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         SPOŠTOVANI ČLANI IN ČLANICE 
 

                                                            PROGRAM DCIVS LJUBLJANA 
 

 

1. POSLOVANJE V PISARNI DRUŠTVA 
  

              Uradne ure Društva: ponedeljek, torek in sreda od 8. do 14. ure. 

Uradne ure predsednice: vsak torek od 8. do 12. ure. 
 

Ostala dva dneva (četrtek in petek) sta namenjena sestankom organov društva, 

organizacijskim nalogam in individualnim razgovorom ob predhodni najavi, reševanju 

problemov in obiskom na domu.  
 

Tel. št.: 01/ 52 11 088,  040 898 784 – Angelca, 040 717 666 – Petra. 
 

Članarina tudi v letu 2015 znaša 16,00 €. Prosimo, da jo poravnate v pisarni Društva ali na TRR št.: SI56 0206 00019411 484. 
Prispevki član članu po lastni presoji. 

 

OBVESTILO: 
 

Pisarna bo od 1. 7. 2015 do 28. 8. 2015 odprta samo ob torkih od 8. do 13. ure. V tem času se 

boste lahko prijavili na aktivnosti, ki jih bomo načrtovali med poletjem. 
 
 

2. DRUŽENJE ČLANOV NA EKSKURZIJAH IN SREČANJIH 
 

V četrtek 2. julija 
 

EKSKURZIJA: PARK VOJAŠKE ZGODOVINE V 
PIVKI 

 
OGLED MUZEJSKE ZBIRKE, RAZSTAVE, NOTRANJOST PODMORNICE IN  
NOTRANJOST UTRDBE ALPSKEGA ZIDU NA PRIMOŽU 
 

ALI 
 

OGLED MUZEJSKE ZBIRKE, RAZSTAVE, NOTRANJOST PODMORNICE  
IN EKOMUZEJ PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER 

 
 
Izlet bo razdeljen, tako, da si boste vsi ogledali muzej in podmornico, nato pa si boste sami izbrali ogled alpskega zidu na Primožu ali 
ogled Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer. Na Primoža je približno 40 min hoje v hrib, zato vsem, ki težje hodite priporočamo ogled 
presihajočih jezer in ekomuzeja. 

 

Odhod z avtobusom: ob 7.30 uri iz Malenškove 1, 1000 Ljubljana. Iz drugih krajev prevoz po dogovoru. 

CENA: člani invalidi in spremljevalci 25 €, ostali 30 €. 

Prijava do 24. 6. 2015 . Cena vključuje: prevoz, oglede in kosilo. 
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45 let delovanja Zveze društev civilnih invalidov vojn Slo 
 
Dan civilnih invalidov vojn Slovenije, bomo v letošnjem letu obeležili še posebej slovesno, saj praznujemo že 
45 let delovanja Zveze. Vabimo vas, da se udeležite vseslovenskega srečanja, ki bo v 

 

četrtek 11. 6. 2015 z začetkom ob 11. uri, 
v Modri dvorani Celjskega sejma, Dečkova 1, Celje. 

 
Slavnostni govornik bo g. Borut Pahor, predsednik RS. 

 

Odhod z avtobusom: ob 9.00 uri iz Malenškove 1, 1000 Ljubljana. 

Iz drugih krajev prevoz po dogovoru. 

Vse člane pozivamo, da se prijavite do 3. 6. 2015, saj Zveza pričakuje 2 avtobusa naših članov. Prevoz in kosilo je za 

civilne invalide vojn in spremljevalce brezplačno. 

 

 
DUGI OTOK - 8 dni 7. 8. – 14. 8. 2015 

 

V preteklih obvestilih ste prejeli ponudbo aranžmaja za Dugi otok, ker pa ni bilo veliko prijav smo se odločili, da vam 

ponudimo možnost priključitvi k drugi skupini. Nekaj naših članov se je za to možnost že odločilo. 

 

Prosimo, da prijave oddate v Društvu. 

 

1. dan: odhod ob 2. uri iz Radovljice do Kranja, mimo Ljubljane po avtocesti do 

Gaženice, kjer se boste vkrcali na trajekt za Brbinj. Od tam in naprej do Božave. 

Sledi kosilo v hotelu, namestitev, prosto in večerja.  

 2. dan: zajtrk, ob 8.30 odhod avtobusa do Zaglava, kjer se boste vkrcali na ladjo 

in se popeljali po znamenitem nacionalnem parku Kornati. Za kosilo bo 

poskrbljeno v Talašnici- slano jezero, kjer boste imeli možnost kopanja. Sledi 

povratek z ladjo proti Zaglavi in nato z avtobusom do hotela na večerjo.  

 3. dan: zajtrk, kopanje, kosilo. Po kosilu bo odhod avtobusa, za vse tiste ki si 

želite  kopanja v Saharunu- njihova najlepša naravna plaža. Povratek na večerjo 

4. dan: zajtrk, kopanje, kosilo, izlet na kopanje na Veli Rat (svetilnik), večerja. 

5. ,6., 7.dan: zajtrk, kopanje, kosilo, kopanje in večerja.  

8. dan: po zajtrku odhod avtobusa proti domu. Peljali se boste do Brbinja, se vkrcali na trajekt za Zadar, in odpeljali po avtocesti 

proti domu. Na poti boste naredili postanek. V Metliki boste prečkali mejni prehod in domov se boste pripeljali v večernih urah. 
 

Cena: 460 € na osebo v dvoposteljni sobi, 530 € na osebo v enoposteljni sobi. 

 

 

ORLOVO GNEZDO 13. 7. 2015 
 

 
Ker se vas za orlovo gnezdo ni prijavilo veliko, vam ponujamo možnost priključitvi k drugi skupini, ki se bo na Orlovo 
gnezdo odpravila 13. 7. 2015. 
 



DCIV Ljubljana 
 

Matična številka:  5059747; Davčna številka: 89550935; t.t.r.: 02060 - 0019411484 

Odhod ob 5.30 uri iz dogovorjenega mesta. Pot vas bo vodila 

skozi predor Karavanke, mimo Beljaka, po avtocesti skozi 

predora Katschberg in Tauern. Skozi pokrajini Lungau in 

Pongau vas bo pot vodila mimo Bischofshofna, ob reki Salzach 

boste prispeli do Salzburga, zavili boste proti jugu, prečkali 

avstrijsko – nemško mejo in prispeli na Obersalzberg. 

Tam vas bodo presedli na lokalni avtobus, ki vas bo popeljal po 

eni najlepših gorskih panoramskih cest nad 1700 m nadmorske 

višine. Peš boste šli skozi 124 m dolg predor in nato še 124 m z 

dvigalom do Hitlerjeve čajnice, ki so jo odprli 1939 za Hitlerjev 50. rojstni dan. Po ogledu se boste spustili v dolino in 

si v Berchtesgadnu ogledali rudnik soli. Z vlakcem se boste popeljali v notranjost rudnika, se spustili po drčah, 

popeljali s splavom po jezeru… 

Pred povratkom proti domu, se boste zapeljali še do bližnjega Kraljevega jezera. 
 

Prosimo, da prijave oddate v Društvu. 
Cena: 62 € 
 
 

3. OHRANJEVANJE ZDRAVJA 
 

KAPACITETE ZVEZE 

 

Za proste termine koriščenja kapacitet Zveze za ohranjevanje zdravja se obrnite na Zvezo. Tel. št.: 01/ 56 53 802. 
 

4. ŠPORTNA REKREACIJA - POHODNIŠTVO 
 

 Planinski pohodi – po dogovoru. Pokličite v Društvo.  
 

5. PRAVNA POMOČ ČLANOM DRUŠTVA - brezplačno 
 

Brezplačno pravno pomoč, samo za zadeve, ki se tičejo zakonodaje CIV, v skladu s pogodbo, ki jo je sklenila naša Zveza, nudi 

Pravno informacijski center (PIC) s sedežem na Matelkovi ulici 6, v Ljubljani.  

 

Predhodno se je potrebno naročiti po telefonu št. 01 / 521 18 88. 

 

6. DRUŽENJE ČLANOV V DNEVNEM CENTRU 
 

Srečanja v samopomočnih skupinah v obliki krajših izletov, ki so namenjeni predvsem tistim članom, ki se zaradi slabšega 

zdravstvenega stanja ne morejo udeleževati daljših izletov. Vabljeni ste tudi ostali člani. Praksa kaže, da se člani iz oddaljenih 

občin ne prijavljate. Če boste izrazili željo vas pridemo iskati in peljemo na dogovorjeni kraj.  

Pokličite na Društvo! 

 

7. REGIJSKA SREČANJA 
 

Tudi v letošnjem letu bomo organizirali regijska srečanja civilnih invalidov vojn. Poleg družabnega dela bomo pripravili tudi 

predavanje s preventivnimi praktičnimi vajami. Na srečanja boste vabljeni člani posameznih občin izven Ljubljane. 

 

Prvo regijsko srečanje predvidevamo v sredini junija za člane iz Cerknice in sosednjih občin. Vabila boste prejeli naknadno. 
 
Na VSE aktivnosti obvezna prijava! SE ŽE VESELIMO VAŠE DRUŽBE! 

 

Podpredsednik:                                                                                                                                    Predsednica: 

Marko Brežan                                                                                                                                  Angela A. Zadnikar 

 

Tajnica:  

Petra Kapš 


