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V Združenje 91 smo se povezali ljudje, ki smo na kakršni koli način povezani z dogodki 
osamosvajanja Slovenije. Naš temeljni cilj delovanja je in bo varstvo in zaščita pravic vseh 
žrtev osamosvojitvene vojne, skrb za dostojno življenje vojnih invalidov, vdov in otrok padlih 
ter ohranjanje spomina na preminule žrtve in dogodke. 
Ali se je kdo vprašal, zakaj smo se sploh »združili«? Idealno bi bilo, če bi vam lahko odgovorila 
takole: »Zato, da ohranjamo spomin na dogodke iz leta 1991, da se med seboj družimo, 
vzpodbujamo in spoštujemo«. Pa odgovor ni tako idealen, kot bi lahko bil. Predvsem smo se 
združili iz potrebe in nuje misleč, da bomo bolj videni in slišani kot skupina ljudi, ki ima enake 
ali podobne potrebe in zahteve in se srečuje z enakimi ali podobnimi preprekami za dosego 
svojih ciljev in pravic. Ideja in pobuda se je pravzaprav porodila na enem izmed srečanj pri 
predsedniku Republike Slovenije. 
Dovolite, da vam pojasnim. Že vrsto let nam vodilni naše lepe države ob praznovanju Dneva 
državnosti in Dneva samostojnosti in enotnosti pripravijo sprejem. Na teh sprejemih imamo 
tudi priložnost kaj povedati, se zahvaliti pa tudi potožiti. Vdove, otroci in ostali svojci dajemo 
predstavnikom države pobude in mnenja, katerih temeljna vsebina je, da vse do sedaj niso 
uveljavljene nekatere primerne rešitve, ki bi nam zagotavljale ustrezno in dolgoročno 
materialno varnost. Svojci padlih izražamo pričakovanja, da nam bo država, glede na okoliščine 
zagotovila trajno socialno varnost. Večina teh naših pobud ostane samo na izrečenih besedah 
ali pa se realizirajo zelo počasi. 
Pa vendar obstaja tudi druga plat teh srečanj, tista bolj sproščena in ponosna. Med nami svojci 
so se stkale prave prijateljske vezi in če kdo, potem smo mi tisti, ki lahko najbolj ponosno 
praznujemo  Dan državnosti in samostojnosti. 
Izkoristila bi priložnost in našemu Združenju zaželela še več uspehov na vseh področjih 
delovanja in se zahvalila vsem članom,  da smo, kar smo, še posebej pa našemu tajniku g. 
Jožetu Romšku, ki  nesebično razdaja svoj čas in energijo za dobrobit našega Združenja. 
P.S: Pred 24 leti so o boljšem življenju in samostojni Sloveniji sanjali tudi naši očetje. Danes bi 
bili nad našimi razmerami razočarani. 

  Nela Jergović 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprejem svojcev umrlih in ranjenih pri Predsedniku Republike  Borutu Pahorju in  
Predsedniku Vlade RS, v Ljubljani, 23.12. 2014 



  

 

 
V letu 2014 smo v celoti realizirali naš program in dosegli zastavljene cilje, tako z našo redno 
dejavnostjo, kot z izvedbo posebnih socialnih programov. V minulem letu smo izvajali tri 
osnovne posebne socialne programe, ki  vojnim invalidom omogočajo bolj aktivno in 
neodvisno življenje in sicer:  
 

a) Pomoč vojnim invalidom 91 v socialni ali psihični stiski in ohranjanje   
       socialnih stikov 
 
- sklop: socialna in psihična pomoč 
 

S tem programom smo socialno ogroženim članom, ki so zaprosili za pomoč, pomagali z 
namenskim sofinanciranjem naslednjih pomoči: 
- sofinanciranje nakupa zdravstvenih tehničnih pripomočkov – 6 x 
- sofinanciranje zdraviliških terapij – 4 x 
- sofinanciranje bivanja v zdravilišču po operaciji – 1 x 
- posebna finančna pomoč – 5 x ( od tega 2 x DU) 

 
 Skupaj smo na ta način pomagali 14 vojnim invalidom in 2 družinskima upravičenkama. 
 
Pri realizaciji posebnih pomoči smo upoštevali pravilo iz našega pravilnika, ki se glasi: 
» čl. 15: Upravičenci do prejema posebnih pomoči, ki so v tekočem letu prejeli posebno pomoč 
iz sredstev Združenja 91 (FIHO), ne morejo za enako vrsto pomoči zaprositi ali jo koristiti v 
drugi  organizaciji vojnih invalidov in obratno.« 
 
- sklop: ohranjanje socialnih stikov vojnih invalidov 91 
 
s ciljem druženja in integracije ter ohranjanja socialnih stikov, smo našim članom omogočili 
naslednje aktivnosti: 
 
- tradicionalno srečanje članov Združenja 91 v Mariboru, 
- svečanost na Osankarici na Pohorju, 
- svečanost ob 69 letnici osvoboditve taborišča Mauthausen na Ljubelju, 
- proslav ob dnevu državnosti, več lokacij po Sloveniji, 
- proslav ob dnevu samostojnosti in enotnosti, več lokacij, 
- svečanost ob dnevu združenja Sever v  Radovljici, 
- sprejemu pri predsedniku Vlade RS ob svetovnem dnevu invalidov v Ljubljani, 
- sprejemu pri predsedniku RS za ranjene in svojce žrtev agresije 91 v Ljubljani, 
- komemoracij ob obeležjih žrtev agresije 91, več lokacij po Sloveniji, 
- omogočili smo obiske abonmajev v Mestnem gledališču Maribor. 

 
Skupaj se je vseh srečanj in prireditev udeležilo neponovljivo 47 članov združenja. 
 
Izvajanje dejavnosti na področju integracije in ohranjanja socialnih stikov vojnih 
invalidov, civilnih invalidov vojne in družinskih upravičencev je bilo v letošnjem letu zelo 
bogato in obširno: 
 

 Letni Zbor članov združenja je bil organiziran februarja v zdravilišču Thermana v Laškem. 
Dogodek je bil organiziran v treh delih: uradni del letne skupščine, skupno kosilo članov 
združenja in gostov skupščine ter rekreativni del srečanja z obiskom zdraviliškega centra. 

 



  

 Vse leto smo se člani Združenja 91 udeleževali raznih spominskih pohodov, proslav, srečanj 
in komemoracij  po vsej državi. V okviru teh dogodkov smo skrbeli za ustrezno negovanje 
obeležij iz polpretekle in novejše zgodovine. 

 Na Ljubelju smo obiskali spominski muzej in koncentracijskega taborišča Mauthausen – 
Ljubelj. V Nacionalni univerzitetni knjižnici v Ljubljani so si nekateri člani združenja  ogledali 
še razstavo najstarejše slovenske Trubarjeve knjige. 

 Udeleževali smo se dogodkov, ki jih organizirajo nam sorodne invalidske, veteranske in 
domoljubne organizacije – na vseh ravneh – državni, pokrajinskih, lokalnih in občinskih.  

   sprejem pri predsedniku Vlade RS ob svetovnem dnevu invalidov v Ljubljani, 
 V okviru obeleževanja osamosvojitvenih dogodkov smo se člani Združenja 91  udeležili 

vsakoletnega sprejema pri predsedniku republike g. Borutu Pahorju, državne proslave in 
vrste dogodkov na lokalnih ravneh, ki so povezani s tem praznikom. 

 V jeseni smo za člane združenja na območju Maribora zagotovili nakup abonmaja za dramo 
in opero – balet SNG Maribor.  

 Kot delegacija Združenja 91 smo se udeležili številnih komemoracij tako na državni kot na 
lokalni ravni v času obeleževanja Dneva mrtvih.  

 Naše Združenje vojnih invalidov 91 je posebej dejavno tudi v mesecu decembru, ko se 
odvijajo razni dogodki v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti. Organizirali smo tudi 
razširjeni posvet organov združenja, s ciljem pregleda opravljenega dela in priprave 
programskih dokumentov za naslednje leto. 

 

V tem programu je sodelovalo skupaj 52 članov. 
 
a) Individualna rekreacija in Športne igre vojnih invalidov 91   
 

Na področju individualne rekreacije smo izvajali več aktivnosti in sicer: 
 

  Za člane Združenja 91 smo organizirali jesenski pohod na Ljubeljski prelaz (1370 m).   

  Izvedli smo športne igre članov združenja  v športnih panogah pikado in metanje balinčkov 
 na cilj in streljanju z zračno puško, 

  Posameznikom smo omogočili vodeno telovadbo in plavanje v termalnih bazenih Term Ptuj,   
 Term Čatež in Term Laško, 

  Posamezniki so se v lokalnem okolju organizirano ukvarjali še s kolesarjenjem, streljanjem,   
 kegljanjem, pikadom in smučanjem. 

 

Skupaj se je z individualno rekreacijo ukvarjalo 30 članic in članov. 
 
b) posebna informativna dejavnost vojnih invalidov 91 
 

Informativna dejavnost je v letu 2014 potekal kot običajno tako, da smo pomembna obvestila 
in informacije predstavili na naši spletni strani www.zdruzenje91.si , izdali smo naš Bilten 91, 
posredovali razna obvestila preko elektronskega naslova info@zdruzenje91.si našim članom in 
drugim organizacijam, ter obveščali člane in druge s pisnimi obvestili. 
 
Poleg navedenih aktivnost, se je naš podpredsednik združenja Drago Koprčina kot redni član,  
udeležil tudi več sej Sveta za invalide pri Vladi RS, Sej Državnega zbora in Državnega sveta pri 
obravnavi tematike invalidov, Sej Sveta FIHO, NSIOS-a, Svetov invalidov v mestnih občinah, 
ter drugih sestankov sorodnih organizacij. 
 

Člani Upravnega odbora in nadzornega odbora združenja so se redno sestajali na sejah in 
dopisnih sejah. Veliko medsebojnega sodelovanja in komunikacije pa se je odvijalo preko 
elektronske pošte in video konferenc. 

  

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


  

 
 
UVOD: 
 
Združenje vojnih invalidov 91 (Združenje 91) je bilo ustanovljeno leta 2007 in je registrirano pri UE 
Kranj. Na podlagi odločbe MDDSZ smo pridobili status invalidske organizacije, ki deluje na državni 
ravni. Svojega predstavnika imamo v Svetu za invalide Republike Slovenije in v Svetu Fundacije za 
financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij. Združenje 91 ima svoj Temeljni akt v katerem so 
opredeljene vse naloge in način dela, vodi ga predsednik, pomembne sklepe pa sprejema pet članski 
Upravni odbor. V Združenju 91 nimamo zaposlenih oseb, saj vsi delamo prostovoljno. 
 
Sedež Združenja 91 je v Tržiču. Trenutno nimamo svojih prostorov za delovanje, zato tehnično 
administrativne posle opravlja tajnik na svojem domu.  Združenje 91 združuje skupaj 164 
upravičencev po Zakonu o vojnih invalidih iz celotnega območja Republike Slovenije, od tega: 
 

Vojaški invalidi 
Družinski upravičenci,  

svojci umrlih 
Drugi člani Skupaj 

97 59 8 164 

 
Svoje člane in zainteresirano javnost informiramo preko spletne strani  www.zdruzenje91.si in 
elektronskega naslova info@zdruzenje91.si in preko internega Biltena 91. 

Pri izvajanju posebnih socialnih programov nam pomaga in svetuje dipl.soc.del. Helena Govekar, višja 
svetovalka. 
 
2.  NAMENI IN CILJI DELOVANJA 
 
Namen Združenja 91 je, da v skladu z možnostmi, članom pomagamo na vseh področjih življenja, kjer 
nastajajo težave in jih preko rednih institucij države sami ne morejo reševati v zadostni meri. Dejstvo, 
da je del vojnih invalidov in družinskih upravičencev včlanjenih tudi v Društva vojnih invalidov na 
lokalni ravni, v ničemer ne spremeni potrebe po obravnavi specifičnih vprašanj in problemov, ki 
zadevajo populacijo iz agresije na Slovenijo leta 91.  
 
Cilji, ki jih želimo doseči v letu 2015 so naslednji: 
 
- pomagati socialno ogroženim vojnim invalidom in družinskim članom, 
- omogočiti članom ohranjanje zdravja z individualno rekreacijo in terapijami, 
- izdati interni Bilten 91 in ga poslati vsem članom in upravičencem, 
- omogočiti udeležbo članov na srečanjih, sprejemih, komemoracijah in proslavah, 
- organizirati tradicionalno srečanje vseh žrtev agresije 91, 
- izdelati evidenco dogodkov in spominskih obeležij padlih in umrlih v vojni 1991, 
- sodelovati z državnimi organi pri spremembah zakonodaje s področja vojnih invalidov, 
- pridobiti status organizacije, ki deluje v javnem interesu, 
- s spremembo Temeljnega akta prenesti sedež Združenja 91 iz Kranja v Maribor, 
- izboljšati sodelovanje s sorodnimi invalidskimi in veteranskimi organizacijami v Sloveniji. 
 
Pri doseganju zastavljenih ciljem bomo poskušali pridobiti k sodelovanju več naših članov, čeprav 
se zavedamo, da je udeležba na raznih aktivnostih povezana s stroški prevoza in je temu primerna 
tudi udeležba. 

 
3.  POSEBNI SOCILANI PROGRAMI 
 

S tem programom bomo vojnih invalidov omogočili  kulturno in družabno življenje, organizirali bomo 
srečanje vsem članov,  izlete ter druženje ob različnih proslavah. Organizirali bomo  prevoze na razna 
srečanja, proslave in sprejeme, ki jih prirejajo državne institucije ali sorodne invalidske in veteranske 
organizacije. Še posebej bomo dali poudarek na udeležbo na prireditvah, ki so vezane na 
osamosvojitvene procese iz leta 91. 

 

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


  

3.  POSEBNI SOCILANI PROGRAMI 
 

a) Integracija vojnih invalidov 91 v kulturno in družbeno življenje 
 

S tem programom bomo vojnih invalidov omogočili  kulturno in družabno življenje, organizirali bomo 
srečanje vsem članov,  izlete ter druženje ob različnih proslavah. Organizirali bomo  prevoze na razna 
srečanja, proslave in sprejeme, ki jih prirejajo državne institucije ali sorodne invalidske in veteranske 
organizacije. Še posebej bomo dali poudarek na udeležbo na prireditvah, ki so vezane na 
osamosvojitvene procese iz leta 91. 
Z nakupom abonentskih vstopnic bomo omogočili članom oglede gledaliških uprizoritev v Mariboru. 
Občasno pa si bomo ogledali tudi spominska obeležja in kulturne spomenike na širšem območju Slovenije. 
 
Člani Združenja 91 bodo aktivno sodelovali pri obeležitvi  70 obletnice osvoboditve Taborišča Mauthausen 
na Ljubelju, s postavitvijo spominske razstave in izdajo Zbornika o vlogi civilnega prebivalstva pri izgradnji 
predora na Ljubelju. 
 

b) Pomoč vojnim invalidom 91 v socialni ali psihični stiski in ohranjanje  socialnih stikov 
 
Socialno ogroženim vojnim invalidom, predvsem pa brezposelnim članom, bomo na podlagi njihovih 
vlog, poskušali pomagati z nasveti ali razgovori s strokovno socialno delavko.  
 
Sofinancirali bomo nakup določenih tehničnih pripomočkov, ki vojnim invalidom izboljšujejo kvaliteto 
življenja.  Sofinancirali bomo zdravstvene terapije,  ki lajšajo posledice invalidnosti in bogatijo življenje 
posameznika. V nujnih primerih bomo sofinancirali bivanje v zdravilišču. 
 
Ohranjanje socialnih stikov bomo izvajali s pomočjo obiskov težjih vojnih invalidov, katerim bomo 
omogočili udeležbo na naših srečanjih in na raznih prireditvah.  
 
c)  Individualna rekreacija in Športne igre vojnih invalidov 91 
 
Rekreacija je pomembna aktivnost posameznika pri premagovanju ovir in utrjevanju psihičnega stanja 
vojnih invalidov, saj krepi zdravje in vzdržuje ustrezno kondicijo, kar blagodejno vpliva na počutje in 
zdravje. S tem programom bomo zainteresiranim članom omogočili razne vrste rekreacije, predvsem na 
individualni ravni v različnih športih, ki so prilagojene njihovim zmožnostim in sicer: 
 
- Organizirali bomo lažji rekreativni pohod, katerega se bodo lahko udeležili vsi vojni invalidi in svojci, 
- Organizirali bomo športne igre članov Združenja 91, 
- Sofinancirali bomo vstopnice za vodeno telovadbo v bazenih Term v bližini bivališč članov, 
- Spodbujali bomo individualno rekreacijo kot je kolesarjenje, smučanje, pohodništvo in drugo. 
 
d) posebna informativna dejavnost vojnih invalidov 91 
 
Vojni invalidi 91 živijo posamezno na celotnem območju države, zato izvajamo program informiranja  tako, 
da vsako leto izdamo interni BILTEN 91, v katerem članom posredujemo vse potrebne informacije o delu 

združenja, možnostih članov, koledarju aktivnosti preko leta, potrebne obrazce za vloge in drugo gradivo. 
Prav tako urejamo svojo spletno stran www.zdruzenje91.si , preko katere posredujemo članom in širši 
zainteresirani javnosti vse potrebne aktualne informacije.   
 

5.  FINANČNO POSLOVANJE 
 
Združenje 91 se financira iz naslednjih virov: 
 
- Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij -  FIHO, 
- Javni razpisi občin, 
- Članarine, donacije in lastna sredstva. 
 
Pretežni del finančnih sredstev porabimo za izvajanje posebnih socialnih programov. 

http://www.zdruzenje91.si/


  

 
V letošnjem letu se je iztekel že drugi štiriletni mandat našega združenja. To je pomenilo, da smo 
pripravili Programsko – volilni Zbor članov, za katerega pa smo moralo izpeljati vse potrebne postopke 
za evidentiranje novih vodstvenih kadrov. V ta namen smo imenovali posebno komisijo, ki je izpeljala 
vse potrebne postopke, usklajene s pravili našega Temeljnega akta. Komisijo so sestavljali: Dargo 
Koprčina – predsednik, Marjan Mauko in Nela Jergović, člana. Po ustaljenem postopku smo obvestili 
vse naše redne člane, da se odzovejo in predlagajo sebe ali koga drugega za prevzem vodilnih funkcij 
v združenju za naslednje mandatno obdobje 2015 – 2019. Do predvidenega roka – konca januarja 
t.l., nismo prejeli s strani članov nobenega predloga za kandidiranje, zato je komisija pričela postopek 
iskanja potencialnih kadrov za novo vodstvo. 
 
Po uspešno izvedenem postopku evidentiranja kandidatov je komisija pripravila predlog kandidacijske 
liste za volitve za naslednje kandidate: 
 
- Jože Romšak, predsednik Združenja 91, 
- Drago Koprčina, podpredsednik Združenja 91, 
- Marjanm Mauko, član upravnega odbora, 
- Franc Širovnik, član upravnega odbora, 
- Miran Ring, član upravnega odbora, 
- Nela Jergovič, član upravnega odbora, 
- Zdenko Lilek, član upravnega odbora. 
- Boris Fras, predsednik Nadzornega obora, 
- Rudi Lah, član Nadzornega obora, 
- Sonja Adam, članica Nadzornega obora. 
 
Na Zboru članov, ki je bil tudi tokrat v Hotelu Thermana v Laškem, so bili predlagani kandidati 
enoglasno izvoljeni za vodenje Združenja 91 v naslednjih štirih letih.  
V minulem mandatu smo imeli pet članov Upravnega odbora, tokrat pa se je število povečalo na 
sedem, kar je vsekakor pozitivno. Po drugi strani pa tokrat nismo evidentirali kandidatov za Častno 
razsodišče, saj v praksi ta organ nima aktivnosti. Nadomestilo za področje smo rešili s spremembo 
Temeljneg akta, v katerem je opredeljeno, da eventuelne disciplinske kršitve obravnana začasno 
imenovana Komisija častnega razsodišča, katero predlaga Upravni odbor izmed članov združenja, ki 
niso istočasno tudi člani Upravnega odbora. 
Naj omenimo, da smo za Zboru članov, poleg ustaljenih zadev, obravnavali tudi spremembe 
Temeljnega akta in sicer v delu, kjer smo spremenili sedež združenja iz Kranja v MO Maribor. 
Dopolnili smo določbe glede Častnega razsodišča in določilo o številu članov Upravnega odbora, ki je 
seja lahko od pet do sedem članski. 
Zbora članov se je udeležilo skupaj 28 članov iz vseh krajev države, kar je zadostno število, če 
upoštevamo oddaljenost in razpršenost članstva in seveda stroške prevoza. Zbor je potekal 
v konstruktivnem ozračju in vsebinsko uspešno, saj smo si zadali nove naloge, ki jih bomo poskušali 
uresničiti v naslednjem letu. 

 
 
 

 
  
 
      Novo vodstvo Združenja 91 



  

 
Ogledali smo si znamenitosti Mestne občine Maribor 

 
 

 
 

 
Prižgali smo sveče in položili sveče pri obeležju umrlih leta 1991 – 

Josef Simčik,  Robert Hvalc in Boris Adam 

 

 



  

Pod najstarejšo vinsko trto v Mariboru in na svetu 

 
 

 

 
 
 

Obiskali smo tudi 
Mestno gledališče 

Maribor  

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Peš smo si ogledali 
Znamenitosti 
mesta Maribor 



  

 
 
 
 
 
 
 

Hoja koristi zdravju, še 
posebej v čistem  
naravnem okolju 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Koliko je še do vrha? 
Samo še dva ovinka... 

 
 
 

 
 
 
 

Še skupinska slika za spomin na prijetno druženje 



  

Udeleženci Zbora članov v Laškem 2015 
 

 
 
 
 
 

Dosedanji predsednik 
Franc Širovnik in novi 

predsednik Jože Romšak 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Sprejem od svetovnem 
dnevu invalidov v  
Ljubljani, december 2014 



  

 

 
 
 

Del dohodnine lahko pustite državi ali pa jo namenite našemu Združenju 91. V Biltenu 91boste 

našli obrazec, katerega izpolnite in oddate na svoji Upravni enoti. Tako dobljena sredstva bomo 
namenili pomoči potrebnim članom našega združenja. 
 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE 

 
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 
40/12 – ZUJF in 75/12) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, 
odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje 
splošno koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za 
splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), 
nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, 
športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po 
posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in 
katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti 
priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. 
Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih 
člani so pravne osebe javnega prava. 
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani 
http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. 

 
 
 
 

Za posredovanje informacij, vabil in drugih obvestil našim članom, je zelo pomembno, da 
razpolagamo s točnimi naslovi in drugimi kontaktnimi podatki. S časom se določeni podatki 
spremenijo, zato je prav, da nam pravočasno pošljete nove kontaktne podatke, predvsem pa: 
 
- Vaš naslov bivališča, ali začasni naslov, 
- Elektronski naslov – e-mail, 
- Telefonsko številko, domačo ali gsm. 
 
Na naslov Združenja 91 lahko pošljete tudi vaša vprašanja, pobude in predloge, kakor tudi vaše 
prispevke, katere bi želeli predstaviti v našem Biltenu 91, ali na naši spletni strani. Veseli bomo 

vaših obvestil o udeležbi na svečanostih in prireditvah v vašem lokalnem okolju, katerih ste se 
udeležili, lahko nam pošljete  prispevek in fotografije. Prav tako se bomo potrudili in odgovorili na 
vaša vprašanja glede urejanja vaših pravic in možnosti s področja vojne zakonodaje. 
 
Zbiramo podatke o svojcih žrtev iz obdobja osamosvojitvenih procesov, ki nimajo 
urejenega statusa! 
 
V letošnjem letu bo Združenje 91 poskušalo ugotoviti pogoje za ureditev primernega statusa 
svojcev žrtev, ki so izgubili svoje najbližje v osamosvojitvenih procesih Republike Slovenije, to je 
v širšem časovnem obdobju pred samo agresijo na Slovenijo. Zato pozivamo vse svojce iz tega 
obdobja, da nam sporočijo podatke o času, kraju in imenu žrtve, ki je izgubila svoje življenje v 
osamosvojitvenih procesih. Opišite v kakšnih okoliščinah je posameznik izgubil življenje, prav 
tako nam  sporočite podatke o svojcih.  



  

 
 

1. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS: 
 
- Srednje šolska izobrazba, 
- Delovne izkušnje na delovnem mestu tajnice ali podobnem delu, 
- Poznavanje uporabe osebnega računalnika, 
- Poznavanje računalniških programov Office ( word in excel ), 
- Poznavanje uporabe interneta in elektronske pošte, 
- Pošiljanje, sprejemanje in posredovanje elektronske pošte, 
- Članstvo v Združenju 91 kot redni član. 

 

2. ROK ZA PRIJAVO: 

 
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, pošljejo pisno vlogo z opisom izpolnjevanja pogojev iz razpisa na 
naslov ZDRUŽENJE 91, Podljubelj 56, 4290 Tržič. Razpis je interne narave, tako, da se lahko 
prijavijo le kandidati, ki so redni člani Združenja 91. Po končanem razpisu, bo primernega 
kandidata za tajnika-co, izbral Upravni odbor združenja v roku enega meseca. Tajnik-ca bo delo 
opravljal občasno in na svojem domu, kot prostovoljec in brez sklenitve delovne pogodbe. Tajnik-
ca bo lahko prejel enkrat letno nagrado za opravljeno delo. Rok za prijave je 25.5.2015. 
Interesenti lahko zaprosijo za dodatne informacije na e-naslov: info@zdruzenje91.si . 

 
 
 

 
 
V Združenju 91 bomo na podlagi programa rekreacije kupili nekaj vstopnic za termalne bazene 
in sicer za: Terme Čatež, Terme Ptuj in Thermana Laško. Vstopnice so namenjene za izvajanje 
programa rekreacije vojnih invalidov in družinskih upravičencev s ciljem ohranjanja 
zdravja. Interesenti lahko vstopnice dobijo tako, da nam pisno ali preko elektronske pošte 
sporočijo v katereih termalnih bazenih bi jih koristili.  
 
Prijave za vstopnice bomo sprejemali do 31. maja 2015. Pri uporabi vstopnic za bazene je 
potrebno upoštevati, da so bile že plačane in da jih je potrebno porabiti v predvidenem roku 
veljavnosti. 

 
    
 

 
Tudi v letošnjem letu bomo nabavili nekaj abonmajskih vstopnic za gledališke in baletne 
predstave Gledališča Maribor. Interesenti lahko dobijo podatke o prevzemu vstopnic tako, da 
pošljete obvestilo na naš e-naslov: info@zdruzenje91.si. 
 
 
 
 
 
V Biltenu91 vam pošiljamo položnico za plačilo letne članarine, ki tudi letos ostaja enaka, to je 
10,00 EUR za člana, oziroma 5,00 EUR za vsakega naslednjega člana istega gospodinjstva. 
Članarina je vsakoletna potrditev pripadnosti našemu združenju in je obvezna, za kar smo se 
obvezali ob izpolnitvi pristopne izjave. Višina letne članarine je simbolična, zato apeliramo na 
vse člane, da jo poravnajo v predvidenem roku.  

mailto:info@zdruzenje91.si
mailto:info@zdruzenje91.si


  

 
V tej novi rubriki vam bomo predstavljali prostoročne aktivnosti naših članov, njihove hobije, 
zbirateljstvo in vse kar spada zraven. Prepričasni smo, da se naši člani v prostem času ukvarjajo 
z različnimi dejavnostmi, ki jim veliko pomenijo in jim dopolnjujejo življenje. Prav je, da svoje 
sposobnosti in ustrarjalnosti pokažejo tudi drugim. Zato le korajžo v roke, pišite nam, pokažite 
nam kaj znate in kaj zmorete, mi pa bomo to predstavili našim članom. Tokrat vam 
predstavljamo Nelo Jergović iz Miklavža na Dravskem polju. 

 
Pozdravljeni, sem Nela Jergović, ustvarjam ozirom izdelujem nakit. Začela sem čisto spontano. 
To je tisto, kar enostavno začutiš. Odšla sem v hobby trgovino, kupila nekaj potrebnega 
materiala in naredila svojo prvo verižico. Od tega je preteklo kar nekaj časa.   
 
Izdelujem v različnih tehnikah, decoupag, vozlanje, kvačkanje…Čisto po trenutnem navdihu, ki 
ga začutim. Motivacijo in navdih najdem povsod in v vsem okrog sebe, v detajlih, ki jih vidim 
povsod in potem s pozitivno energijo nastane hibridna kombinacija. Najdete me tudi na 
Facebook strani: „Unikatni nakit Neli“, vabljeni, da si ogledate še ostale moje izdelke. 
 

Nela Jergović 
 
    



  

 
 

ŠT DOGODEK - AKTIVNOST LOKACIJA DATUM 

1.  14. seja UO Združenja 91 Ptuj 13.02.15 

2.  Zbor članov Združenja 91 Laško 28.02.15 

3.  1. Konstitutivna seja novega UO Laško/Ptuj 10.04.15 

4.  Dan upora proti okupatorju Več lokacij 27.04.15 

5.  70 let osvoboditve Taborišča Mauthausen  Ljubelj 13.06.2015 

6.  Proslave ob Dnevu državnosti Več lokacij 25.06.15 

7.  Proslava na letališču Brnik Brnik 26.06.15 

8.  Rekreacijski pohod  Še ni znano junij   

9.  Veteranski pohod na Triglav Pokljuka 04.07.15 

10.  Dan miru 21. september Cerje 21.09.15 

11.  Športne igre Združenja 91 Še ni znano avgust 

12.  Srečanje članov Združenja 91 Dolenjska september 

13.  2. seja UO – vloga za FIHO Tržič oktober 

14.  Odhod zadnjega vojaka JLA iz SLO  Še ni znano 26.10.15 

15.  Dan spomina na mrtve Žale Ljubljana 30.10.15 

16.  Svetovni dan invalidov - sprejem Ljubljana 03.12.15 

17.  Dan samostojnosti in enotnosti - sprejemi Ljubljana 26.12.15 

 
Vse dodatne informacije glede dogodkov in aktivnosti lahko dobite na telefonski številki  
040 13 18 91 ali na e-naslov info@zdruzenje91.si , koledar aktivnosti pa bo sproti ažuriran na 
naši spletni strani www.zdruzenje91.si. 
Člani združenja se bodo individualno udeležili raznih svečanosti in proslav v svojem lokalnem 
okolju. Na večjih prireditvah državnega nivoja, pa se bodo svečanosti udeležili predstavniki 
združenja. Zaželjeno je, da se udeležimo pomembnih svečanosti v čim večjem številu. Prav 
tako je zaželjeno, da o udeležbi posameznikov na lokalnih ali državnih srečanjih, obvestite 
naše združene na naš e-naslov: info@zdruzenje91.si.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srečanje v Mariboru – Dvorec Meranovo 

mailto:info@zdruzenje91.si
http://www.zdruzenje91.si/
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Letos bo minilo 70 let od  
konca 2. Svetovne vojne 

 in osvoboditve Taborišča 
Mauthausen Ljubelj 

Združenje 91 bo 
sodelovalo pri postavitvi 

razstave in tisku knjige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finančna sredstva za naše programe in delovanje so nam prispevali: 
 

   FIHO - Fundacija za financiranje  Invalidskih in humanitarnih   
      organizacij Slovenije, 

 
 MESTNA OBČINA Slovenj Gradec – javni razpis   

 
   OBČINA Hoče - Slivnica - donacija, 

 
Vsem navedenim se za pomoč iskreno zahvaljujemo in se priporočamo tudi v bodoče. 

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

Tisk: Tiskarna UZAR Tržič   
Naklada: 170 izvodov 

Bilten 91 je brezplačno interno glasilo 
Naslov: Združenje vojnih invalidov 91,  

Podljubelj 56, 4290 Tržič 
Telefon gsm: 040 13 18 91   

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

  

http://www.zdruzenje91.si/
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