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46 let 
1971 – 2017 
PLAKETA 

Glavnega mesta Ljubljana 
Zlati znak ZDCIV Slovenije 
Nagrada občine Domžale 

 

Spoštovani člani DCIVS Ljubljana! 
 

PREDAVANJA 

V sodelovanju z Zvezo društev civilnih invalidov vojn Slovenije, organiziramo 
predavanje za člane našega Društva, 

 

v sredo, 25. 10. 2017 ob 9.30. uri, 
 

v gostišču Jamarski dom, Gorjuša pri Domžalah (Gorjuša 40, 1233 Dob). 
 

TEMA: 

 

» NE MOREM SE IZRAZITI « 
 

Stroške predavanja in kosilo za člane s statusom CIV 

in spremljevalca krije ZDCIVS. Pijačo doplačate sami. 
 

Za prevoz poskrbljeno: 
 

Avtobusni prevoz iz Letališke ceste 33, Ljubljana ob 

9.00. uri. Iz drugih krajev po dogovoru.  
 

Prijave zbiramo na tel. št. 01/52 11 088, do 23. 10. 2017. 
 

 

MARTINOVANJE V NEZNANO -  V PONEDELJEK 13. 11. 2017 

Vabimo vas na druženje članov v NEZNANO. 
 

Letos se bomo odpravili v deželo 
srednje gričevnatega sveta, ki je 
marsikje prepreden z ozkimi 
dolinami ter izrazito strmimi 
brežinami, na katerih celo trta 
preprečuje erozijo tal, z 
značilnostmi celinskega 

podnebja in vplivi hladnejše predalpske klime. Je zibelka 
vina, ki je z nizko stopnjo alkohola in vplivi na zdravje 
posebnež slovenskega vinogradništva. Vino z rubinastim 
odtenkom, sveže sadne arome, v okusu nežen, lahkoten, 
svež, živahen. Očara nas s svojimi neobičajnimi lastnostmi, z 
lahkotnostjo, pitnostjo in vsebnostjo sestavin primerljivih s pestrostjo današnjega 
tempa življenja. Je vino za vse priložnosti, je spremljevalec preprostih krajevno 
značilnih jedi v zidanici ali hramu, kakor tudi slavnostnih jedi in popotnice, ko nas 
osveži in z lahko glavo dolgo spominja na prijetna doživetja. 
V čudovitem grajskem okolju, kjer si tradicija  in sodobnost podata roke, si bomo 
ogledali klet, ki že od leta 1928 navdušuje s kakovostnimi ter vrhunskimi vini in je 
prejela številne nagrade in priznanja, tako na domačih, kakor tudi tujih ocenjevanjih.  
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Pot bomo nadaljevali do gostišča s tradicijo, kamor pot vijuga ob reki katere porečju 
pripada več kot polovica slovenskega ozemlja. Tam bo zadišalo po domačem kruhu in 
mesninah. Ob živi glasbi pa se bomo lahko tudi zavrteli. 
 
Povratek iz Ljubljane okoli 20. ure. 

 

ODHOD: 

 

Iz Ljubljane ob 9.30, iz Letališke 33. 

 

Iz Kočevja in  Starega trga po dogovoru. Tudi na člane iz  

ostalih občin ne bomo pozabili. Odvisno od prijav. 

 

CENA: člani invalidi in spremljevalci 25 EUR/osebo, ostali: 30 EUR. 
 

Prijave zbiramo do: 8. 11. 2017.  

 

Obvestilo: NOVI ZAKON O DAJATVAH ZA MOTORNA VOZILA 
 
Državni zbor je 20. 9. 2017 sprejel Zakon o 
dajatvah za motorna vozila (ZDAJMV), ki bo 
zamenjal obstoječi Zakon o letni dajatvi za uporabo 
vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP).  

Zakon o dajatvah za motorna vozila v svojem 9. 

člen ureja dajatve za vozila za prevoz invalidov, 
materijo, ki jo je do sedaj v 7. členu (oprostitve 
plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov) 
urejal Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v 
cestnem prometu.  
NSIOS je skupaj s svojimi članicami v postopku sprejemanja zakona aktivno 
sodeloval, pri čemer je predlagatelj zakona upošteval večino predlogov in pripomb. V 
zakon je umeščena višja enotna omejitev moči vozila – 150 kW, ki bo nadomestila 
dosedanjo, vezano na prostornino motorja; vključitev vozil prirejenih za prevoz 
invalidov na invalidskem vozičku brez omejitve moči; možnost registracije vozila na 
upravičenčevega starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim živi na 
istem naslovu ter druge.  
Oprostitev plačila letne dajatve se kot do sedaj uveljavlja pri upravni enoti, oziroma 
nosilcu javnega pooblastila.  
Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 

BESEDILO 9. ČLENA ZAKONA O DAJATVAH ZA MOTORNA VOZILA 

(oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov)  
 

(1) Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem 
moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na 
invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega odstavka uporabljajo za 
prevoz: 

– oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna 
invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih 
okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % vojna 
invalidnost; 

– oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih; 
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– oseb z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim je 
priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb in 

– otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oziroma do 26. 
leta starosti, če se šolajo. 

(2) Oprostitev plačila letne dajatve po prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka se 
uveljavlja na podlagi odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oziroma odločbe, izdane na 
podlagi predpisov o vojnih invalidih, ob upoštevanju izvida in mnenja pristojne 
zdravniške komisije. 

(3) Oprostitev plačila letne dajatve po tretji alineji prvega odstavka tega člena se za 
polnoletne osebe uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida, v skladu 
s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, za mladoletne 
osebe pa na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi 
izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, ali odločbe o usmeritvi, ki jo izda območna enota Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi strokovnega mnenja komisije za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, iz katere je razvidno, da gre za invalida z 
zmerno, težjo ali težko duševno ali najtežjo telesno prizadetostjo. 

(4) Oprostitev plačila letne dajatve po četrti alineji prvega odstavka tega člena se 
uveljavlja na podlagi odločbe centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego 
otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko 
varstvo in družinske prejemke. 

(5) Oprostitev plačila letne dajatve se lahko za polnoletne osebe uveljavlja za eno 
vozilo, registrirano na ime te osebe ali na njegovega starša, zakonca ali 
zunajzakonskega partnerja, s katerim živi na istem naslovu. Za osebe, ki jim je 
odvzeta poslovna sposobnost ali imajo podaljšano roditeljsko pravico, oprostitev 
plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavlja njen zakoniti 
zastopnik. Za mladoletne osebe iz tega člena oprostitev plačila letne dajatve za eno 
vozilo, registrirano na njeno ime ali na njenega starša, uveljavljajo njeni starši, pri 
katerih ima ta oseba stalno prebivališče. Če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo drugi 
osebi, s katero imata skupno stalno prebivališče, ta uveljavlja oprostitev plačila letne 
dajatve. 

(6) Za uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve za vozilo, ki ga uporablja invalid 
na invalidskem vozičku, je treba priložiti poleg drugih dokazil iz tega člena še 
dokument Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o pravici do medicinskega 
pripomočka – invalidskega vozička. 

(7) Oprostitev plačila letne dajatve za invalidske organizacije se uveljavlja na 
podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda ministrstvo, pristojno za 
invalide. Invalidska organizacija lahko uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve za več 
osebnih vozil ne glede na omejitve iz prvega odstavka tega člena, ki se uporabljajo za 
prevoz oseb iz prvega odstavka tega člena, in so registrirana na invalidsko 
organizacijo. 

OHRANJEVANJE ZDRAVJA 
 

Ker se bližajo hladnejši dnevi, bomo ponovno pričeli z: 
 

KOPANJEM V TERMAH SNOVIK 
Prijavite se za obisk term Snovik, kjer imate organizirano vodeno vadbo v vodi. Ob 
zadostnem številu prijav bomo organizirali prevoz s kombijem.  
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V kolikor bi želeli obiskati katere druge terme v Sloveniji, lahko pokličete na Društvo, 
kjer bomo ob zadostnem številu prijav organizirali prevoz s kombijem in delno 
sofinancirali vstopnice za bazene 
 

S SOLNIMI TERAPIJAMI  
Solne terapije na naraven način pomagajo 
zmanjšati vnetja, odprejo zamašene dihalne poti,   
redčijo sluz, ter uničujejo bakterije in viruse. Telesu 
omogočijo naravno razstrupljanje, izboljšajo  
spanec, ter povečajo koncentracijo in delovno 
storilnost.  
 
Vljudno vabljeni!  
 

DNEVNI CENTER 
 

Za vas pripravljamo USTVARJALNE DELAVNICE ROČNIH DEL, na sedežu 

Društva. Naša članica, mojstrica ročnih del, Mausar Jožica, bo vodila srečanja.  

Prosimo za prijave!  

 
 

POSLOVANJE V PISARNI DRUŠTVA 
 

 

URADNE URE DRUŠTVA: 
 

Ob ponedeljkih, torkih in sredah, od 8. do 14. ure. 

 
Ostala dva dneva (četrtek in petek) sta namenjena 

sestankom organov društva, obiskom ipd. 

 

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

 

Tel. št.: 01/ 52 11 088,  040 898 784  

 

Vsi, ki še niste poravnali članarine za leto 2017, ki znaša 16,00 €, jo poravnajte v 

pisarni Društva ali na TRR št.: SI56 0206 00019411 484. 

 
Na vse aktivnosti OBVEZNA PRIJAVA! Veselimo se vaše družbe. 

 

Tel. št.: 01/ 52 11 088 / 040 898 784 – Angelca 
 
 

 
Podpredsednik:                                                                                 Predsednica:                                                                                     
Marko Brežan                                                                              Angela A. Zadnikar 
 
Tajnica:  
Petra Kapš 


