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Pozdravljeni !                                       

 

Naše društvo MDI Kranj /medobčinsko društvo invalidov / praznuje v letošnjem 

letu 50. letnico delovanja.  

MDI Kranj je član Zveze delovnih invalidov Slovenije ( ZDIS ), katero so 

občinska invalidska društva iz območja Republike Slovenije ustanovila leta 1969 

zaradi medsebojne pomoči in uresničevanja skupnih interesov ter ohranitve 

varstva pravic delovnih invalidov.  

ZDIS in v sklopu tega tudi MDI Kranj je prostovoljno, neodvisno, samostojno, 

nevladno, nepridobitno združenje društva invalidov. S strani Ministrstva za delo, 

družino in socialne zadeve ima podeljen status invalidske organizacije in 

reprezentativnost za invalide s statusom delovnega invalida in osebe s telesno 

okvaro.  

Medobčinsko društvo invalidov Kranj, združuje invalide iz MO Kranj in občin 

Naklo, Šenčur, Cerkelj, Preddvora, ter Jezerskega. V društvo je včlanjenih okoli 

650 rednih članov in 250 spremljevalcev, oziroma podpornih članov, skupaj okoli 

900 članov. 

 

Društvo deluje preko programov : 

• Preprečevanje in blaženje socialnih, ter psihičnih posledic invalidnosti 

• Zagotavljanje zagovorništva 

• Informiranje 

• Usposabljanje za aktivno življenje in delo 

• Ohranjevanje zdravja 

• Rekreacija in šport 

• Dnevni centri 

• Kulturna dejavnost 

 

Komisija za socialne in zdravstvene programe je tudi letos obdarila s paketi 

pomoči naše nepokretne in težko pokretne, ter socialno ogrožene invalide.  

Pohvaliti moram tudi naše športnike balinarje, ki so nas zelo uspešno zastopali na 

regijskih tekmah in nato še na DP, kjer se redno uvrščajo v finala, bili so tudi že 

prvaki. Naš član je društva je tudi plavalec Darko Đurić. 
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MDI Kranj je po vseh teh letih uspelo pridobiti nove lastne prostore društva. 

Nahajajo se na Trgu Prešernove brigade 10, v Kranju. Nekaj sredstev v ta namen 

smo imeli sami, večina pa je bilo pokritih iz kredita, katerega bomo odplačevali 

naslednje desetletje. Zaprosili smo tudi za finančno pomoč pri vseh občinah na  

katerih deluje naše društvo in FIHO, ter nekaterih firmah – ustanovah, kot je 

družba Rekreatur. Ta nam je ponudila »roko«sodelovanja s to humano akcijo 

dražbe njihovih rekvizitov iz preteklih let, kateri izkupiček bi šel našemu društvu 

z  namenom nabave novega računalnika, za katerega si sedaj ne moremo 

»privoščiti«, preostanek pa bi namenili programu Rekreacija in šport. 

 

Z vsemi temi dejavnostmi bomo zagotovili invalidom vključenost in sodelovanje 

v vsakdanjem življenju. Temeljno gibalo, ter možnost in razlog za funkcioniranje 

medobčinskega društva invalidov Kranj, je duh prostovoljstva, ki izhaja iz potreb 

po pomoči invalidom. 

 

 

 

  

 

 

Lep dan želim 

Janez Zelnik, predsednik MDI Kranj 

 

telef. 031 61 66 99 ; e-mail: mdi.kr.zelnik@gmail.com; 
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