
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

          SPOMENIK DOGODKOM IN ŽRTVAM 1991  NA LETALIŠČU BRNIK 
                                          ODKRIT OB 20 OBLETNICI OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE 

  

IZ VSEBINE 
  

stran 3-4 

Informacija o statusu 
Združenja 91 

  
 

stran 5-7 
Poročilo o delu 

 za leto 2011 
  
 

stran  8-9 
Program dela 

za leto 2012 
  

 

stran 10 
Zakon o posebnih 

pravicah žrtev vojne 
91  
  
 

stran 11 

Razna obvestila 
  
 

stran 12 
Obrazec za  

Včlanitev 
 

 

 
 

  

 BILTEN 91 

 ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91 

  Številka 2                                                 leto 2012                                           

Januar 2011 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSEBINA BILTENA 91: 
 

 Informacija o pravnem statusu Združenja 91, 
 Poročilo o delu za leto 2011, finančno poročilo, 
 Program dela za leto 2012,finančni načrt, 

 Fotografije dogodkov leta 1991 in iz aktivnosti Združenja 91, 
 Pravni kotiček, Zakon o posebnih pravicah žrtev vojne 1991, 

 Pristopna izjava – obrazec. 
 

 
 

Srečanje članov na Ptuju 2011 
 
Potrebna finančna sredstva za naše uspešno delovanje so nam prispevali: 
 
     ZDVIS – sredstva za programe in delovanje, 
     MESTNA OBČINA KRANJ – javni razpis za delovanje veteranskih organizacij, 
     OBČINA TRŽIČ – javni razpis  za delovanje veteranskih organizacij, 
     MESTNA OBČINA NOVO MESTO - javni razpis za delovanje  

         humanitarnih organizacij, 
 
Vsem navedenim se za pomoč iskreno zahvaljujemo. 

Urednik Biltena 91: Jože Romšak 
Fotografije: Jože Romšak, Boris Fras, Mirko Kunšič 

Tisk: Tiskarna UZAR Tržič 
Naklada: 100 izvodov 

 
Naslov: Združenje vojnih invalidov 91, Luznarjeva 3a, 4000 Kranj 

Telefon gsm: 040 666 952 / fax:, 04 235 74 35,  
Internetna stran. www.zdruzenje91.si 

Elektronski naslov: info@zdruzenje91.si  
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INFORMACIJA O PRAVNEM STATUSU ZDRUŽENJA 91 
 
Združenje 91 je 23.12.2011 prejelo odločbo MDDSZ o priznanju statusa invalidske organizacije, 
ki deluje na državnem nivoju. S tem smo dobili priznanje o naši upravičenosti do tovrstne oblike 
organiziranosti in pravico da združujemo in pomagamo vsem žrtvam vojne agresije 91 
v Sloveniji. Dejstvo, da so upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih lahko včlanjeni tudi 
v matična društva vojnih invalidov (DVI) v ničemer ne spreminja pomena našega Združenja 91, 
saj je naš namen združevati in pomagati vsem tistim, ki do te pomoči niso mogli priti na drug 
način. 
 
V Združenju 91 smo bili od same ustanovitve dalje, trdno prepričani, da bomo postali član Zveze 
društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS), taka so bila tudi zagotovila in želje vodstva zveze, s 
tem bi tudi zagotovili enotnost vseh vojnih invalidov. Pa se je zalomilo, ko smo podali formalno 
vlogo za včlanitev, se je vsul plaz kritik na naš račun, organizirala se je skupina nasprotnikov in 
dosegla, da so delegati na skupščini zveze zavrnili našo včlanitev. To dejstvo smo v Združenju 
91 sprejeli z razumevanjem in takoj pričeli z izdelavo novega znaka in žiga, ter spremembo 
našega statuta. Sedaj delujemo samostojno in smo pravno formalno enokovredna invalidska 
organizacija, ki deluje na državnem nivoju. 
 
Do tukaj je vse lepo in prav, vendar se s tem napadi na  Združenje niso končali, zato želim 
informirati vse naše člane, kakor tudi druge upravičence – žrtve vojne 91, kaj se dogaja. Znano 
je dejstvo, da v nekaterih DVI niso sprejeli vojnih invalidov iz leta 91 iz različnih razlogov, še 
manj so bili naklonjeni vdovam in svojcem padlih. Tudi po pozivu ZDVIS, da naj obravnavajo te 
žrtve enakovredno kot vojaške vojne invalide iz NOB in mirnodobne vojaške invalide, se stanje 
ni bistveno izboljšalo. Še pred mesecem so v enem od DVI zavrnili vlogo za socilano pomoč 
vdovi padlega 91 z obrazložitvijo, da oni nimajo sredstev za vdoje iz 91. 
 
Ker izpolnjujemo formalne pogoje po predpisih smo prvič podali vlogo za dodelitev finančnih 
sredstev na Fundacijo FIHO in na MDDSZ, z željo, da končno dobimi sistemska sredstva 
s katerimi bi lahko pomagali vsem tistim vojnim invalidom in svojcem, ki take pomoči niso 
deležni v drugih društvih. Iz MDDSZ do danes nismo prejeli niti odgovora, kljub naši pisni 
urgenci. Iz FIHO smo prejeli sklep, da se naša vloga zavrne, ker je za tovrstne upravičence 
„dobro poskrbljeno“ v DVI! Seveda smo napisali tudi pritožbo, odgovora še nimamo. 
 
Zakaj se vse to dogaja enostavno ne razumemo, ali pač. Glavni akter vseh aktivnosti uperjenih 
proti našemu Združenju 91 je predsednik DVI Zasavje, ki se že eno leto trudi, kako bi prepričal 
vsa druga društva, Ministrstvo za delo, FIHO in še koga, da je naša organizacija nezakonita, da 
nas morajo ukiniti, ker sedimo na dveh stolih in izkoriščamo pomoči v več organizacijah itd. 
S svojimi demagoškimi in hipotetičnimi izjavami zavaja vse okoli sebe pri čemer ne upošteva 
dejstva, da večina žrtev 91 ni včlanjena v DVI, da Združenje 91 nima finančnih sredstev 
s katerimi bi pomagala svojim članom, da vseskozi delujemo prostovojno, brez plačil in nagrad. 
Najbolj neodgovorna pa je bila akcija DVI Zasavje, ki je poslalo dopis na MDDSZ in na FIHO, 
s katerim je „opozarjalo“ financerje, da ne smejo odobriti sredstev združenju, ker deluje 
neupravičeno. Prav ti dopisi so nedvomno vplivali na zavrnitev financiranja obeh organizacij. 

 
ZDVIS je vseskozi poskušala te anomalije odpraviti in poskušala tudi podpisati pisni sporazum 
o sodelovanju med Združenje 91 in ZDVIS, tak dogovor smo z dopolnitvami podprli tudi mi. 
Vendar je ponovno na seji IO ZDVIS prišlo do tako močnih lobijev, da so zavrnili podpis 
sporazuma. ZDVIS je tudi poskušala sprejeti sklepe, ki bi zavrnili tak negativni odnos DVI 
Zasavje in njenega predsednika, pa IO zveze tudi te sklepe ni sprejel. V januarju t.l. smo bili 
povabljeni na ZDVIS z namenom, da poskušamo urediti te slabe odnose, prisotna sva bila dva 
predstavnika Združenja 91 in še osem članov IO zveze s predsednikom. Po več urah 
razčiščevanj je bilo vsem jasno, da z naše strani ni nobenih nepravilnosti in tudi ne ovir za 
medsebojno sodelovanje. Vsi prisotni so podprli odločitev, da se te negativnosti prenehajo, 
razen seveda predsednik DVI Zasavje, ki vstraja pri svojem. Kako se bodo stvari odvijale naprej 
bomo videli. 
 



  

Da bo slika bolj jasna, naj v nadaljevanju navedem nekaj podatkov, ki bodo razjasnili, kaj se dejansko 
dogaja v slovenskem prostoru v odnosu do žrtev 91. Želim, da so vsi upravičenci in tudi širša javnost, 
seznanjeni z vse pogostejšimi napadi na nas, predvsem s plasiranjem neresnic in demagoških izjav ter  
celo sovražnim govorom,« kaj bi bilo, če bi bilo«. Naj navedem nekaj izjav predsednika DVI Zasavje in 
drugih, uperjenih proti nam: 
 

 mi smo mirnodobni vojaški invalidi, ki smo služili vojsko v JLA, vi ste vojni invalidi iz vojne 91,  
    ki ste se borili proti JLA, torej nas imate za sovražnike…(na seji 15. Seji IO ZDVIS), 
 če bo Združenje 91 član ZDVIS boste čez čas predlagali, da se spremeni zakonodaja in boste   
    ukinili mirnodobne invalide (na seji 15. Seji IO ZDVIS) 
 Vam se gre samo za to, da bi se polastili tistih 4 milijone vezanih sredstev zveze ( na seji 15.  
     Seji IO ZDVIS) 

 Člani združenja 91 bodo sedeli na dveh stolih, tako bodo koristili  posebne socialne programe v  
     DVi in še v Združenju (na seji 15. Seji IO ZDVIS) 

 Člani združenja 91 bodo sedeli na dveh stolih, tako bodo koristili  posebne socialne programe v 
     DVi in še v Združenju…(na seji 15. Seji IO ZDVIS) 

 vi ste vseskozi za nas »zlati dečki«, nekaj več……(na seji 15. Seji IO ZDVIS) 

 prisotnost vojaških vojnih invalidov 91 na sejah ZDVIS nekateri smatrajo kot »zunanje sovražnike« 
   (2. Seja IO ZDVIS), 
 že od samega začetka so nekateri ljubosumni na nas, ker imamo svoj Zakon o posebnih pravicah 
    žrtve vojne 91, saj to pomeni nekoliko večje pravice napram drugim vojnim invalidom.  
 
Lahko bi našteval še veliko izrečenih besed v zadnjem letu, ki so bile uperjene proti populaciji žrtve 
agresije 91 in samemu Združenju 91. Kljub temu, da smo sedaj samostojna organizacija, se napadi 
nadaljujejo, zato je sobivanje v zvezi postalo nemogoče. Kot podpredsednik ZDVIS sem sled 
navedenega nepreklicno odstopil od vseh funkcij na zvezi, ostal sem samo član IO kot predstavnik 
DVI Gorenjske, vendar tudi to je očitno moteče, saj je predsednik DVI Zasavje in član predsedstva 
zveze na začetku 2. seje IO izjavil, da ni sprejemljivo da na seji ZDVIS sedi predstavnik neke druge 
zveze (beri Združenja 91), ki je nam sovražna in tako posluša o čem se tam pogovarjajo. 
 
Na podlagi vseh dosedanjih dogodkov sem prepričan, da se vodi dobro organizirana kampanja 
nekaterih mirnodobnih vojnih invalidov, ki so s svojim prepričevanjem po društvih, vplivali tudi na 
podobno mnenje drugih vojnih invalidov. Vse to je zelo slabo za vse vojne invalide v Sloveniji in naše 
organizacije, saj se že pojavljajo posamezni primeri izstopanja VI 91 iz matičnih društev ter prošnje za 
prestope v tista društva, ki imajo enakovreden odnos do te populacije. Dejstvo je, da se večina žrtev 
91 ni včlanjevala v matične DVI, mnogi za to možnost niti niso vedeli, nekaterih sploh niso sprejeli kot 
enakovredne člane, tudi to je bil eden od razlogov, da smo ustanovili Združenje 91. V Združenju 91 
smo zato zavzeli stališče glede teh dogodkov in sicer: 
- Upravičenci, ki imajo status žrtve vojne 91, imajo pravico biti član katere koli organizacije, tako 
    DVI, kateri krajevno pripadajo, kot Združenja 91 in drugih sorodnih organizacij, 
- Vojni invalidi 91 se lahko včlanijo, če to želijo, v Združenje 91, pri tem pa imajo po Zakonu o VI  
    pravico do uveljavljana posebnih pomoči v DVI, v kolikor enake pomoči niso dobili tudi v Združenju  
    91, to pravico lahko koristijo ne glede na to ali so včlanjeni v DVI ali ne!, 
- Vsakemu posamezniku prepuščamo osebno odločitev v kateri organizaciji bo včlanjen, seveda pa  
    je modro, da smo vse žrtve 91 včlanjeni tudi v Združenju 91, kot enoviti organizaciji, ki združuje 
    prav vse žrtve 91, ne glede na status (VVI, CIV, svojci….) 
 
Če imajo lahko svojo organizacijo borci NOB (ZZB za vrednote NOB), veterani vojne za 
Slovenijo (ZVVS), policijski veterani (Združenje Sever) civilni invalidi vojn (ZDCIVS), 
imamo tudi mi, kot žrtve vojne 91, pravico imeti svojo stanovsko organizacijo –  
Združenje 91! 
 
V tem Biltenu 91 boste našli tudi pristopno izjavo za včlanitev v Združenje 91, to velja za vse tiste, ki 
še niste člani. Vsakemu članu pripada tudi poseben znak združenja, kot priponka za razne svečanosti. 
Več informacij o delovanju Združenja 91 si lahko ogledate na naši spletni strani www.zdruzenje91.si , 
prav tako nam lahko pišete na elektronski naslov info@zdruzenje91.si.   

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


  

POSLOVNO POROČILO O DELU 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.  Združenje 91 združuje 101 upravičenca s 
statusom vojaškega vojnega invalida 91, 3 civilne invalide vojne 91 in 60 družinskih upravičencev - 
svojcev po padlem ali umrlem v vojni 91, skupaj 164 upravičencev.  Imamo svojo spletno stran 
www.zdruzenje91.si ,  preko katere redno informiramo svoje člane in zainteresirano javnost, ter svoj 
elektronski naslov info@zdruzenje91.si . 
 
2. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV 
 
V Združenju 91 smo izvajali tri posebne socialne programe, ki posameznim skupinam invalidov 
omogoča bolj aktivno sodelovanje in pripomore k odstranjevanju ovir in bolj neodvisno življenje in 
sicer:  
 
Posebni socialni programi: 
 
a) integracija vojnih invalidov in družinskih upravičencev v kulturno in  družbeno življenje, 
      negovanje tradicij in spomina na osamosvojitvene procese in 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 izvajanja programov: 

 
Aktivnosti programov 2011 Kraj 

izvedbe 
Datum 
izvedbe 

Izvajalci oz. 
avtorji 

Št. 
Upor. 

Proslava ob dnevu Združenja SEVER Šentjernej 01.12.1011 
Združenje 
SEVER 

12 

Izid 1. Številke Biltena 91 Kranj 01.03.2011 Združenje 91 150 

Izdaja posebnih znakov Združenja 91 ob 
20. Obletnici osamosvojitve Slovenije 

Kranj 01.06.2011 Združenje 91 50 

Udeležba odkritja spominske plošče 
»nismo oddali orožja« 

Kranj 17.05.2011 ZVVS Kranj 
3 

Udeležba na srečanju vojnih inv. Slovenije Gornja 
Radgona 

28.5.2011 ZDVIS 
3 

Proslava v taborišču Mauthausen Ljubelj 18.6.2011 ZZB Tržič 
ZVVS Tržič 

1 

Sprejem žrtev vojne 91 prireditev Ljubljana 24.06.2011 Predsednik RS 32 

Proslava ob dnevu državnosti Tržič 25.6.2011 Občina Tržič 1 

Udeležba odkritja spomenika žrtvam 91 Brnik 30.6.2011 PVD SEVER 
KRANJ  

6 

Proslava žrtvam 2. SV Pod Storžič 07.08.2011 ZZB Tržič 1 

Proslava odhod zadnjega vojaka JLA iz 
SLO 

Koper 24.10.2011 
Predsednik RS 
Veter. Org. 

8 

komemoracije ob dnevu mrtvih Žale Lj. 28.10.2011 Vlada RS, MOL 3 

 

http://www.zdruzenje91.si/
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Posebna soc. pomoč redno šolajočemu 
otroku padlega 91 

Maribor 21.11.2011 Združenje 91 1 

Proslava ob dnevu Z SEVER Šentjernej 01.12.1011 
Združenje 
SEVER 

12 

Sprejem predstavnikov invalidskih 
organizacij  

Brdo pri 
Kranju 

02.12.2011 Predsednik RS 2 

Srečanje članov Združenja 91 Ptuj 10.12.2011 Združenje 91 30 

Sprejem predstavnikov invalidskih 
organizacij 

Brdo pri 
Kranju 

02.12.2011 Predsednik RS 2 

 
V izvajanje posebnih socialnih programov je bilo skupaj vključenih 85 članov (ponavljajoče), Bilten91 
pa so prejeli vsi upravičenci in sorodne veteranske organizacije. 
 
Delovanje Združenja 91: 
 
Poleg zgoraj navedenih aktivnosti smo v Združenju 91 v drugi polovici leta izvajali še druge redne 
aktivnosti: 
 
- Izvedli dve seji UO Združenja 91, 
- Izvedli dve dopisni seji Združenja 91, 
- Izdelali smo nov logotip in žig Združenja 91, 
- Izvedli smo izredno skupščino Združenja 91, kjer smo spremenili Statut, logotip in žig, 
- Poslali smo vloge na javne razpise občin Kranj, Novo mesto in Tržič, 
- Udeleževali smo se sestankov in prireditev sorodnih veteranskih organizacij na Gorenjskem in v 

Ljubljani, 
- Sodelovali z Muzejem novejše zgodovine v Ljubljani pri nastajanju nove knjige spominov in 

pričevanj udeležencev vojne 91, 
- Sodelovali v kontaktni oddaji Radia Ognjišče, kjer smo predstavili naše Združenje 91, 
- Na MDDSZ smo se udeležili na problemskem sestanku o novelaciji zakonodaje in problematiki 

žrtev vojne 91, 
- Aktivno smo sodelovali s protokolom RS pri organizaciji sprejemov žrtev 91. 

 
3. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2011 
 
V Združenju 91 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 2011 smo prejeli finančna sredstva iz naslednjih virov: 
 

-  Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, 

-  Mestne občine Kranj, javni razpis za veteranske organizacije, 

-  Mestne občine Novo mesto, javni razpisi, 

-  Občine Tržič, javni razpisi za veteranske organizacije 

-  iz lastnih sredstev - članarine.  

 
Okvirni pregled prihodkov in odhodkov: 

 
VIRI PRIHODKOV V 2011 PRIHODKI   

Mestna občina Kranj 260,00 

Mestna občina Novo mesto 500,00 

Občina Tržič 374,49 

ZDVIS 4.000,00 

Članarina 396,00 

Lastna dejavnost – prenos iz 2010 631,03 

Obresti, drugo 2,01 

SKUPAJ 6.163,53 

 



  

PORABA SREDSTEV V 2011 ODHODKI v € 

Materialni stroški (pisarniški mat., vabila, zloženke…) 579,68 

Potni stroški 90,04 

Socialne pomoči 250,00 

PSP Integracija 1.230,57 

PSP Informiranje,  Bilten 91, spletna stran 701,34 

Delovanje organov, skupščina 978,11 

Drugi odhodki 595,38 

SKUPAJ 4.485,12 

RAZLIKA PRIHODKI / ODHODKI 1.678,41 

 
4. REORGANIZACIJA ZDRUŽENJA 91: 
 
Združenje 91 se je v dogovoru z vodstvom ZDVIS želelo včlaniti kot enakopravno 16. društvo vojnih 
invalidov, s čimer bi zagotovili enotnost organiziranja in delovanja vseh vojnih invalidov v Sloveniji. Na 
letni Skupščini ZDVIS so delegati zavrnili možnost včlanitve v zvezo, zato je Združenje 91 sprejelo vse 
potrebne ukrepe, da lahko nemoteno deluje naprej samostojno. 
 
Na pobudo ZDVIS se je vodstvo Združenja 91 sestalo z vodstvom zveze z namenom oblikovanja 
dogovora o medsebojnem sodelovanju. Uskladili smo tudi pisni dogovor o obliki in vsebinah 
sodelovanja, vendar so člani IO ZDVIS tudi tak dogovor zavrnili.  
 

Iz nam nepoznanih razlogov je bilo Združenje 91 tekom leta tarča različnih neresničnih in 
demagoških očitkov o dvojnosti organizacij, o možnih zlorabah žrtev vojne 91, ki bi lahko 
koristili enake programe v več organizacijah iz sredstev FIHO, ter drugih podtikanj, za katere 
smo dokazali, da nimajo nikakršne osnove. Tudi vodstvo ZDVIS  je zavzelo stališče, da so 
napadi in očitki na račun Združenja 91 neutemeljeni in neupravičeni. 
 
Združenje 91 tako deluje samostojno kot invalidska organizacija, ki združuje vse žrtve vojne agresije 
91 v Sloveniji, to je na državnem nivoju. 
 
5. OCENA USPEŠNOSTI IN EVALVACIJA 
 
Združenje 91 je v svojem programu dela in finančnem načrtu za leto 2011 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.   
Ocenjujemo, da smo v letu 2011 opravili vse planirane naloge in dosegli zastavljene cilje.  
 
6. 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 in podal pozitivno mnenje v pisni obliki, ki je bilo obravnavano na Zboru 
članov Združenja 91. Ocenjujemo, da smo v letu 2011 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 1.678,41 EUR smo prenesli v naslednje leto, kot rezervirana 
namenska sredstva in ga bomo porabili za izvedbo Zbora članov Združenja 91 v začetku leta. 
 
Poslovno poročilo Združenje 91 je obravnaval UO in NO dne 1.2.2012 ter Zbor članov februarja 2012, 
objavljeno pa je bilo tudi v internem glasilu BILTEN 91.   
 

  



  

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT  ZDRUŽENJA VOJNIH INVALIDOV 91  
ZA LETO 2012 

 
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. 
 
Sedež Združenja 91 je v Kranju, Luznarjeva ulica 3 a.  Združenje 91 združuje skupaj 164 
upravičencev po Zakonu o vojnih invalidih in celotnega območja Slovenije, od tega: 

- Vojaški vojni invalidi    101, 
- Civilni invalidi vojn       3, 
- Družinski upravičenci, svojci padlih    60. 

 
Združenje 91 informira svoje člane in zainteresirano javnost preko svoje spletne strani  
www.zdruzenje91.si in elektronskega naslova info@zdruzenje91.si, ter preko internega Biltena 91. 
 
2.  NAMENI IN CILJI DELOVANJA 
 
Namen in cilj delovanja 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 2012 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, 
- pomagati socialno ogroženim članom in redno šolajočim otrokom padlih 91, 
- udeležiti se srečanj, sprejemov in proslav na katere bomo vabljeni, 
- sodelovati pri spreminjanju in sprejemanju predpisov a področja vojnih zakonov, 
- sodelovanje z sorodnimi invalidskimi in veteranskimi organizacijami. 

 
Za strokovno pomoč pri izvajanju posebnih socialnih programov smo pridobili dipl. soc. delavko, višjo 
svetovalko Heleno Govekar iz Tržiča. 
 
3.  PROGRAM DELA ZA LETO 2012 
 
Posebni socialni programi: 
 
a) integracija vojnih invalidov in družinskih upravičencev v kulturno in  družbeno 
     življenje, negovanje tradicij in spomina na osamosvojitvene procese in 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) posebna informativna dejavnost vojnih invalidov. 

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


  

vsebina programa: 
 
Članom združenja bomo omogočili srečanja s 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 2012 tako planiramo: 
 
- Zbor članov Združenja 91 dne 25.2.2012, 
- Udeležili se bomo srečanja vojnih invalidov Slovenije 26.5.2012, 
- Udeležili se bomo svečanosti ob dnevu miru pri spomeniku Braniteljev slovenske zemlje na Cerju, 
- udeležili se bomo srečanj, ki jih organizirajo druge veteranske organizacije, 
- udeležili se bomo pomembnejših državnih proslavah, srečanj in sprejemov, 
- izdali bomo interni informativni Bilten 91 št 2, 
- stalno bomo posodabljali spletno stran Združenja www.zdruzenje91.si. 

 
V letu 2012 bo v programe aktivno vključenih okoli 40 članov. 
 
4.  DELOVANJE ZDRUŽENJA 91: 
 
- administrativno in knjigovodsko poslovanje, priprava gradiv, sprejem in oddaja pošte, bančno 

poslovanje, 
- finančno računovodsko poslovanje na nivoju Združenja 91 in preko  računovodskega servisa, 
- delovanje organov Združenja 91: 1 x letna skupščina, 2 x seja upravnega odbora 
- sodelovanje zunanje  dipl. socialne delavke – višje svetovalke  Helene Govekar  po potrebi, 
- sodelovanje predstavnikov Združenja 91 v drugih organih in institucijah na državnem  in lokalnem 

nivoju. 
 

6.  FINANČNI NAČRT ZA 2012 
 

Združenje 91 se trenutno financira iz lastnih sredstev članarine in sredstev občin iz javnih razpisov. V 
tem letu še nimamo sistemskih finančnih prilivov iz sredstev FIHO in MDDSZ, zato bodo aktivnosti 
temu primerno okrnjene. 

 
VIRI PRIHODKOV V 2011 PRIHODKI   

Mestna občina Kranj 160,00 

Članarina 350,00 

Lastna dejavnost – prenos iz 2011 1.047,38 

Obresti, prispevki članov, drugo 100,00 

SKUPAJ 1.657,38 

 
PORABA SREDSTEV V 2011 ODHODKI   

Materialni stroški (pisarniški mat., vabila, zloženke…) 200,00 

Potni stroški 100,00 

PSP Integracija, informiranje, drugo 200,00 

Delovanje organov, skupščina 500,00 

Drugi odhodki 300,00 

SKUPAJ 1.300,00 

RAZLIKA PRIHODKI / ODHODKI 357,38 

 
7.  ZAKLJUČEK 
 
V letu 2012 bo delovanje Združenja 91 na vseh področjih dela omejeno zaradi dejstva, da nismo 
uspeli s pridobitvijo sistemskih finančnih sredstev iz Fundacije FIHO in drugih virov, ki nam sicer po 
zakonu pripadajo. Tako v tem letu ne bomo mogli sofinancirati posebnih socialnih programov tistim 
članom, ki take pomoči iz različnih vzrokov, niso deležni v matičnih društvih DVI v Sloveniji, prav tako 
ne bomo mogli organizirati tradicionalnega srečanja članov Združenja 91. 
 

http://www.zdruzenje91.si/


  

Z A K O N 
O POSEBNIH PRAVICAH ŽRTEV V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991 (ZPPZV91) 

 
1. člen 

Ta zakon določa posebne pravice, ki jih zagotavlja Republika Slovenija osebam, ki so v vojni za 
Slovenijo 1991 kot pripadniki Teritorialne obrambe Republike Slovenije ali organov za notranje 
zadeve postali invalidi ter jim je na tej podlagi priznan status vojaškega vojnega invalida (v nadaljnjem 
besedilu: vojaški vojni invalidi) in njihovim družinskim članom. 
Za posebne pravice iz prejšnjega odstavka se štejejo: 
– doživljenjska mesečna renta (v nadaljnjem besedilu: renta), 
– odškodnina po posebnem zakonu, ki ureja poplačilo vojne odškodnine (v nadaljnjem besedilu: 
   odškodnina), 
– štipendija in druge pravice iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona, ki pripadajo otrokom oseb  
   padlih v vojni za Slovenijo 1991 ali umrlih za posledicami poškodb, dobljenih v tej vojni (v  
   nadaljnjem besedilu: otroci padlih). 

2. člen 
Upravičenci do rente so vojaški vojni invalidi, ki so utrpeli poškodbe v vojni za Slovenijo 1991 in jim 

je odstotek invalidnosti ugotovljen trajno. 
Upravičenci do odškodnine so zakonski in zunajzakonski partnerji padlih, ki niso sklenili nove 

zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti ter starši padlih. Vsaj tri leta trajajoča življenjska 
skupnost, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo, ima 
po tem zakonu enake pravne posledice kot zakonska zveza. 

Upravičenci do štipendije in prednosti pri sprejemu v dijaški oziroma študentski dom ter pravice do 
kritja stroškov šolske malice so otroci padlih, ki se redno šolajo oziroma imajo status študenta, vendar 
najdalj do 27. leta starosti. 

3. člen 
Osnova za odmero rente je enaka trikratnemu najvišjemu znesku doživljenjske mesečne rente za 

obdobje trajanja nasilnega dejanja od 6. aprila 1941 do 15. maja 1945 po zakonu o žrtvah vojnega 
nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96 in 44/96). 

Renta se vojaškemu vojnemu invalidu odmeri v odstotku od osnove, ki je enak odstotku priznane 
invalidnosti. 

4. člen 
Osebe iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona imajo pravico do štipendije v višini razlike med 

osnovo, ki znaša 100% najvišje možne kadrovske štipendije po predpisih Vlade Republike Slovenije o 
štipendiranju (v nadaljnjem besedilu: osnova) za otroke padlih, ki se šolajo v osnovni šoli, 110% za 
dijake srednjih šol in 120% za študente in kadrovsko štipendijo, ki se otrokom padlih zagotavlja po 
drugih predpisih. 

Štipendija, določena na način iz prejšnjega odstavka se poveča za 40%, če prejemnik štipendije 
med šolanjem prebiva izven kraja stalnega bivališča. 

Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo prednost pri sprejemu v dijaški oziroma študentski dom 
in pravico do kritja stroškov šolske malice oziroma ob nakupu bonov za študentsko prehrano po 
posebnem podzakonskem aktu. 

5. člen 
Denarna sredstva za izplačilo rent, štipendij in drugih pravic otrok padlih se zagotavljajo v 

državnem proračunu. 
 

6. člen 
Osnova za odmero rente in renta po tem zakonu se usklajujeta enako kot pokojnine po predpisih o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
7. člen 

O pravici do rente po tem zakonu odloči v postopku po predpisih o vojnih invalidih upravna enota, 
pristojna za vojne invalide, na prvi stopnji oziroma ministrstvo, pristojno za vojne invalide, v 
pritožbenem postopku. 

8. člen 
Štipendija po tem zakonu otroku padlega se ne upošteva pri ugotavljanju pravice in višine 

družinskega dodatka po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95 in 19/97). 
9. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Št. 545-07/97-6/1, Ljubljana, dne 25. julija 1997. 



  

RAZNA OBVESTILA ZA ČLANE ZDRUŽENJA 91: 
 
Letos bo letna Skupščina Združenja 91 konec meseca februarja, lokacijo še nismo izbrali. 
Želimo, da bi se skupščine udeležilo čim več članov, zato vas pozivamo, da nas obvestite kdo 
se bo skupščine udeležil, da bomo lahko planirali vse potrebno in vam poslali gradivo. Del 
gradiva je objavljen že v tem biltenu (poročilo in program). Pokličite nas na spodnje tel. 
številke (Irena: 041 712 895, Jože: 040 666 952), še bolj enostavna oblika obveščanja pa je 
uporaba elektronske pošte: info@zdruzenje91.si.  
 
Kdo je lahko član Združenja 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. Redni člani Združenja 91 so lahko tudi mirnodobni vojaški invalidi, ki so status 
pridobili zaradi aktivnosti v agresiji 91, vendar po zakonskem roku, ki je izredno zakonsko 
omejen. 
 
Koriščenje posebnih oblik pomoči: 
 
Pomembno je, da se vsi zavedamo svojih pravic, zato naj ponovno omenim, da imajo vojni 
invalidi 91 pravico koristiti posebne pomoči v Društvih vojnih invalidov, ki so najbližja 
njihovemu bivališču in to ne glede na to ali so včlanjeni v društvo ali ne. Najpogostejše 
pomoči so pri sofinanciranju stroškov bivanja v zdraviliščih in sofinanciranje terapij, vse brez 
zdravniških napotnic ali izvidov! V primeru težke socialne situacije, smrti v družini, naravni 
nesreči, zdravstvenih težavah imate pravico do enkratne posebne pomoči, ki pa je praviloma 
namenska. Med te pravice spadajo tudi sofinanciranje raznih ortopedskih pripomočkov. 
Posebne pomoči so lahko deležni studi družinski upravičenci po padlem ali umrlem vojnem 
invalidu, vendar iz dela sredstev zveze ali državnega proračuna. Civilne žrtve vojne 91 se 
morajo za tako pomoč obrniti na društva civilnih invalidov, ki so najbližja njihovemu bivališču. 
Dokler naše Združenje 91 ne bo dobilo sistemskih finančnih sredstev, ne bomo mogli 
pomagati našim članom, upamo, da bo bistveno bolje v naslednjem letu. 
 

 
Sprejem žrtev 91 pri predsedniku Republike 

mailto:info@zdruzenje91.si


  

ZDRUŽENJE  VOJNIH  INVALIDOV 91 
Luznarjeva 3a, 4000 Kranj, tel:. 040 666 952, fax:04 2357435 

http://www.zdruzenje91.si, e-ail: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

