streljanje, pikado in šah. Večji del rekreativnih
aktivnosti poteka kot redna vadba (npr. streljanje, kegljanje, pikado in šah). Vojnim invalidom bomo 1
x mesečno sofinancirali stroške rekreativnega plavanja z vodeno vodno telovadbo v Termah Snovik.
Izvedli bomo planinski pohod in tradicionalne Športne igre članov društva.
E) USPOSABLJANJE VOJNIH INVALIDOV ZA PREMAGOVANJE ŽIVLJENSKIH TEŽAV IN
ČLANOV DRUŠTVA ZA DELO Z VI:
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 naglušnosti in 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.
F) POSEBNA INFORMATIVNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST VI TER INFORMIRANJE
JAVNOSTI O POLOŽAJU VI:
Vojaške invalide bomo informirali o življenjskih pogojih vojaških invalidov, o njihovih pravicah, o
dejavnostih društva in zveze. Informiranje društva se izvaja preko Internega biltena, preko spletne
strani in pisno z obvestili. Društvo skrbi tudi za ažurnost svoje spletne strani www.drustvo-vikranj.si,

in poštnega naslova dvikr@siol.net. Društvo skrbi za obveščenost članov vojaških invalidov o izvajanju
posebnih socialnih programov, o možnostih za vključevanje in o aktualnih spremembah zakonodaje.
5. NALOŽBE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Za nemoteno izvajanje posebnih socialnih programov v društvu, bomo v letu 2014 nabavili naslednja
osnovna sredstva:
a) namizni računalnik s pripadajočimi programi,
b) zračno puško s prenosno torbo, zračno pištolo,
c) krogle za balinanje, opremo za ribolov,
d) sedežno garnituro za teraso pisarne,
e) elektronski pikado s stojalom.
6. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

FINANČNI PRILIVI - VIRI
Fundacija FIHO
DP - MDDSZ
Lastna sredstva ZDVIS - programi, delovanje
Lastna sredstva ZDVIS – naložbe
Sredstva občin Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
Članarina DVI Gorenjske Kranj, dotacije
Drugi viri, prispevki članov
SKUPAJ 1 - 7:

EUR
18.972,00
1.352,00
14.306,00
4.285,00
4.000,00
2.000,00
200,00
45.115,00

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

EUR
27.436,00
3.400,00
6.548,00
1.246,00
4.285,00
42.915,00
2.200,00

VEZANA LASTNA SREDSTVA DRUŠTVA

10.000,00

7. ZAKLJUČEK
Program dela in finančni načrt je izdelan na podlagi vloge za pridobitev finančnih sredstev FIHO in iz
ocene drugih finančnih virov ZDVIS in iz javnih razpisov občin. Predvideno razmerje porabe sredstev
za programe in delovanje je 64 % - 36 % v korist programov.
Program je bil obravnavan na seji IO DVI Gorenjske dne 10.02.2014 in potrjen na letnem Zboru
članov društva dne 1.3.2014.
PRILOGE:
-

koledar aktivnosti za 2014

V Kranju, 1.2.2014

Predsednik društva
Jože Romšak

KRATKA OBVESTILA IN INFORMACIJE
Prijava za udeležbo na akrivnosti
Vse člane društva prosimo, da se za dogodke in aktivnosti, ki jih organizira naše društvo v letu 2014,
predhodno prijavijo, tako, da na koledarju obkrožijo številko tiste aktivnosti, katere bi se radi udeležili,
seveda lahko obkrožite več aktivnosti. Zgornji seznam nam dostavite ali pošljite na naš naslov, lahko
pa tudi pokličete tajnico Ireno in ji sporočite vaše želje. Po prejetih prijavah posameznikov bomo izdelali
sezname udeležencev in nato, glede na število prijav, pričeli s pripravami za izvedbo posamezne
aktivnosti. O točnem datumu posamezne aktivnosti in načinu prevoza, bomo obveščali samo
predhodno prijavljene člane!
Vključite se v aktivnosti društva:
V naše društvo je vključeno skupaj 260 članic in članov, aktivno pa jih sodeljuje sorazmerno malo.
Razumljivo je, da starejši člani, katerih je precej, ne morejo pogosto in bolj aktivno sodelovati na
športnem področju ali na srečanjih in izletih. Težje pa razumemo sorazmerno mlajše mirnodobne invalide,
ki bi se lahko vključili v aktivnosti, ki so jim blizu in jih zanimajo. Zato pozivamo vse naše člane, ki še niso
aktivni udeleženci naših programov, da se nam pridružijo in kmalu bodo ugotovili, da jim ni žal.
Z udeležbo na raznih aktivnosti posameznik nima nobenih stroškov!
Zmanjšanje stroškov za delovanje društva:
Vsi poznamo ekonomsko situacijo v naši državi, ki ni rožnata. Tudi naše društvo pri tem ni izvzeto, saj
vsako leto dobimo nekaj manj sredstev za naše delovanje, še posebej zato, ker financerji zagotavljajo
sredstva za posamezne programe, vedno manj pa za samo delovanje društva, brez katerega pa tudi ne
gre. V letošnjem letu bomo morali opraviti reacionalizacijo stroškov delovanja, predvsem na področjih
stroškov pisarne, potnih stroškov, delno tudi stroškov srečanj in izletov. Ker dobimo sredstva za delovanje
za vojne invalide in delno za družinske upravičence (vdove in otroke umrlih VI) smo primorani uvesti
participacijo za pridružene člane, ki z nami radi odidejo na izlete in srečanja. To ne pomeni, da
prostovoljcev na rabimo, pomeni le to, da bo vsak posameznik prispeval simbolični znesek za pokritje
stroškov, tako bomo zagotovili transparentno porabo sredstev v odnosu do financerjev. Za vsako aktivnost
o kateri boste obveščeni ali povabljeni, bomo sproti navedli tudi višino prispevka za posameznika.
Praznovanje 20 obletnice delovanja društva:
Kot ste verjetno že opazili letos praznujemo 20. obletnico delovanja društva. Seveda je v malo drugačni
obliki društvo vojnih invalidov delovalo že bistveno prej, o čemer pričajo tudi stari prapori in fotografije.
Novo obdobje se je pričelo izvajati z ustanovitvijo Zveze društev vojnih invalidov Slovenije leta 1994, kjer
smo tudi mi kot soustanovitelji zveze. Prav je, da letos pripravimo svečano srečanje naših članov in
povabimo tudi goste, s katerimi smo vseskozi sodelovali, in proslavimo ta visoki jubilej. Ob tej priložnosti
bomo pripravili tudi podelitev priznanj najbolj zaslužnim za delo v društvu, zato vas pozivamo, da nam
tudi vi predlagate bodoče nagrajence, za katere smatrate, da zaslužijo priznanje za dolgoletno delo.
Ob tej priložnosti nameravamo izdati tudi jubilejni Bilten v katerem bomo poskušali opisati celotno
prehojeno pot našega društva. Radi bi objavili zanimive slike iz dogodke iz naše zgodovine. Nekaj
predmetov in slik hranimo v našem arhivu, prav gotovo pa imate doma shranjen kakšen spomin na stare
čase, ki bi ga lahko predstavili tudi drugim našim članom. Zato prosim vse, ki lahko prispevate pisne vire,
slike, dokumente ali predmete, ki so zanimivi za delovanje društva, da nam jih posodite ali podarite. Prav
je, da v društvu ohranjamo spomiin na naše člane, nekateri so nam zapustili določene predmete iz časa
NOB, ki do drag spomin, velika škoda pa se zgodi, ko nekateri te predmete zavržejo!
Tako, da bomo lahko pripravili zanimiv spominski Bilten in tudi manjšo razstavo, ob našem srečanju
v začetku septembra. Takrat bo malo bolj svečano z malo kulture in malo bolj zabavno za dušo, zato se le
prijavite in skušaj z nami proslavite ta jubilej. Za starejše člane bomo organizirali posebne prevoze!

NEKAJ ZA KULTURO IN DUŠO

Odtenek pogleda na življenje
Življenje je enkratno
in nezamenljivo. Nosi
s seboj vse, kar je duhovno
in fizično živo.
Ima svoje trenutne lepote.
Vsak dan je drugačen in lep.
Nosi s seboj človeške vrednote,
delo in praznike, jok in nasmeh.
Ko je za nami večina življenja
nosimo s seboj dneve pred nami.
Za rojstne dneve in za godove.
Za vse lepe stvari in za soljudi
mostove.
Deževne kapljice
Padajo kapljice na zemljo,
padajo mirno šumeče.
Zemlja pije to mehko vodo,
ki oživlja rastline trpeče.
Padajo kapljice v gozdove,
padajo na mehki mah.
Iz njih hudournik raste,
dere bregove, vse to iz kapljic.
Zdaj nas je njih strah.
Padajo kapljice, biseri beli,
materi čez razorani obraz.
Smehljaj ji ob joku uide veseli…
sina partizana spet vidi čez čas.
Rudi Uršič, Kranj

PRIJAVNI LIST ZA AKTIVNOSTI V LETU 2014
ŠT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DOGODEK - AKTIVNOST

LOKACIJA

DATUM

Zbor članov DVI Gorenjske (skupščina)
Izobraževanje članov DVI za pomoč VI
15. srečanje VI Slovenije
Srečanje članov DVI Gorenjske – 20 let
Delovanja, razstava, prslava...
letnica
Izobraževanje
VI za samopomoč
Izlet članov DVI Gorenjske

Lesce
Kranj
še ni znano

01.03.14
april
31.05.14

še ni znano

06.09.14

Kranj
še ni znano

september
oktober

REKREACIJA - TEKMOVANJA

LOKACIJA

DATUM

Rekreativno tekmovanje streljanje
12. Športne igre ZDVIS
Tekmovanje ZDVIS v ribolovu
Rekreativno tekmovanje pikado
Športni dan DVI Gorenjske
Planinski pohod DVI Gorenjske
Rekreativno tekmovanje balinanje
Rekreativno tekmovanje kegljanje

Nova Gorica
Slovenj Gradec
Celje
Kranj
Milje
še ni znano
Trbovlje
Murska Sobota

22.02.14
19.04.14
17.05.14
14.06.14
junij
23.08.14
27.09.14
14
11.10.14

Na zgornjem seznamu obkrožite katerih dogodkov bi se želeli udeležiti v letu 2014.
O vseh aktivnostih, ki jih boste obkrožili, vas bomo pravočasno pisno obvestili.
Prijavni list pošljite v kuverti na naš naslov: DVI Gorenjske, Luznarjeva 3a, 4000 Kranj, ali
pokličite po telefonu tajnico Ireno v času uradnih ur, na tel.: 04 235 74 34, ali na naš
elektronski naslov: dvikranj@siol.net,
Še posebej pozivamo naše člane, ki se še niso vključili v razne aktivnosti društva, še
posebej v športna, da se nam pridružijo, saj je naš namen le prijetno in koristno druženje
ter zdrava in nezahtevna rekreacija. Prepričani smo, da je med mirnodobnimi invalidi kar
nekaj naših članov, ki bi lahko sodelovali na različnih področjih, zato korajža velja.
V letu 2014 načrtujemo izvesti nekaj izobraževanj, tako za vojne invalide, kakor tudi za
druge člane, ki pomagajo invalidom. Da bi se lažje odločili kaj vas zanima, nam sporočite
vaše želje in pričakovanja. Spodaj obkrožite področje, ki vas zanima in bi se radi udeležili
izobraževanja, predavanj, nasvetov:
a) Pravilna uporaba in vzdrževanje pripomočkov za naglušne,
b) Uporaba računalnika za pisanje in pošiljanje ter sprejemanje elektronske pošte,
- osnovna in nadaljevalna stopnja,
- uporaba interneta z iskalniki spletnih strani,
c) vaš predlog:____________________________________________________________
____________________________________________________________
Na ta prijavni list se še podpišite, da bomo vedeli komu poslati obvestila o izvedbi
aktivnosti. Vse podrobnejše informacije lahko dobite tudi v naši pisarni ali na telefon za
nujne informacije 040 666 952 (Jože) ali 041712 895 (Irena).

Urednik Informativnega Biltena: Jože Romšak
Fotografije: Jože Romšak in Franc Zupančič
Tisk: Tiskarna UZAR Tržič
Naklada: 260 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

Janez Zurc in Milan Golja med najboljšimi šahisti v Sloveniji.
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,
 OBČINA ŠKOFJA LOKA – javni razpis za humanitarne organizacije.

Vsem se iskreno zahvaljujemo in se priporočamo tudi v bodoče.

