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Na podlagi 92. člena Zakona o službi v Slovenski vojski, Uradni list RS, št. 68/07 in
Zagonskega elaborata: Medgeneracijska informativno družabna središča, Verzija 1. O,
junij 2010 (v nadaljnem besedilu: Zagonski elaborat), generalni direktor DOZ izdaja

SKLEP
o začetku delovanja Medgeneracijskega informativno družabnega
Ljubljani

središča

v

1. Na podlagi strategije in namenskih ciljev projektnega rezultata» Klubski prostori
prilagojeni potrebam nekdanjih pripadnikov SV« MORS št: 024-17/2008-32
zdne 15. 6. 2009 in Pod projekta MIDS Ajdovščina, MORS št: 024-17/2008-46
zdne 2. 6. 2010, se v Sektorju za vojaške zadeve začnejo z dnem podpisa tega
in
začetek
delovanja
prvega
sklepa
aktivnosti
za
vzpostavitev
Medgeneracijskega informativno družabnega središča (v nadaljevanju: MIDS) v
Ljubljani.

2. MIDS bo deloval v prostorih nekdanje prijavnice vojašnice Šentvid . Sektor za
vojaške zadeve zadeve opravi vsa potrebna usklajevanja in postopke za
pridobitev teh prostorov v uporabo za potrebe središča.

3. Do izvolitve vodstva MIDS vse potrebne aktivnosti in postopke vodi Sektor za
VOjaške zadeve, odgovorna oseba je višji častnik za skrb za nekdanje
pripadnike podpolkovnik Povše Bogomir, ki je zadolžen, da usklajuje in izvede
zagon klubskih prostorov za nekdanje pripadnike SV s področja Ljubljane.
4. Sektor za vojaške zadeve v sodelovanju z Društvom upokojencev MORS,
Zvezo slovenskih častnikov, Zvezo vojnih veteranov vojne za Slovenijo (
sekcijami, ki delujejo na področju Ljubljane) in Medgeneracijskim društvom
prostovoljcev MO pripravi vse potrebno za izvedbo ustanovitvenega sestanka
MIDS, izvolitev članov vodstva in izdelavo letnega načrta dela za leto 2017.
5. MIDS Ljubljana deluje skladno z Elaboratom MIDS, ki določa namen, cilje,
vsebino in način dela, posluje pa v skladu z določili Poslovnika MIDS, s katerim
je določena organizacijska povezanost z DOZ, odgovornosti posameznih
organov MIDS, način financiranja in nadzor nad delom in finančno realizacijo.
Elaborat MIDS in Poslovnik MIDS sta sestavna dela Zagonskega elaborata.
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6. Delovanje MIDS Ljubljana je oblika redne skrbi za nekdanje pripadnike SV, ki jo
izvaja DOZ, razširjena na pripadnike upravnega dela ministrstva ter odprta za
zainteresirane posameznike iz okolja delovanja MIDS.
7. Sklep o začetku delovanja MIDS Ljubljana

začne

veljati z dnem podpisa.

Pripravil:
podpolkovnik
Povše Bogomir
VČSNP

S spoštovanjem
Srečko Zajc
v. d. generalnega direktorja

Poslano:
- Milan Obreza predsednik DU MO,
- SVZlDOZ.

