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Društvo invalidov Dravograd ima sedeţ v podnajemih prostorih Obrtno podjetniške zbornice v Trgu 4. 
Julija štev. 18 v Dravogradu, telefon in fax  02 87 84 200, e naslov: di@dravograd.si spl. stran: 
http://www.di-dravograd.eu/ 
Društvo je  invalidska organizacija, ki  vključuje delovne invalide po Zakonu o pokojninskem in inva-

lidskem zavarovanju in druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridob-
ljenih ali prirojenih okvar in oviranosti,  ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in druţbeno okolje, ne 
morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, druţinskega in druţbenega ţivljenja v 
okolju, v katerem ţivijo in delajo ter njihove zastopnike. 
Društvu je s strani Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve podeljen status društva, ki deluje 
v javnem interesu na področju socialnega varstva. Društvo je na podlagi Zakona o društvih pravna 

oseba zasebnega prava. Organizacija in dejavnost društva sta določeni v statutu. Na volilnem zboru 
članov dne 03.03.2013 so bili izvoljeni naslednji organi društva: 

O DRUŠTVU 

VODSTVO DRUŠTVA: 
 

Slavko Haluţan, predsednik, 
Alojz Špalir, podpredsednik, 
Polonca Domanko, info. pisarna, 
Andreja Boţnik , pomoč društvu, 
Marjana Haluţan, blagajnik, 
 
IZVRŠNI ODBOR:     

Slavko Haluţan, predsednik,, 
Alojz Špalir, Franc Preloţnik, 
Joţe Laznik, Julijana Sveček, 
Alojz Pšeničnik, Vincencija Škratek, 
Silvo Veršič, Joţef Šegovc, 
Hedvika Copot, 
 
SOCIALNA KOMISIJA:    

Martina Wutti, predsednica, 
Franc Jeseničnik, član, 
Matilda Poderčnik, član, 
Vincencija Škratek, član, 
 
ŢENSKI PEVSKI ZBOR:  

Terezija KRAPEŢ, vodja, 
Ida Strmšnik, pevovodja, 
 
PRAPOŠČAK: 

Ferdo Poderčnik, 
Slavko TRATNIK, namestnik 
 
POVERJENIKI: 

Lojze PŠENIČNIK, Libeliče 
Joţica PUŠNIK, Črneče 
Anica TAJZL, Dobrava   
Silvo VERŠIČ, Selovec, Otiški vrh 
Mojca KOTNIK, Šentjanţ pri Dravogradu 
Julka SVEČEK, Trg 4. Julija 
Marija PONGRAC, Meţa 
Janko KUSTER, Ojstrica 

NADZORNI ODBOR: 

Milka Strgar, predsednik, 
Leon Turičnik, član, 
Matilda Šlebnik, član, 
 
 
 
ČASTNO RAZSODIŠČE: 

Mojca Preloţnik, predsednik, 
Joţica Petrej član, 
Cilka Naglič, član, 
Janko Kuster, namestnik predsednika, 
Mirko Copot, namestnik člana, 
Anica Tajzel, namestnik člana, 
 
ŠPORT IN REKREACIJA: 

Alojz Špalir, referent za šport in rekreacijo, 
 
 
 
 
ROČNA DELA: 

Marija GORNIK, vodja, 
Marjana HALUŢAN, sekcija likovniki, 
 
 
 
 
 
 
Joţe LAZNIK, Trbonje, 
Slavko TRATNIK, Vrata, 
Vincencija ŠKRATEK, Sv. Boštjan, 
Joţe ŠEGOVC, Mariborska cesta, 
Tončka SEKOLOVNIK , Robindvor,           
Hedvika COPOT, Bukovska vas,     
Albina PUŠPAN, Vič,    
Marija ZAJAMŠEK, Pod gradom.       
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POROČILO O DELU ZA LETO 2012 

Poročilo o delu društva se podaja na podlagi 8. alineje 1. odst. 24. člena Statuta našega  društva. 
Poročilo je bilo pregledano s strani NO in je bilo potrjeno na seji IO dne 27.02.2013. 
Delo društva temelji na smernicah in določbah temeljnega akta društva ter v programskih izhodiščih 
za to obdobje. Še vedno pa je v ospredju izvajanje socialnih programov in sicer: 

1. skrb za neodvisno ţivljenje teţkih in neokretnih invalidov, 

2. prva osebna in socialna pomoč ter informiranje, 

3. pomoč invalidom za ohranjevanje zdravja po 

teţkih operativnih posegih ali po nastanku invalidno-
sti, 
4.   ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov 
skozi rekreacijo in šport in skrb za integracijo invali-
dov v kulturno in druţbeno ţivljenje. 
 
Društvo je bilo ustanovljeno kot podruţnična enota 
1969 leta ter je od leta 1974 samostojno invalidsko 
društvo z delovanjem na območju občine Dravo-
grad. Od meseca novembra 2008 imamo v najemu 
prostore v zgradbi Obrtne zbornice v Trgu 4. julija 
štev. 18. 
Društvo je Invalidska organizacija in je vpisana v register Invalidskih organizacij pri Ministrstvu za 
delo, druţino in socialne zadeve RS ter ima status javnega pomena.  
 
Društvo deluje na območju Občine Dravograd, se povezujemo v Koordinacijski odbor društev invali-
dov ZDIS Koroške regije in je članica Zveze delovnih invalidov Slovenije. V  letu 2012 se je v društvo 
včlanilo 9 rednih in 8 podpornih članov,  43 članom je članstvo prenehalo, 32 članov pa je umrlo,  na 
31.12.2012  šteje društvo  934 članov. 
Za uresničevanje programa dela in vseh zadanih nalog v društvu  je odgovoren 10 članski IO društva,  
njegov predsednik, podpredsednik društva, 3 članski nadzorni odbor  in 3 člansko častno razsodišče z 
nadomestnimi člani.  
Za neposredno izvajanje programov in uresničevanje nalog je zadolţenih 16 poverjenikov, ki skrbijo, 
da je vsem članom enakovredno in pravično nudena vsa potrebna pomoč. Poverjeniki skrbijo, da so 
člani pravočasno in sprotno obveščeni o trenutnih aktivnostih. Kljub internetnim povezavam opaţamo, 
da se naši starejši člani zanašajo le na obiske poverjenikov.  
V bodoče bomo poskušali naše člane seznanjati z delom in aktivnostmi društva preko oglasnih tabel, 
interneta  ter lokalne TV. Obiskovalo pa se bo le tiste člane, ki so tega potrebni  ali pa drugače ne 
morejo biti obveščeni. 
Poleg poverjenikov imamo v društvu določene člane, ki skrbijo za izvedbo programa po posameznih 
področjih. Za področje športa in rekreacije skrbi g. Alojz ŠPALIR, za socialne programe skrbi go. Mar-
tina WUTI in pet članska komisija, ki je tudi glavni nosilec aktivnosti društva pri izvajanju socialnih pro-
gramov, za ročna dela je zadolţena go. Marija GORNIK , za slikarstvo, kiparstvo in rezbarstvo  Marja-
na HALUŢAN,  za pevke pa je odgovorna  go. Terezija KRAPEŢ. V tem letu jih je prevzela pevovodki-
nja go. Ida STRMŠNIK,  s katero bodo v tem letu obeleţili 30 letnico svojega obstoja.  
 
Za ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov in ohranjevanja zdravja  po teţkih operativnih 
posegih ter rekreacijo naših članov, nam je ZDIS  v 2012 dala  na razpolago za koriščenje 5 kapacitet 
v Simonovem zalivu, 7 v Zdravilišču Čateţ , po en termin pa v Termah Ptuj, Radencih, Rogaški Slatini 
in Hotelu Fiesa,  6 terminov pa smo rezervirali na DI Muta, ki ima hišico v Banovcih. Skupno smo tako 
imeli v lanskem letu na razpolago  23 terminov, ki so bili razdeljeni članom po ustaljenem pravilu. 
Pri izvajanju zgoraj omenjenega  programa, ki skrbi za ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti in zdra-
vja, smo organizirali in izvedli tri kopanja v  termalnih zdraviliščih. Te stroške delno poravna društvo iz 
namenskih sredstev. V letnem času smo imeli dva krajša pohoda in štiri kolesarjenja po Avstriji in proti 
Mislinji. 

Ena od sej KOO na Muti. 
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Preko Tur. Agencije ţe 5. leto letujemo na Jadranu in v tujini. Z odgovornimi na agenciji imamo sklen-
jeno pogodbo, s katero lahko naši člani stroške dopustovanj  poravnavajo obročno in brez obresti. Ta 
način letovanja koristi do 70 naših članov.  
Za zelo pomembne naloge pri izvajanju socialnih programov štejemo: 

obiske socialno šibkih članov na domu,  bolnicah in domovih starostnikov,  
obiske jubilantov v starosti od 75 in več let,  
srečanje teţje okretnih članov ob enodnevnem izletu  
in še na srečanju oz. ţe tradicionalnem pikniku ob reki Dravi,  
enkratnih denarnih pomoči finančno šibkih članov,   
doplačil ortopedskih pripomočkov in pomoči ter  
obiskov ob naravnih nesrečah, smrti v druţinah in podobnih primerih.  

 
Ob zaključku leta je bilo ponovno obiskanih in obdarjenih 50 naših članov, ki so teţji invalidi ali pa 
izhajajo iz socialno in finančno ogroţenih druţin. 
V društvu zelo aktivno deluje Komisija za šport in rekreacijo, ki jo ţe drugo leto uspešno vodi g. Alojz 
ŠPALIR. Naši invalidi sodelujejo v šahu, strelstvu, ribolovu, kegljanju, balinanju, pikadu, plavanju in 
smučanju. Sodelujemo v področnih tekmovanjih, ki jih organizira ZDIS, na drţavnih prvenstvih, ki jih 
organizira Zveza za šport invalidov in regijskih tekmovanjih, ki jih organizira KOO ali posamezna sose-
dna društva. V rekreacijo in šport je aktivno vključenih skupno 90 članov. Za kegljanje imamo najeto 
kegljišče enkrat na teden 2 stezi po 2 uri v Športnem centru, ki ga redno uporablja 12 naših članov. 
V predlanskem letu smo pridobili novo balinišče, kjer se redno izvajajo treningi in razna tekmovanja. 
Šahisti uporabljajo prostore Šahovskega kluba Dravograd. 
V klubskih prostorih se enkrat tedensko srečujejo igralci pikada, za kar smo nabavili elektronske table. 
Pikado je panoga, ki se je udeleţuje največje število članov in so tudi temu primerni tudi rezultati. 
Ţenski pevski zbor je v tem letu pripravil tri samostojne koncerte, sodelujejo na občinski reviji odraslih 
pevskih zborov, na reviji Od Pliberka do Traberka, Vseslovenskega pevskega tabora v Stični in Revije 
Invalidskih pevskih zborov, ki ga organizira ZDIS. Na povabilo krajevne organizacije so v manjšem 
številu nastopile na krajevni komemoraciji. 
V društvu se ţe vrsto let, vsak četrtek od 16.00 do 18.00 ure zbirajo naše članice, za katere pravimo 
da se dobivajo v DELAVNICI ROČNIH DEL.  V to ljubiteljsko dejavnost  je vključeno 15 članic. 
Svoje izdelke so v preteklem letu razstavile ob priliki praznovanja jubileja našega društva in v Slovenj 
Gradcu, kjer je ţe tradicionalna  vseslovenska razstava  članov ZDIS. 
V tem letu so se štiri naše članice udeleţile ustvarjalnih delavnic, ki jih je organizirala ZDIS. 
V skupino ročnih del  je vključeni tudi 8 slikarjev, ki ne le slikajo temveč tudi kiparijo in rezbarijo. V tem 
letu so se pričeli  izobraţevat in ustvarjat v naših klubskih prostorih. Svoje izdelke so razstavljali v 12 
skupnih in 10 samostojnih razstavah po Sloveniji in tujini. 
 
IO DI se je v letu  2012 sestal 6 krat. Predlagal in sprejel je  Pravilnik o nagradah prostovoljcev, ki se 
je  pričel uporabljati  s 01.01.2013. Na rednih sejah IO smo pregledovali izvajanje Programa dela, se 
dogovarjali  in sprejemali sklepe za najbolj ugodne ter racionalne aktivnosti pri nadaljnjem izvajanju 
programov. 
 
Naše društvo se financira predvsem iz sredstev Fundacije  za financiranje humanitarnih in invalidskih 
organizacij v RS, kjer so strogo namenska sredstva za izvajanje socialnih programov, nadalje sred-
stev, ki jih dobimo od Občine Dravograd za sofinanciranje programov iz zdravstvenega in socialnega 
varstva, programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in še posebej športnih dejavnostih. Vir dohodkov 
društva so tudi prostovoljni prispevki članov in ne nazadnje članarina. Pridobljena sredstva društva se 
trošijo namensko 2/3 za izvajanje  socialnih programov, 1/3 pa za delovanje. Nadzor nad prihodki in 
porabo sredstev  izvaja NO društva, ki o ugotovitvah zapisniško sporoča Zboru članov. 
 
O svojem delu društvo obvešča svoje člane preko poverjenikov,  preko oglasnih tabel, po elektronski  

POROČILO O DELU ZA LETO 2012  
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POROČILO O DELU ZA LETO 2012  

in redni pošti , na sestankih ter srečanjih, izdan pa je bil tudi informator . Vsa pomembna obvestila so 
objavljena na naši spletni strani, kakor tudi na priljubljeni KTV Dravograd. Glede na to, da imamo last-
no spletno stran, redkeje objavljamo dogodke na spletnih straneh ZDIS ali občine. 
 
Proslavo ob tretjem decembru, Mednarodnemu dnevu invalidov, smo organizirali in izvedli kot regijsko 
proslavo Koroške v dvorani Doma borcev v Šentjanţu. V programu so sodelovala Vsa koroška druš-
tva s po eno kulturno točko. Ravno tako smo s projekcijo fotografij na platno prikazali delovanja druš-
tev in s tem popestrili proslavo. Tudi pogostitev je 
bila organizirana za vse udeleţence proslave. Ţeli-
mo si, da bi se ta praksa, ob podobnih prireditvah, 
nadaljevala. 
 
V preteklem letu smo nadaljevali s programom jav-
nih del z naslovom Vključevanje posebej ranljivih 
skupin in zaposlili našo članico go. Polonco 
DOMANKO ter z mesecem julijem s programom 
Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri 
izvajanju in organiziranju dejavnosti in zaposlili 
ravno tako našo članico go. Andrejo BOŢNIK. Oba 
programa sta se  zaključila z 31.12.2012. 
 
Zavod za zaposlovanje nam je v tem letu ponovno 
odobril oba programa, vendar s časovno omejitvijo 
zaposlitve ene od delavk. 
 
Društvo se je v preteklem letu aktivno vključilo v 
projekt Občina po meri invalidov  ter skupaj z občino 
izvedlo okroglo mizo. Občina je na seji sprejela 
sklep o imenovanju delovne skupine za oceno stan-
ja in izdelavo akcijskega načrta, društvo pa je bilo v 
nadaljevanju pobudnik za ustanovitev koordinacije 
invalidskih društev v občini  ter sprejema poslovnika 
o delu koordinacije. Aktivnosti za pridobitev omenje-
ne listine se bodo nadaljevala v tem letu.    
V jesenskem času smo bili priča dramatičnim popla-
vam,  v katerih je bilo več naših članov materialno 
oškodovanih. Društvo je takoj pristopilo k pridobiva-
nju podatkov o škodi ter najnujnejši morebitni pomo-
či. Pri tem se je povezalo z rdečim kriţem. Našim 
članom smo priskrbeli ozimnico in jim kasneje 
pomagali še z denarnimi prispevki naše zveze. 
 
Zaradi vse večje uporabe računalništva in interneta 
smo si uredili spletno stran, na kateri so vsi pomem-
bni dokumenti, kakor tudi vsa aktualna obvestila. 
Spletna stran ima naslov www.di-dravograd.eu.  
Ţelimo, da to stran uporablja vse več članov, saj 
bodo na njej našli vse kar jih zanima. S tem pa bi 
tudi olajšali delo našim poverjenikom. 

Marjana in Andreja v 
 polnem zagonu. 

Polonca pri iskanju rešitev. 

Vedno nasmejane in vesele. 

http://www.di-dravograd.eu
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Izvršni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki skrbi za uresničevanje in izvajanje sklepov zbora čla-
nov, vodi in usmerja delo društva med dvema sejama zbora članov, zagotavlja materialne pogoje za 
delovanje društva ter opravlja druge organizacijske in strokovne naloge v skladu s tem statutom za 
nemoteno delovanje društva. 
Izvršni odbor DI je drugi najvišji organ društva in 
deluje po Poslovniku o delu izvršnega odbora, ki je 
bil sprejet na 1. seji  dne 10.04.2009. Z njim se ure-
ja organizacija in delo izvršnega odbora društva 
zaradi čim bolj učinkovitega in konstruktivnega delo-
vanja IO. 
Sestavljen je iz 9 članov, ki so bili izvoljeni na volil-
nem  ZČ v letu 2009, vodi jih predsednik, ki je tudi 
predsednik društva. V poročevalnem obdobju, to je 
do konca mandata,  je bil IO sklican 21 krat .  
Delo IO je bilo vsako leto sprotno prikazano na  ZČ, 
zato je to poročilo le za preteklo leto. 
V poročevalnem obdobju se je IO sestal na petih 
rednih in dveh korespondenčnih sejah, na njih obra-
vnaval in spremljal delo društva, izvajal sklepe zbora članov, uresničeval letni program društva, skrbel 
za stalno in pravočasno obveščanje članov, sodeloval z organi in organizacijami sorodnih društev  ter 
opravljal vse druge naloge v skladu s statutom in ostalimi akti društva ter sklepi IO. 

POROČILO O DELU IZVRŠNEGA ODBORA V PRETEKLEM OBDOBJU 2012 

Zadnja seja IO v sestavu 
mandata 2009-2013. 

POROČILO O DELU SOCIALNE KOMISIJE  

Socialna komisija je v letu 2012 realizirala vse zadane naloge, ki so vključene v našem programu. 
Med naše redne člane smo razporedili vse  ZDIS-ove kapacitete ( za ohranjevanje psihofizične sposo-
bnosti ) v Slovenskih termah : 5  v 
Simonovem zalivu, 6 v Čateških ter-
mah , po 1 v termah Ptuj, Radenci, 
Rogaška Slatina, Topolšica in Dobr-
na ter 6 v Banovcih. Organizirali smo 
izlet za teţje okretne in soc. šibke 
člane v mesecu maju. V mesecu 
avgustu pa še piknik na Ribiškem 
domu. Izleta in piknika se je skupno 
udeleţilo 85 članov DI. 
 
S poverjeniki smo na terenu obiskali 
70 rednih in podpornih članov jubilan-
tov v starosti od 75, 80, 85, 90 in še 
več let. 
 
OBISKI JUBILANTOV 
 

Nekaj bolnih članov v bolnišnici ali na domu smo obiskali z majhno pozornostjo. 
Sodelovali smo v DOČ-u v Črnečah pri proslavi v začetku septembra in v mesecu decembru ob obis-
ku in obdaritvi ob novem letu. 
O dodeljevanju in pomoči soc. šibkim smo po pravilniku ZDIS-a pomagali pri doplačilu ortopedskih pri-
pomočkov ( očala ), pri koriščenju termalnih kapacitet in doplačilu nekaterih poloţnic. 
Ob novem letu pa smo obdarili 50 naših članov – soc. šibkih in teţje okretnih, ki se čez leto niso ude-
leţevali naših srečanj. 

IZLET TEŢJIH INVALIDOV 
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POROČILO O DELU SOCIALNE KOMISIJE  

V preteklem letu je bilo obiskanih in obdarjenih skupno 70 jubilantov, ki so praznovali 70, 75, 80, 85, 
90 in več let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAZPOLOŢLJIVE KAPACITETE ZA OHRANJEVANJA ZDRAVJA ZDIS V LETU 2013: 

 
 
 

 

 

Zap. št. Termin Št.  Ap. 

1. 15.3. – 25.3.2013 F 16 

2. 4.5. – 14.5. 2013 F/18 

3. 13.6. – 23.6. 2013 F/16 

4. 13.7. – 23.7. 2013 D/1 

5. 21.9. – 1. 10. 2013 B/26 

6. 1.10. – 11.10. 2013 F/15 

7. 2.11. – 12.11. 2013 F/18 

8. 22.12.2013 – 1.1. 2014 F/18 

Zap. št. Termin Št. Ap. 

1. 05.3. – 15.3.2013 103 

2. 4.5. – 14.5. 2013 103 

3. 13.6. – 23.6. 2013 174 

4. 3.7. – 13.7. 2013 126 

5. 22.8. – 1. 9. 2013 127 

6. 11.10. – 21.10. 2013 127 

7. 22.11. – 2.12. 2013 107 

8. 22.11.2013 – 1.1. 2014 118 

Obisk naše prve predsednice Barice AMBROŢ. 

 
ROGAŠKA SLATINA — 24.1.—3.2.2013   KORIŠČENJE SOBE V TERMAH 

TERME DOBRNA — 23.6. – 3.7.2013   APARTMA ŠT. 28/1 
TERME TOPOLŠČICA — 13.6.—23.6.2013   KORIŠČENJE SOBE V TERMAH 

 
TERME BANOVCI 

1. 9.3.-16.3.2013      190 €  2. 4.5.-11.5.2013      210  € 

3. 22.6.-29.6.2013    210  € 4. 10.8.-17.8.2013    220  € 

5. 28.9.-5.10.2013    200 € 6. 16.11.-23.11.2013 180 € 

SIMONOV ZALIV – IZOLA                                              TERME ČATEŢ     
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Leto, ki je za nami,  je bilo na športnem področju zelo uspešno. Člani raznih športnih disciplin so se 
redno udeleţevali treningov, prijateljskih srečanj, območnih tekmovanj in drţavnih prvenstev. 
 
Treningi: 

 
Prijateljska srečanja 

Prijateljska srečanja so se odvijala v športnih 
disciplinah: ruskega kegljanja, v pikadu in v bali-
nanju. Naši člani so se na vabilo društva INVA-
LID Vuzenica 29. junija udeleţili II. turnirja  v rus-
kem kegljanju za ţenske in moške ekipe. Člani 
moške in ţenske ekipe v pikadu so se udeleţili: 
na vabilo DI Meţica III. turnirja v pikadu, v sobo-
to 17. marca, 31. marca so bili povabljeni na 
meddruštveno tekmovanje v pikadu - DI Mislinja 
in 13. maja na Muto v okviru praznovanja 18. 
Občinskega praznika občine Muta, na IV. pikadu 
turnir. 
 
Na vseh srečanjih v pikadu sta se naši ekipi zelo 

dobro uvrstili in osvojili visoke uvrstitve, nagrajene s pokali na ekipnem tekmovanju kot tudi na tekmo-
vanju v konkurenci posamezno. 
 
DI Dravograd je bilo v letu 2012 na športnem področju organizator naslednjih prireditev: 

Po vrstnem redu DI KR smo bili organizator KL Jurija ŠUMEČNIKA v pikadu. 
V ligi se je odvijalo 5 kol, po eno v vsakem DI KR. V konkurenci – ekipno  je sodelovalo 13 ekip, 
7 moških in 6 ţenskih. Zaključek KL Jurija ŠUMEČNIKA  v pikadu je bil v Dravogradu 08. oktobra 
2012 v hotelu Traberk, ko so se pomerili posamezniki, po pravilniku koordinacijskega odbora DI KR, v 
ţenski in moški konkurenci. 

POROČILO REFERENTA ZA ŠPORT IN REKREACIJO V DI DRAVOGRAD ZA LETO 2012 

Balinanje  vsak torek in četrtek  čas po dogovoru  udeleţba po 9 ţensk in 14 

moških 

Kegljanje  vsako sredo  od 15 do 17 ure  udeleţba 9 članov 

Pikado vsak petek  od 16 do 18 ure udeleţba 14 do 15 članov 

Plavanje  DTK Ravne na K.  udeleţba 4 člani 

Ribolov na ribniku Brdinje  udeleţba 4 do 6 članov 

Smučanje smučišče Bukovnik  udeleţba 5 članov 

Streljanje individualno  udeleţba 8 članov 

Šah vsak četrtek od 18 do 20 ure udeleţba 11 članov in članic 
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POROČILO REFERENTA ZA ŠPORT IN REKREACIJO V DI DRAVOGRAD ZA LETO 2012 

Organizirali smo I. turnir v pikadu 06. Julija 2012 v domu ZB v Šentjanţu. Na turnirju se je med seboj 
pomerilo 6 DI KR oz. 13 ekip. 
 
7. decembra 2012 smo organizirali I. Miklavţev 
turnir v pikadu. Ob zaključku izgradnje balinišča 
smo organizirali 12. junija 2012 slavnostno pode-
litev ključev. Povabljeni predstavniki: DU, DI in 
Dravit Dravograd. Z DI Meţica smo organizirali 
povratno tekmo za prehodni pokal v balinanju 13. 
Avgusta 2012. Tokrat  je v trajno  last prijela 
pokal moška ekipa DI Meţica in ţenska ekipa DI 
Dravograd. 
 
II. turnir v balinanju med DI in DU KR smo so 
organizirali 20. oktobra 2012 na balinišču pri 
Ribiškem domu Dravograd. Vabilu se je odzvalo 
skupno 6 društev z 11. ekipami. To je bil tudi naj-
večji turnir v balinanju na Koroškem. 
 
Območna tekmovanja 

 
Kljub poostrenim pogojem ZDIS-a so se naše 
ekipe uspešno in polno številčno udeleţile vseh 
OT, ki jih organizira po delovnem koledarju ZDIS-
a predhodno prijavljeno DI. 
OT v balinanju – četvorke  je bilo 12. maja 2012 

v Zg. Posotelju-Rogaška Slatina. 
Na Ravnah na Koroškem je bilo 14. aprila 2012 
OT v kegljanju – 120 lučajev. 
OT v pikadu je bilo 6. oktobra  na Muti, kjer se je 

ţenska ekipa DI Dravograd uvrstila na DP. 
Tudi v ribolovu s plovce posamezno sta se 
zakonca Merc 12. maja 2012 na OT, ki je bilo na 
ribniku v Brdinjah, uvrstila med najboljše in si 
odprla pot na DP. 
OT v streljanju z zračnim oroţjem je bilo organi-

zirano v MDI Ormoţ  24. Marca 2012. 
 
OT v veleslalomu je bilo planirano 4. Februarja 

2012 v Krajnski Gori na smučišču Podles, a je 
zaradi tehničnih teţav odpadlo. 
 
V šahu posamezno smo organizirali OT 18. 

marca 2012 v OŠ NT Dravograd. Kar trije tek-
movalci so se uvrstili na DP. 
OT v šahu ekipno je bilo organizirano v MDI 

Drava Radlje ob Dravi 06. Oktobra 2012, naša 
ekipa je dosegla IV. Mesto 

Ţenska ekipa na rednem treningu. 

Udeleţenci tekmovanja v  
veleslalomu v letu 2013 
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Drţavna prvenstva 

Člani našega društva so se udeleţili drţavnih prven-
stev, ki jih organizira ZŠIS-POK. 
V Črnomlju je bilo 17. marca 2012 organizirano 21. 
Drţavno prvenstvo invalidov Slovenije v posamičnem 
hitropoteznem šahu za leto 2012. 
DI Dravograd so zastopali: Ivanka Vinšek, Matilda Šle-
bnik in Plimon Branko, ki je osvojil največ točk in pos-
tal drţavni prvak v kategoriji NAC. 
 
V Hotemeţu za Savo je bilo 23. junija 2012 DP invali-
dov Slovenije v lovu rib s plovcem, katerega sta se 
udeleţila zakonca Merc - Ivan in Danica.  
 
V Dol pri Hrastniku je bilo 3. novembra  2012 organizi-
rano 8. DP invalidov v pikadu ekipno za leto 2012. 
Ţenska ekipa DI Dravograd si je po sitemu dvojne eli-
minacije brez poraza priborila laskavi naziv drţavnega 
prvaka. 

POROČILO REFERENTA ZA ŠPORT IN REKREACIJO V DI DRAVOGRAD ZA LETO 2012 

Ivan MERC v poloţaju, pri kate-
rem motenje ni zaţeleno. 

Zmagovalna ekipa s predstavnikom ZŠIS 
 in gostujočim predsednikom. 

Glede na dobro organiziranost v vseh športnih 
panogah, smelo upamo na dobre rezultate 
tudi v prihodnjem letu. 

Vsako zadnjo soboto v mesecu od aprila do 
oktobra kolesarimo skupaj z DD Dravograd 
POLŢKI. 
Kolesarjenje pridobiva vedno več privrţen-
cev. 
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POROČILO ŢENSKEGA PEVSKEGA ZBORA DI DRAVOGRAD 

V preteklem letu je bilo naše delo kar pestro, saj smo imele devet nastopov. Prvi nastop  je bil 
25.02.2012 na  zboru članov DI, še isti dan pa smo 
nastopale še na reviji odraslih pevskih zborov občine v 
Bukovju. Dne 2.3.2012 smo nastopile na Ravnah od 
Pliberka do Traberka, dne 11.5.2012 pa smo bile kot 
gostje na 35. obletnici DU JELKA v Slovenj Gradcu. 
Tam je bila dne 19.5.2012 tudi revija DI Slovenije. 
 
Dne 17.6.2012 smo se udeleţile 44. tabora slovenskih 
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. 
Konec septembra smo nastopale na sadjarski razstavi,  
30.11.2012 pa smo nastopale na regijski proslavi DI v 
Šentjanţu. Zaradi virusa v Domu starejših Črneče je 
tam odpadel samostojni koncert za materinski dan 
(marca). V letu 2012 smo imele skupno nad 71 ur vaj. 

Pevke na reviji pevskih zborov 
ZDIS v Slovenj Gradcu. 

POROČILO O DELU LIKOVNE SEKCIJE V LETU 2012 

Člani likovne sekcije pri DI Dravograd so bili vso preteklo leto zelo aktivni in  ustvarjalni. Šest  članov 
je  izvedlo samostojne razstave v  Radljah ob Dravi, 
Informativni pisarni Dravograd, v Šmihelu,  v dvorcu 
Bukovje, v  Topolšici in v Slovenj Gradcu. 
 
Tri skupne razstave so postavili v Dravogradu, kjer so 
sodelovali vsi člani LS, posamezno pa so sodelovali v 
skupinskih razstavah v Ptuju,  Meţici, Rogaški Slatini, 
Kranjski gori, Seţani in  v Celju. 
 
Udeleţili so se kar nekaj kolonij doma in v tujini, in sicer 
tri kolonije z razstavo v tujini v Celovcu, Bischofenu in 
Šmihelu pri Pliberku. Desetih kolonij so se  udeleţili 
trije člani in sicer dva na Ojstrici, eden v Mojstrani, 
Kranjski gori, Seţani, Rogaški slatini, Celju in v Dravo-
gradu. V jesenskem času so  bili člani na ekskurziji v 
Logarski dolini, kjer  so si ogledali zanimivosti pokrajine in muzej v Solčavi. 
 
 
Izvedli so dva likovna dneva, izdelke le teh pa razstavili 
konec leta v Informativni  pisarni v Dravogradu. 
 
Vsako leto JSRS razpiše natečaj slik na določeno 
temo, tudi tukaj se je udeleţilo 5 naših članov. 
 
Člani so  sodelovali na izobraţevanjih, ki jih je organizi-
ralo KD Dravograd. 
 
Vsak torek pa se redno sestajajo v društvenih prosto-
rih, kjer ustvarjajo in se izobraţujejo. 
 
 Ţupanja občuduje slike razstavljavcev. 
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Tako kot v jesenskem času, bodo tudi v mesecih od 
januarja do maja potekale delavnice 2 uri na teden. 
 
V mesecu februarju bodo članice sodelovale pri pripra-
vi in izvedbi ZČ društva. 
 
V mesecu aprilu bodo sodelovale s svojimi izdelki na 
razstavi ročnih del, ki ga organizira  ZDIS, DI Slovenj 
Gradec in Občina Slovenj Gradec. . 
 
V mesecu decembru bodo sodelovale na proslavi ob 
mednarodnem dnevi invalidov. 
 

PLAN DELA DELAVNICE ROČNIH DEL ZA LETO 2013 

Del izdelkov naših članov 
na razstavi v Slovenj Gradcu. 

POROČILO O DRUŢABNIH SREČANJIH IN IZLETIH ZA LETO 2012 

V maju smo začeli izvajati kratke pohode in kolesarjenje. Udeleţilo se jih je 30 članov društva. V 
mesecu juniju smo organizirali pohod in nato druţabno srečanje na Grajski bajti. Udeleţilo se ga je 
80 članov. 
 
V mesecu februarju smo organizirali kopalni izlet v Malo nedeljo v Bioterme, ki se ga je udeleţilo 
zadovoljivih  148 članov društva. V juniju smo organizi-
rali tradicionalno romanje na Brezje, ki se ga je udele-
ţilo 106 članov društva. V istem mesecu smo organizi-
rali letovanje preko turistične agencije in sicer v Turči-
jo.  
 
Udeleţilo se ga je 28 članov društva. Preko iste turisti-
čne agencije smo v mesecu septembru izvedli letovan-
je v Dalmacijo, ki se ga je udeleţilo 38 članov. 
 
V mesecu avgustu je bilo tradicionalno srečanje invali-
dov na Kopah. Za 94 članov je bil organiziran prevoz, 
preko 50 članov, pa se ga je udeleţilo z lastnim prevo-
zom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srečanje s predsednikom 
pobratenega društva. 

V letu 2013 praznujemo  
10. Obletnico pobratenja z DI Koper. 
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PROGRAMSKE USMERITVE DELA DRUŠTVA INVALIDOV DRAVOGRAD ZA MANDATNO 

OBDOBJE 2013-2017 

V našem temeljnem aktu društva, v Zakonu o Invalidskih organizacijah in v Programskih usmeritvah 
ZDIS so opredeljeni cilji delovanja  invalidske organizacije za doseganje kakovosti ţivljenja: 
 
-uveljavljanje človekovih pravic invalidov, 
-vključenost v druţbo in sodelovanje v vsakdanjem ţivljenju, 
-nediskriminacija invalidov, 
-vspodbujanje invalidov za opiranje na lastne moč i in sposobnosti, 
-avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev, 
-ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov in 
-socialna pravičnost in enake moţnosti. 
V okviru svojih dejavnosti bomo opravljali še naslednje naloge: 
 
1. ugotavljali bomo interese in zagovarjali potrebe invalidov na vseh področjih, ki zadevajo ţivljenje 
invalidov, prispevali bomo k osveščanju javnosti in vplivali na spremembe v prid invalidom; 
2. načrtovali, organizirali in izvajali bomo programe, ki posameznim skupinam invalidov omogočajo 
bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir in bolj neodvisnemu ţivljenju (to pa so 
usposabljanja za aktivno ţivljenje in delo, prevozi, oskrba s tehničnimi pripomočki, osebna asistenca, 
nega, fizična pomoč, programi za svojce, programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski 
programi, informativna in kulturna dejavnost, rekreacija in šport ter podobno); 
3. sodelovali bomo pri preprečevanju in odpravljanju ovir v fizičnem in socialnem okolju; 
4. nudili bomo pomoč pri uveljavljanju potreb invalidov na področju varovanja zdravja, medicinske in 
socialne rehabilitacije, vzgoje, izobraţevanja, usposabljanja, zaposlovanja, bivanja (stanovanja, 
domovi), socialne varnosti, kulture, športa in rekreacije; 
5. preprečevali in blaţili bomo socialne ter psihične posledice invalidnosti; 
6. usposabljali bomo invalide za samopomoč  ter svojce in prostovoljce za ţivljenje in delo z invalidi; 
7. razvijali bomo socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost na različnih področjih ţivljenja; 
8. vzpodbujajo aktivnosti pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj invali-
dov; 
9. sodelovali bomo pri oblikovanju občinskih ukrepov in predlagali sprejem predpisov in ukrepov na 
področju invalidskega varstva; 
10. predstavljali, varovali in uveljavljali bomo pravice in interese invalidov na lokalni ravni; 
11. zagotavljali bomo zagovorništvo, ustvarjali moţnosti za razvijanje samopomoči in dobrodelnosti; 
12. se povezovali z drugimi invalidskimi organizacijami v občini in regiji. 
 
V ta sklop nalog in dejavnosti so všteti tudi vsi socialni programi in sicer: 
 
-skrb za neodvisno ţivljenje teţkih in neokretnih invalidov, 
-prva osebna in socialna pomoč ter informiranje, 
-pomoč invalidom za ohranjevanje zdravja po teţkih operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti, 
-ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov skozi rekreacijo in šport in 
-skrb za integracijo invalidov v kulturno in druţbeno ţivljenje. 
 
To so temeljne naloge, aktivnosti in cilji, ki jih bo uresničevalo naše društvo v naslednjem mandatnem 
obdobju. 
 
Mandat je dolga doba, zato bomo v tem obdobju nadaljevali z aktivnostmi za pridobitev listine Občina 
po meri invalidov.  
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FINANČNO POROČILO ZA LETO 2012  IN FINANČNI PLAN  ZA LETO 2013  

 

PRIHODKI  

SREDSTVA FIHO 12.000,00€ 

SREDSTVA ZDIS 7.500,00€ 

SREDSTVA OBČINE 5.000,00€ 

DRUGA SREDSTVA IN PRISPEVKI-ČLANARINE IN PROST. PRISP.  10.500,00€ 

SREDSTVA JAVNIH DEL  12.000,00€ 

SKUPAJ PRIHODKI 47.000,00€  

ODHODKI  

FIHO SREDSTVA-  SE PORABIJO PO VSEH OSMIH SOCIALNIH                                                            

PROGRAMIH IN ZA DELOVANJE DRUŠTVA V VREDNOSTI  

12.000,00€ 

ZDIS  SREDSTVA-  SO NAMENJENA ZA IZVAJANJE PROGRAMOV  

ŠPORTA, PEVSKE REVIJE, NAJEMNINE ŠPORTNIH OBJEKTOV,  

ITD 

7.500,00€ 

OBČINA SREDSTVA-  SE PORABIJO ZA PROGRAME, ZA  KATERE 
SO  RAZPISANI 

5.000,00€ 

DRUGA SREDSTVA- SO NAMENJENA ZA DELOVANJE DRUŠTVA 
IN IZVAJANJE PROGRAMOV DRUŠTVA 

10.500,00€ 

SREDSTVA JAVNIH DEL-SE UPORABIJO ZA ZAPOSLENI DELAVKI 12.000,00€ 

SKUPAJ ODHODKI 47.000,00€  

OKVIRNI PROGRAM AKTIVNOSTI IN DRUŢENJ ZA LETO 2013: 

JANUAR   : rekreacija, šport, 
FEBRUAR: Izvajanju programa za ohranjevanje zdravja in psihofizične sposobnosti 
         Načrtujemo kopanje v termah, zbor članov, dan ţena, 
MAREC:     Koncert ŢPZ DI Dravograd v DOČ-u, rekreacija, 
APRIL:        Rekreativni pohod, krajša tura, kolesarjenje, druţabno srečanje, 
MAJ:           Ptujska gora, Srečanje in izlet teţjih invalidov, Udeleţba našega ŢPZ na reviji PZ ZDIS, 
JUNIJ:         Romanje na Brezje, rekreacija, 
JULIJ:          občinski praznik, športno srečanje, rekreacija, 
AVGUST:    Srečanje invalidov na Kopah, Letovanje s tur. agencijo, Jadran, tujina, 
SEPTEMBER: Kopanje s programom, srečanje teţjih invalidov, 
OKTOBER:  Rekreacija, šport, 
NOVEMBER: Druţenje, martinovanje, rekreacija, 
DECEMBER: Proslava, Mednarodni dan invalidov, Pedagoška akcija, Obisk starejših članov po    
                       domovih, v DOČ, obdaritev, 
 
Program je okviren in ne zajema vseh aktivnosti, ki se izvajajo po programih. Niso zajete športne akti-
vnosti, treningi, tekmovanja,  razna usposabljanja, vaje, obiski jubilantov, …. Program dela društva se 
sprotno dopolnjuje po posameznih področjih. 

Predsednik društva: Slavko Haluţan 

Poročili se po višini porabljenih in planiranih sredstev ne razlikujeta. 


