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Na sedežu Združenja 91 v Kranju - ustanovni člani: Širovnik Franc, Šrok Jože, 
 Romšak Jože, Petrič Irena in Fras Boris 

 
 
 
Kdo nam zagotavlja potrebna finančna sredstva za naše uspešno delovanje: 
 
 Zveza društev vojnih invalidov Slovenije – sredstva za programe in delovanje, 
 Mestna občina Kranj – javni razpis za delovanje  veteranskih organizacij, 
 Članarine in prostovoljni prispevki članov. 
 
Vsem se iskreno zahvaljujemo in se priporočamo še v bodoče. 

Urednik Biltena 91: Jože Romšak 

Fotografije: Jože Romšak, Boris Fras, Mirko Kunšič 
Tisk: Tiskarna UZAR Tržič 

Naklada: 180 izvodov 
 

Naslov: Združenje vojnih invalidov 91, Luznarjeva 3a, 4000 Kranj 
Telefon/fax: 04 2357434, 04 2357435, gsm: 040 666 952 

Internetna stran. www.zdruzenje91.si 
Elektronski naslov: info@zdruzenje91.si  

Uradne ure: ponedeljek med 10. in 12. uro, sreda med 16. in 18 uro 

http://www.zdruzenje91.si/
mailto:info@zdruzenje91.si


  

PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA VOJNIH INVALIDOV 91 
 

Pred štirimi leti, leta 2007, smo ustanovili Združenje vojnih invalidov 91, ali krajše 
ZDRUŽENJE 91. Vsak začetek je težak, zato tudi nam ni bilo lahko. Vendar smo vztrajali 
in upali, da nam bo uspelo. Premagovati smo morali veliko birokratskih ovir, še več ovir 
zaradi nerazumevanja in strahu, da ne bi bili „privilegirani“ in škodovali drugim 
organizacijam. Z veliko truda smo dokazovali naš dober namen, da imamo vojni invalidi 
in vse druge žrtve agresije na Slovenijo leta 91, specifično izkušnjo in iz tega izhajajoče 
potrebe po medsebojnem druženju, negovanju tradicij in spomina na žrtve. Naj nam 
nihče ne zameri, če se bomo na naših srečanjih, proslavah in sprejemih pogovarjali 
predvsem o dogodkih iz leta 1991, saj smo ta del slovenske zgodovine pač soustvarjali 
tudi mi. Spoštujemo pa vse druge, ki so s krvjo tlakovali pot svobodne Slovenije v 
obdobjih pred nami. Zagotovo pa se bomo izogibali vsakršni politizaciji in delitvi na naše 
in vaše, saj se zavedamo naše majhnosti in minljivosti. Sodelovali bomo z vsemi 
sorodnimi veteranskimi organizacijami v Sloveniji in z vsemi, ki nas bodo povabili k 
sodelovanju. 
  Naš temeljni cilj delovanja je in bo ostal varstvo in zaščita pravic vseh žrtev vojne 91,  
skrb za dostojno življenje vojnih invalidov, vdov in otrok padlih ter ohranjanje spomina 
na preminule žrtve. 
Pred nami je novo mandatno obdobje v katerem bomo lahko pričeli uresničevati naše 
programe bolj aktivno, saj smo končno pridobili odločbo Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve o priznanju statusa invalidske organizacije, kar nam bo omogočilo 
dostop do finančnih sredstev iz različnih virov in s tem večjo aktivnost. Naj bo ta prva 
številka „Biltena 91“ dober obed in uvod v uspešno delo našega Združenja 91.  
  Naj ob tej priložnosti povem, da smo se v Združenju 91 kar štiri leta trudili, da bi 
pridobili osnovne podatke o upravičencih po Zakonu o vojnih invalidih, to je vojnih 
invalidih, civilnih invalidov vojne, družinskih upravičencih, to so vdove, otroci, starši in 
drugi svojci padlih v vojni za Slovenijo 91. Po dosedaj zbranih podatkih ocenjujemo, da 
ima priznani status vojnega invalida skupaj 105 oseb, vseh svojcev padlih pa je po naši 
oceni okoli 60. Ker veljavni predpisi vsem tem žrtvam omogoča določene pravice je 
povsem logično, da le te najlažje uveljavljajo preko svojih društev, v katera so včlanjeni. 
Vsakdo je imel oziroma ima možnost včlaniti se v Društva vojnih invalidov (DVI), katerih 
je skupaj 15, združena pa so v Zvezo društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS). Zaradi 
številnih pomislekov, premalo informacij in drugih razlogov, katere ne bi našteval ob tej 
priložnosti, se veliko upravičencev ni včlanilo v ta društva. Prav to je bil eden poglavitnih 
razlogov, da smo ustanovili Združenje 91, ker združuje upravičence iz novejšega 
obdobja naše zgodovine, ker imamo svoje potrebe, želje in pričakovanja. To pa ne 
pomeni, da posameznik ne more biti član več organizacij, saj dobro vemo, da smo 
včlanjeni tako v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), kot v Združenje Sever (ZS), 
Pa v ZZB za vrednote NOB, v DVI in še kam, vse to je odločitev posameznika in v skladu 
z določili Zakona o društvih. 
  Naj na koncu povdarim, da je prav, da smo združeni in včlanjeni v Združenje 91 vsi, ki 
smo na kakršni koli način postali žrtve agresije na Slovenijo 91, ne glede na pripadnost 
posamezni veteranski organizaciji ali če smo civilne žrtve. Pri tem nobene vloge ne igra 
politična opredelitev posameznika. Zato ob tej priliki ponovno vabim vse upravičence, ki 
se še niste včlanili v Združenje 91, da to storite, saj bomo le enotni lahko uveljavljali vse 
naše pravice, ki nam pripadajo. V tem Biltenu boste našli obrazec za včlanitev, katerega 
nam pošljete na naš naslov. 
 

Predsednik Združenja 91 
Jože Romšak 

 



  

POSLOVNO POROČILO O DELU ZDRUŽENJA VOJNIH INVALIDOV 91 
ZA LETO 2010 

 
1. UVOD 
 

Združenje vojnih invalidov 91 ( krajše Združenje 91) je bilo ustanovljeno in deluje od leta 
2007. Združenje 91 je registrirano pri UE Kranj, na podlagi odločbe MDDSZ se vodi kot 
invalidska organizacija, ki deluje na državni ravni. Združenje´91 ima svoj Temeljni akt v 
katerem so opredeljene vse temeljne naloge in način dela. Združenje vodi predsednik, 
pomembne sklepe pa sprejema pet članski Upravni odbor Združenja 91, v njegovem imenu 
pa tudi Kolegij UO, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik in tajnica Združenja 91. 
 
Sedež Združenja 91 je v Kranju, Luznarjeva ulica 3 a, kjer imamo v souporabi prostore – 
pisarno za delovanje.  Združenje 91 združuje 105 članov s statusom vojnega invalida 91 in 55 
družinskih upravičencev, svojcev po padlem ali umrlem v vojni 91. Uradne ure v pisarni 
Združenja 91 so vsak ponedeljek med 10. in 12. uro. Imamo svojo spletno stran 
www.zdruzenje91.si ,  preko katere redno informiramo svoje člane in zainteresirano javnost, 
ter svoj elektronski naslov info@zdruzenje91.si . 
 

2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ZA LETO 2010 
 

V   Združenju´91 smo izvajali en posebni socialni program, ki posameznim skupinam 
invalidov omogoča bolj aktivno sodelovanje in pripomore k odstranjevanju ovir in bolj 
neodvisno življenje in sicer:  
 
a) Posebni socialni program: 
 

integracija vojnih invalidov in družinskih članov padlih ali umrlih vojnih invalidov 
v kulturno in družbeno življenje, negovanje tradicij in spomina na 
osamosvojitvene procese, udeležba na državnih in drugih proslavah ter 
prireditvah v Sloveniji; pomoč pri predstavljanju, varovanju in uveljavljanju 
pravic in interesov vojnih invalidov na državni in lokalni ravni. 
 
S tem programom smo poskušali pomagati vojnim invalidom in svojcem padlih pri 
vključevanju v normalno življenje, druženju in srečevanju na proslavah in srečanjih.  
 
Enemu, še redno šolajočemu otroku padlega borca smo sofinancirali del stroškov šolanja, 
vdovi po padlem borcu smo zaradi težke ekonomsko socialne situacije pomagali s finančno 
pomočjo. Predstavniki Združenja 91 so se udeleževali proslav in srečanj drugih sorodnih 
organizacij, kamor nas vse pogosteje vabijo. Udeležili smo se svečanega sprejema ministrice 
za notranje zadeve in sprejemu pri predsedniku vlade v Ljubljani.  
 
Meseca novembra smo organizirali srečanje vseh članov združenja 91 v Brežicah, na katerem 
smo članom predstavili naše delo, programe in vizijo nadaljnjega dela. Z vsemi člani smo se 
pogovarjali o problematiki, ki je specifična za žrtve vojne za Slovenijo, predvsem glede težav 
z zaposlitvami, težkimi ekonomskimi situacijami vdov in otrok, ter neustrezne zakonodaje, ki 
predvsem vdovam onemogoča pridobiti pravice iz Zakona o vojnih invalidih. O tej 
problematiki smo tudi pisno obvestili Zvezo društev vojnih invalidov Slovenije in Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve. 
V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine v Ljubljani smo usklajevali sezname vojnih 
invalidov in drugih žrtev agresije na Slovenijo leta 1991, s ciljem priprave popolnejše knjige 
ob 20 obletnici osamosvojitve, ki bo izšla v juniju 2011. 
 

http://www.zdruzenje91.si/
mailto:info@zdruzenje91.si


  

b) delovanje Združenja: 
 
1. administrativno poslovanje, knjigovodstvo in priprava gradiv,  
2. finančno računovodsko poslovanje na nivoju Združenje´91 in preko  računovodskega 
    Servisa v Kranju,  
3. delovanje organov društva: 1 x Zbor članov, 2 x seji upravnega odbora, 1 x dopisna 
    seja,  mesečno  delovanje  kolegija združenja, 
4. sodelovanje zunanje  dipl. socialne delavke – višje svetovalke  Helene Govekar pri 
    obravnavi in  reševanju zadev s področja socialnega varstva, 
5. vzdrževanje spletne strani Združenja 91 in elektronske pošte, informiranje članov. 
 
3. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2010 
 
V Združenju sami vodimo enostavno 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.  
 
V letu 2010 smo prejeli finančna sredstva iz naslednjih virov: 
 

PRIHODKI REAL. 2009 REAL. 2010 

1. ZDVIS – dotacija lastna sredstva 1.000,00 1.600,00 

2. ČLANARINE  0,00 300,00 

3. LASTNI PRIHODKI   725,00 272,00 

4. MO KRANJ – razpis veteranske org. 1.500,00  550,00 

Skupaj od 1 - 4: 3.225,00 2.722,00 

 
4. OCENA USPEŠNOSTI IN EVALVACIJA 
 
Združenje´91 je v svojem programu dela in finančnem načrtu za leto 2010 predvidelo 
omejeno delovanje in izvajanje posebnih socialnih programov, ker do 23. Decembra še nismo 
imeli statusa invalidske organizacije in društva, ki deluje v javnem interesu.  Kljub temu smo 
aktivnosti izvajali skladno s potrebami članov in finančnimi zmožnostmi. Še naprej smo 
pridobivali podatke o novih članih, katere smo včlanili v Združenje 91. 
 
5. ZAKLJUČEK 
 
Združenje se ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Nadzorni odbor Združenja 91 je tekom leta 
večkrat sodeloval pri izvajanju programa in pregledu porabe financ, konec leta je pregledal 
finančno poslovanje Združenje´91 po metodi na preskok in podal pozitivno mnenje v pisni 
obliki, ki je bilo obravnavano na Zboru članov Združenja 91. Ocenjujemo, da smo v letu 2010 
opravili vse planirane naloge. Vsa finančna sredstva smo porabili v skladu s predpisi in 
navodili financerjev, za kar imamo pokritje v pregledni finančni in knjigovodski evidenci. Vsi 
zneski vpisani v preglednicah tega poročila, so realni in se v celoti ujemajo z dokumentacijo o 
finančnem poslovanju Združenje´91 in stanjem na našem TRR. Ostanek finančnih sredstev v 
višini 631,03 EUR smo prenesli v naslednje leto in ga bomo porabili za izvedbo Zbora članov 
Združenja 91. 
Poslovno poročilo Združenje´91 je obravnaval Zbor članov dne 12.3.2011, ki je soglasno 
sprejel sklep, da je bilo poslovno leto 2010 uspešno, vodenje Združenje´91 pa dobro in 
zakonito. 
 
V Kranju, dne 19.1.2011. 



  

FOTOGRAFIJE IZ DOSEDANJIH AKTIVNOSTI ZDRUŽENJA 91 
 
  
 
 
 
 
Slavnostni gost je bil tov. 
Stanovnik 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
    Udeleženci srečanja v  
    Logatcu 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Iz skupščine na Ptuju 2010 
 



  

FOTOGRAFIJE IZ DOSEDANJIH AKTIVNOSTI ZDRUŽENJA 91 
 

  
 
 
 
 
 
Na srečanju v Brežicah 
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Komemoracija pri spomeniku 
padlih 1991 na Žalah v 
Ljubljani 



  

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 
 ZDRUŽENJA VOJNIH INVALIDOV 91  

ZA LETO 2011 
 
 
1.  UVOD: 
 
Združenje vojnih invalidov 91 ( krajše Združenje 91) je bilo ustanovljeno in deluje od leta 
2007. Združenje 91 je registrirano pri UE Kranj, na podlagi odločbe MDDSZ se vodi kot 
invalidska organizacija, ki deluje na državni ravni. Združenje´91 ima svoj Temeljni akt v 
katerem so opredeljene vse temeljne naloge in način dela. Združenje vodi predsednik, 
pomembne sklepe pa sprejema pet članski Upravni odbor Združenja 91, v njegovem imenu 
pa tudi Kolegij UO, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik in tajnica Združenja 91. 
 
Sedež Združenja 91 je v Kranju, Luznarjeva ulica 3 a, kjer imamo v souporabi prostore – 
pisarno za delovanje.  Združenje 91 združuje 105 članov s statusom vojnega invalida 91 in 55 
družinskih upravičencev, svojcev po padlem ali umrlem v vojni 91, skupaj torej 160 oseb. 
Uradne ure v pisarni Združenja 91 so vsak ponedeljek med 10. in 12. Uro in ob sredah med 
16. In 18. uro. Imamo svojo spletno stran www.zdruzenje91.si ,  preko katere redno 
informiramo svoje člane in zainteresirano javnost, ter svoj elektronski naslov 
info@zdruzenje91.si . 
 
2.  NAMENI IN CILJI DELOVANJA 
 
Namen Združenja 91 je, da poskušamo našim članom pomagati na vseh področjih življenja, 
kjer nastajajo težave in jih preko rednih institucij države sami ne morejo reševati. Dejstvo, da 
je del vojnih invalidov in družinskih upravičencev Združenja´91 praviloma včlanjenih tudi v 
Društva vojnih invalidov na lokalni ravni, v ničemer ne spremeni potrebe po obravnavi 
specifičnih vprašanj, ki zadevajo predvsem populacijo iz agresije na Slovenijo leta 91. Mlajši 
člani se pogosto niso znašli med starejšo generacijo vojnih invalidov in se tudi niso želeli 
aktivno vključiti v Društva vojnih invalidov, iz različnih vzrokov. Posledično se tudi niso 
udeleževali raznih proslav in prireditev zaradi slabe obveščenosti in ker jih nihče nanje ni 
povabil, čeprav so tesno povezani z zgodovinskimi dogodki. Iz tega tudi izhaja potreba po 
organizirani dejavnosti negovanja tradicij in prisotnosti na prireditvah, ki obeležujejo novejšo 
zgodovino. 
 
Cilji Združenja´91 za leto 2011 so: 
 

- izboljšati obveščenost članov in drugih upravičencev iz vojne 91,  
- izdati interni Bilten 91 in ga poslati vsem upravičencem, 
- pridobiti podatke o upravičencih in jim omogočiti včlanitev v Združenje´91, 
- včlanitev Združenja 91 v Zvezo društev vojnih invalidov Slovenije, 
- pomagati socialno ogroženim članom in redno šolajočim otrokom padlih 91, 
- sodelovati pri aktivnostih obeležitve 20. Obletnice osamosvojitve, 
- udeležiti se srečanj, sprejemov in proslav na katere bomo vabljeni, 
- sodelovati pri spreminjanju in sprejemanju predpisov a področja vojnih zakonov. 

 
Strokovno pomoč pri izvajanju posebnih socialnih programov nam nudi dipl. soc. delavka, 
višja svetovalka Helena Govekar iz Tržiča. 
 
 
 

http://www.zdruzenje91.si/
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3.  PROGRAM DELA ZA LETO 2011 
 
Posebni socialni programi: 
 
a) integracija vojnih invalidov in družinskih upravičencev v kulturno in  družbeno  
     življenje, negovanje tradicij in spomina na osamosvojitvene procese ter obrambo  
     domovine leta 91, udeležba na državnih in drugih proslavah, sprejemih in srečanjih 
     v Sloveniji,  pomoč pri predstavljanju, varovanju in uveljavljanju pravic in interesov  
     vojnih invalidov na državni in lokalni ravni; 
 
b) zagotavljanje posebne pomoči socialno ogroženim članom; 

 
c) posebna informativna dejavnost vojnih invalidov. 

 
vsebina programa: 
 
Članom združenja bomo omogočili srečanja z sorodnimi organizacijami in jim omogočili 
strokovne ekskurzije in družabno življenje z njim prilagojenimi vsebinami, kjer se dobro 
počutijo. Poseben poudarek bomo dali težjim invalidom, za katere bomo po potrebi 
organizirali poseben prevoz in jim tako omogočili enakopravno vključevanje v družbo. V letu 
2011 tako planiramo: 
 
- Zbor članov Združenja 91 12. Marca 2011, 
- organizirali bomo srečanje članov Združenja 91 ob 20. obletnici osamosvojitve, 
- udeležili se bomo srečanja vojnih invalidov Slovenije 28.5.2011 v Gornji Radgoni, 
- udeležili se bomo tekmovanja v streljanju veteranskih organizacij v Solkanu, 4. Julij, 
- udeležili se bomo odprtja spomenika Braniteljev slovenske zemlje na Cerju, 
- udeležili se bomo srečanj, ki jih organizirajo druge veteranske organizacije, 
- udeležili se bomo pomembnejših državnih proslavah, srečanj in sprejem, 
- izdali bomo interni informativni Bilten 91, 
- stalno bomo posodabljali spletno stran Združenja www.zdruzenje91.si , 
 
V letu 2011 bo v programe aktivno vključenih okoli 50 članov. 
 
4.  DELOVANJE ZDRUŽENJA´91: 
 
- enkrat tedensko prisotnost vodstva v pisarni – uradne ure  vsak ponedeljek  
    med 10. in 12. Uro in ob sredah od 16. do 18. Ure, 
- administrativno in knjigovodsko poslovanje, priprava gradiv, sprejem in oddaja pošte, 

bančno poslovanje, 
- finančno računovodsko poslovanje na nivoju Združenja 91 in delno preko računovodskega 

servisa, 
- delovanje organov Združenja´91: 1 x letna skupščina, 2 x seji upravnega odbora 
    odbora, 1 x mesečno delovanje  kolegija UO, 
- sodelovanje zunanje  dipl. socialne delavke – višje svetovalke  Helene Govekar  po potrebi, 
- sodelovanje predstavnika Združenja´91 v organih ZDVIS in drugih javnih institucijah. 
 
5.  INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE: 
 
Za leto 2011 ne planiramo investicij in vzdrževalnih stroškov, ker za ta namen še nimamo 
planiranih finančnih sredstev. 
 
 

http://www.zdruzenje91.si/


  

 
6.  FINANČNI NAČRT ZA 2011 
     (krajša oblika) 
 

A. VIRI PRIHODKOV 
 

REALIZ. PLAN   

  

   
2010 2011 

    PRIHODKI EUR EUR INDEX SM 

1. SREDSTVA FIHO:   
   

 

 
FIHO - programi in storitve 0,00 0,00 0,00 

 

 
FIHO - delovanje 0,00 0,00 0,00 

 

 
FIHO - naložbe v osn. Sredstva, njihovo vzdrževanje   0,00 0,00 0,00 

 

 
FIHO - SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 10 

  

 
    

2. SREDSTVA  PRORAČUNOV - MDDSZ: 
    

 Sofinanciranje delovanja 0,00 0,00 0,00 
 

 Sofinanciranje socialni programi 0,00 0,00 0,00 
 

   DP SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 20 

  

 
    

3. SREDSTVA ZDVIS:   
    

 Sofinanciranje delovanja 1.600,00 2.000,00 125,00 
 

 
Sofinanciranje socialni programi 0,00 3.000,00 0,00 

 

 
Sofinanciranje naložbe  0,00 0,00 0,00 

 

 
  ZDVIS SKUPAJ: 1.600,00 5.000,00 312,50 50 

 
    

    
4. ČLANARINE 300,00 400,00 133,33 40 

5. DONACIJE (darila, volila) - OSTALO 0,00 0,00 0,00 81 

6. LASTNI PRIHODKI 208,77 631,03 302,26 51 

7. DRUGI PRIHODKI (odškod. zav., obresti, …)  1,72 2,00 116,28 70 

8. SREDSTVA OBČIN za lokalno raven 550,00 550,00 100,00 30 

 
SKUPAJ VIRI PRIHODKOV      4 - 8 1.060,49 1.583,03 149,27 

 
  

 
    

 
S K U P A J    1 - 8 2.660,49 6.583,03 247,44 

 
 
7.  ZAKLJUČEK 
 
Kolegij UO Združenja´91 in strokovna služba bodo sproti spremljali stanje na področju 
namenske porabe finančnih sredstev in pravočasno usklajevali porabo. Kolegij bo z različnimi 
instrumenti spremljal učinke in upravičenost izvajanih programov, pri čemer bo dan poudarek 
na izvajanje posebnega socialnega programa Integracije. 
 
Program dela in finančni načrt za leto 2011 je pripravil kolegij IO v sestavi:  
Jože Romšak – predsednik Združenja´91,  
Boris Fras – podpredsednik,  
Irena Petrič – poslovna tajnica.  
 
Program je bil obravnavan na seji  UO 19.1.2011 in sprejet na Zboru članov Združenja´91 
dne 12.3.2011 v Logatcu . 
 
Na Ptuju, 19.1.2011 

Predsednik Združenja´91 
        Jože Romšak 

 
 



  

RAZNA OBVESTILA ZA ČLANE ZDRUŢENJA 91: 
 
V spodnji razpredelnici so navedene vse glavne aktivnosti našega Združenja 91 v letu 2011, 
za katera planiramo in pričakujemo udeležbo naših rednih članov, prav tako pa tudi vseh 
ostalih, ki se želijo udeležiti teh prireditev. Da bi lažje izvajali navedene aktivnosti pa vas 
prosimo, da nas povratno čim prej obvestite, katerih aktivnosti bi se radi udeležili v letu 
2011. Tako bomo podrobneje in pravočasno obveščali vse zainteresirane člane o točnih 
lokacijah, času prireditev in eventualnemu organiziranemu prevozu. Na spodnji razpredelnici 
enostavno obkrožite aktivnost in nam seznam pošljite na naš naslov, lahko pa nas tudi 
pokličete na telefon in nam sporočite le številke iz seznama (Irena: 041 712 895,            
Jože: 040 666 952), še bolj enostavna oblika obveščanja pa je uporaba elektronske pošte: 
info@zdruzenje91.si, ali joze.romsak@siol.net . 
 

ŠT DOGODEK LOKACIJA   DATUM 

1.  Zbor članov Združenja 91 (občni zbor) Logatec 12.03.2011 

2.  12. srečanje VI Slovenije Še ni znano 28.05.2011 

3.  Srečanje članov in svojcev Združenja 91   Še ni znano September 2011 

4.  Tekmovanje v streljanju veteranskih organizacij   Solkan 02.07.2011 

5.  Dan miru, otvoritev spomenika Veliko Cerje 24.09.2011 

 
Kdo je lahko član Zdruţenja 91? 
 
V tem Biltenu 91 boste našli tudi obrazec za včlanitev v Združenje 91, za vse tiste, ki se še 
niste odločili postati naš član. Kdo lahko postane član Združenja 91? Redni člani so lahko vsi 
vojni oziroma vojaški invalidi ter civilni invalidi vojn, člani so lahko tudi vsi svojci padlih 
borcev ali umrlih svojcev v času agresije leta 1991 (ožji družinski člani), izjemoma se lahko 
včlanijo v Združenje 91 vojni veterani iz aktivnosti leta 1991, ki želijo pomagati vojnim 
invalidom. 
 
Koriščenje posebnih oblik pomoči: 
 
Posebne oblike pomoči lahko praviloma koristijo le vojaški invalidi. Združenje 91 nima 
predvidenih posebnih sredstev za ta namen, zato predlagamo, da tisti vojaški invalidi, ki 
nujno potrebujejo neko socialno ali drugo obliko posebne pomoči, le to uveljavljajo v 
matičnih  Društvih vojnih invalidov, ne glede na to ali so včlanjeni ali ne, saj imajo to pravico 
po Zakonu o invalidskih organizacijah. Res izjemoma se lahko obrnete tudi na naše Združenje 
91, predvsem zaradi svetovanja in morebitne pravne pomoči, kako rešiti nastalo situacijo. 
 
Pravni nasveti in pomoč: 
 
Vselej kadar ne najdete ustrezne razlage ali rešitve ob nastalem problemu, ki se nanaša na 
vaše pravice s področja vojnih zakonov, se lahko za pomoč obrnete na naše Združenje 91. 
Poskušali vam bomo svetovati in pomagati, saj pogosto lažje dosežemo uspeh v imenu 
organizacije kot posameznik. Lahko se pohvalimo, da smo bili do sedaj precej uspešni pri 
reševanju individualnih problemov naših članov , zato nam le zaupajte vaše težave in skupaj 
jih bomo poskušali lažje rešiti. Dobro je tudi da ste predhodno seznanjeni z vašimi pravicami, 
pri tem si lahko pomagate z ogledom naše spletne strani, kjer objavljamo osnovne predpise 
iz našega področja – www.zdruzenje91.si in tudi povezave na druge sorodne strani. 

mailto:info@zdruzenje91.si
mailto:joze.romsak@siol.net
http://www.zdruzenje91.si/


  

ZDRUŽENJE  VOJNIH  INVALIDOV 91 
Luznarjeva 3a, 4000 Kranj, tel. 04 2357434, fax: 04 2357435 

http://www.zdruzenje91.si, e-mail: info@zdruzenje91.si 

 
_________________________________________________________________ 

 
PRISTOPNA IZJAVA 

 

 
Priimek in ime:_________________________ rojen: _______________ 
 
Stanujoč:_____________________________občina:_______________ 
 
Kontaktni podatki: tel.:__________________ fax:: _________________ 
 
Elektronski naslov: __________________________________________ 
 
Status: 1. zaposlen    2. brezposeln  3. upokojen      4. ostalo 

( ustrezno obkroži) 

 
PROSTOVOLJNO PRISTOPAM V ČLANSTVO V 

ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV ´91 
 
Moj status:  
(obkroži številko in vpiši podatke) 

 
1. vojaški vojni invalid 1991, stopnja invalidnosti:______ % 
2. družinski invalidski upravičenec po padlem-umrlem VVI 91 
    _________________________________________________________ 
    (vpiši sorodstveno povezavo po padlem – umrlem) 

3. pridruženi član društva - pomoč invalidom in delo v društvu, član  
    veteranskih organizacij ali drugo:______________________________ 
                                                  (navedite naziv organizacije veteranov, če ste njihov član) 

 
S pristopom v Združenje vojnih invalidov 1991 se zavezujem, da bom 
spoštoval Statut Združenja 91 in druga pravila, sklepe organov Združenja, ter 
po svojih močeh sodeloval pri krepitvi dobrih medsebojnih odnosov med člani in 
redno poravnal letno članarino, ki jo določi UO društva. S podpisom soglašam, 
da Združenje 91 lahko uporablja moje osebne podatke izključno za interno 
evidenco. 
 
Kraj:____________________ 
 
Datum: _________________    Lastnoročni podpis: 

________________ 
 

http://www.zdruzenje91.si/
mailto:info@zdruzenje91.si

