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Predlog 

POROČILO O DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2019 
 

UVOD 
 
 

V Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Idrija 
- Cerkno smo v skladu s svojimi programskimi izhodišči  
letu 2019 nadaljevala z dejavnostmi, ki so bile začete že v 
prejšnjih letih.  
Svoje aktivnosti smo usmerjali v ohranjanje spomina na 
ustanovitev in razvoj Teritorialne obrambe in na njeno 
vlogo v slovenski osamosvojitveni vojni v letu 1991.  Veliko 
aktivnosti smo namenjali druženju nekdanjih soborcev v 
enotah Teritorialne obrambe, seznanjanju mlade  
generacije o  prelomnih dogodkih osamosvajanja 
Slovenije, ter krepitvi narodne zavesti in širitvi zavedanja o 
pomenu enotnosti, samostojnosti svobode in miru. 

 

1. ČLANSTVO OBMOČNEGA ZDRUŽENJA TER UVELJAVLJANJE STATUSA IN PRAVIC 
VOJNEGA VETERANA 

Stalna naloge naše organizacije je skrb za ohranjanje članstva, skrb za njihov socialni položaj 
ter pomoč pri pridobivanju statusa vojnega veterana in uveljavljanju veteranskih pravic.  
 
Na dan 31.12.2019 smo imeli skupno 372 članic in članov, od tega je 271  članov aktivnih, s 
plačano članarino, 48 članov pa članarine ni plačalo.  Pri pridobivanju novih članov nismo bili 
najbolj uspešni.  V letu 2019 smo v članstvo sprejeli  le 2 nova člana, 2 pa sta umrla.  Tej nalogi 

bomo morali v prihodnje nameniti več pozornosti. 
Kot metodo dela s člani smo uvedli dežurstvo v članski 
pisarni na sedežu OZ VVS, ki je preko leta potekalo vsako 
prvo sredo v mesecu. Ker obiska v članski pisarni praktično 
ni bilo, je predsedstvo v letu 2020 to obliko dela ukinilo. 
 
Zlasti preko spletne strani Območnega združenja smo 
člane seznanjali z možnostjo koriščenja počitniških 
kapacitet ZVVS v Izoli in v Moravskih Toplicah.  Bilo je 
nekaj zanimanja, nimamo pa  konkretnih podatkov o tem 
koliko naših članov je te kapacitete tudi koristilo. 
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Spominu na pokojne člane smo se poklonili 1. novembra , 
ko so delegacije našega združenja  odnesle cvetje na 
njihove grobove. 
 
Po podatkih Upravne enote Idrija je imelo na našem 
območju na dan 31.12.2019  1.010  oseb pridobljen status 
vojnega veterana 1991 od tega  je bilo 798 pripadnikov 
Teritorialne obrambe in 68 pripadnikov narodne zaščite. 
Podrobnejši podatki o številu vojnih veteranov, 
uveljavljanju veteranskih pravic je razvidno iz spodnjih 
tabel . 
 

 
Število vojnih veteranov 

1991 Število vojnih veteranov Koriščenje veteranskih pravic (vsi vojni veterani)  

Po pripadnosti  Po starosti  Število po vrstah veteranskih pravic 

Pripadnost  Število do 54 
let 

nad 55 
let 

Skupaj Veteranski 
dodatek 

Dodatno 
zdravstveno 
zavarovanje 

Letni 
prejemek 

Dodatek za 
pomoč in 
postrežbo 

Skupaj 

Pripadniki TO 798                 

Pripadniki Milice 120                 

Pripadniki NZ 68                 

Pripadniki ostalih 
struktur 24                 

Skupaj 1.010 177 967 1.144 68 929 3 2 1.002 
 

Število  vlog za ureditev statusa in uveljavljanje pravic  v letu 2019 

Namen vloge Prejete Odobrene Zavrnjene Nerešene 

Status vojnega veterana 24 24 0   

Dodatno zdravstveno zavarovanje  46 46 0 0 

Veteranski dodatk 9 6 1 2 

Letni prejemek 3 3 0 0 

Dod. za pomoč in postrežbo  0 0 0 0 

 

3. VODENJE OBMOČNEGA ZDRUŽENJA 

Pripravljenost članov za prevzemanje vodstvenih funkcij 
v Območnem združenju je že dalj časa pereče vprašanje. 
Že četrto leto nimamo stalnega predsednika. Lani je bil za 
dobo enega leta kot predsednik izvoljen Marijan Platiše. 
Vprašanje opravljanja predsedniške funkcije se odpira tudi 
letos in verjetno se bo tudi v prihodnje.  

http://www.ozvvs-idrija-cerkno.si/wp-content/uploads/2017/10/IMG_65962.jpg
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Za podpredsednika sta bila izvoljena Marko Mikuž in Marjan Rupnik. Stalnica v vodstvu 
združenja je sekretarka Milena Kržišnik, kateri gre iskrena zahvala za vztrajnost in opravljeno 
delo.  
Količina administrativnega dela povezanega z delom združenja se v zadnjem času zelo 
povečuje in  vprašanje časa je do kdaj  ga bomo kot volonterji še zmogli.  To  so vprašanja na 
katera še nismo našli ustreznega dolgoročnega odgovora 
 
Sedem člansko predsedstvo se je  redno mesečno sestajalo na sejah in sprejemalo odločitve v 
zvezi z realizacijo programa dela.  Delo smo si razdelili po področjih. Člani so  delali  vsak v 
okviru svojih zmožnosti, a složno in prizadevno.  

 

Veliko delo pri prepoznavnosti  našega združenja so 
opravili tudi naši praporščaki, ki jih vodi Jože Erjavec. 
Sodelovali na vseh dogodkih ki smo jih organizirali mi, 
poleg tega pa so se udeležili tudi 39 proslav, svečanosti in 
drugih dogodkov, ki so jih  v občini in širši regiji, pripravili 
drugi organizatorji.  
S svojo strumno držo,  ravnanjem s praporom ter skrbjo za 
prapor, so dostojno predstavljali naše območno 
združenje. 
 

Redno smo se udeleževali sej Pokrajinskega odbora ZVVS  Severnoprimorske,  posvetov 
predsednikov in sekretarjev, ki jih je organizirala  ZVVS ter Glavnega zbora ZVVS v Hrastniku in 
na Vrhniki. 
 
V začetku leta je vodstvo območnega združenja obiskalo župana Občine Cerkno Gašperja 
Uršiča in župana Občine Idrija Tomaža Venclja ter se z njima dogovorilo o skupnem 
sodelovanju  pri organizaciji  pomembnejših dogodkov iz programa  dela območnega 
združenja. 
 
Na podlagi obsežne vloge je Ministrstvo za obrambo Območnemu združenju letos podelilo 
status društva v javnem interesu, kar nam v prihodnosti zagotavlja možnosti  za sodelovanje 
na razpisih za pridobivanje javnih sredstev.  
 
 
4. OSREDNJE AKTIVNOSTI IN DOGODKI, KI JIH JE OZ VVS PRIPRAVILO V LETU 2019 

                                                                                                                                                           
Ob podpori Zveze veteranov vojne za Slovenijo in pod 
organizacijskim vodstvom Francija Ferjančič, smo v januarju 
izpeljali razpis in sodelovali pri organizaciji  15. Prvenstva 
veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu v okviru 
Partizanskih smučin Cerkno - 45.  
Na 15. veteranskem prvenstvu v veleslalomu so tekmovali 
103  tekmovalci  in tekmovalke iz 19 Območnih združenj 
zveze Veteranov vojne za Slovenijo. 
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V ekipnem tekmovanju je po nekaj sušnih letih  ponovno 
zmagala ekipa OZ VVS Idrija Cerkno in osvojila prehodni 
pokal prvenstva.  
 
Udeležili smo se tudi svečane akademije, ki je na 
predvečer spominskih smučarskih tekem potekala v 
počastitev prvih partizanskih smučarskih tekem v 
okupirani Evropi. 

 
 

V marcu smo pripravili redni letni zbor članic in članov 
Območnega združenja. Na zboru smo pregledali 
opravljeno delo v prejšnjem letu, si zastavili načrte za 
tekoče leto, sprejeli spremembe pravil  ter  izvolili novo 
vodstvo.  
V sklepnem delu smo zaslužnim članom podelili tudi 
priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ter ga 
zaključili s prijateljskim druženjem. Kot že nekaj let nas je 
tudi tokrat pri tem finančno podprl koncern  Kolektor. 

 
Pod vodstvom Marka Mikuža in v sodelovanju z osnovnimi 
šolami občin Idrija in Cerkno, smo v februarju za učence 
zadnje triade osnovnih razpisali, organizacija in izpeljali že   
8. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo 
osamosvajanje Slovenje«, ki je ena od naših ustaljenih 
oblik prenašanja vrednot osamosvojitve Slovenije na 
mlade. Na literarnem natečaju je  s svojimi literarnimi 
prispevki sodelovalo osemindvajset mladih avtorjev, od 
tega pet iz OŠ Cerkno, trije iz OŠ Črni Vrha nad Idrijo, deset 
iz OŠ Idrija in deset iz OŠ Spodnja Idrija. 

 
 

Rezultate literarnega natečaja smo razglasili v aprilu na  

svečanosti, v  Osnovni šoli Črni Vrh nad Idrijo, katero so v 

sodelovanju z nami, pripravili  učenci in učitelji  te šole.  

Proslava je bila namenjena tudi počastitvi  bližnjega Dneva 

upora proti okupatorju. 
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Izdali smo  zbornik z literarni prispevki z 8. literarnega  
natečaja, ki so ga prejeli vsi sodelujoči na natečaju. 

V mesecu maju pa smo vse avtorje prispevkov in njihove 
mentorje  popeljali tudi na ekskurzijo v Park vojaške 
zgodovine v Pivko.  

 
  

V maju je  pod organizacijskim vodstvom Francija 
Ferjančiča potekal »pohod po barikadah« in srečanje 
nekdanjih pripadnikov Cerkljanske čete Teritorialne 
obrambe Idrija. Letošnji dogodek je bil namenjen spominu 
na priprave in varovanje cestne barikade na Kladju, na 
komunikaciji Škofja Loka – Cerkno, ki so ga izvajali 
pripadniki  Cerkljanske čete Teritorialne obrambe Idrija.  
Srečanja se je udeležil tudi župan občine Cerkno. 
 

 
V začetku junija se je ekipa Območnega združenja udeležila 
18. veteranskih športnih iger, ki so potekale v Mozirju.  Na 
igrah sodelujejo  člani Območnih združenj veteranov vojne 
za Slovenijo in člani Policijskih veteranskih društev Sever.  
 
Naša petnajst članska ekipa se je udeležila tekmovanj v 
streljanju z zračno puško, pikadu in metanju bombe na cilj. 
 

 
V počastitev Dneva državnosti  smo junija v spominskem 
parku osamosvojitve Slovenije v Idriji, v sodelovanju z 
Osnovno šolo Idrija pripravili svečanost z dvigom zastave . 
Svečanosti, katere pripravo je  koordiniral Marko Mikuž, se 
je udeležil tudi župan občine Idrija. 
Ob tej priložnosti smo županu in širši javnosti naslovili 
pobudo za dokončno ureditev spominskega parka 
osamosvojitve Slovenije v Idriji.  Z aktivnostmi za ureditev 
spominskega parka, ki jih vodi Marjan Rupnik,  smo že 

pričeli. 
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Po končani svečanosti v parku osamosvojitve smo se 
veterani udeležili prireditve »Pozdrav domovini in 
zaključku šolskega leta«, ki so jo v pozdrav državnemu 
prazniku in zaključku šolskega leta pripravili učenci 
Osnovne šole Idrija in njihovi mentorji. 

 

V spomin na delovanje Učne čete Teritorialne obrambe 
Idrija in v počastitev Dneva državnosti, smo v juniju pod 
organizacijskim vodstvom Jožeta Erjavec, pripravili 
tradicionalno športno in družabno srečanje veteranov v 
okviru katerega smo izpeljali  15. odprto  tekmovanje v 
streljanju z malokalibrsko puško na Vojskem.  
Tekmovanja se je udeležilo 11 strelk in 77 strelcev iz 
petnajstih veteranskih organizacij iz vse Slovenije. 
 

 
V okviru športnega in družabnega srečanja je potekal tudi   
pohod po bojnih poteh enot TO, ki je pohodnike vodil po  
razglednih točkah Vojskarske planote z ogledom krajevnih 
znamenitosti. 
Po kosilu pa je potekala  spominska slovesnost, na  kateri 
nas je nagovorila tudi državna sekretarka Ministrstva za 
finance, smo počastili Dan državnosti in spomin na 
delovanje Učne čete Teritorialne obrambe Idrija. 

Skupaj z Združenjem borcev za vrednote NOB Idrija-
Cerkno, Društvom vojnih invalidov Severne Primorske 
regije in Planinskim društvom Idrija, smo bili v avgustu 
soorganizatorji 36. pohoda po poteh prenosa ranjencev, 
srečanja ranjencev in osebja partizanskih bolnišnic Pavla in 
Franja. Skoraj tri desetine veteranov vojne za Slovenijo,  ki 
s tem ohranjamo tudi spomin na delovanje Učne čete 
Teritorialne obrambe Idrija, se je pohoda tudi udeležilo.  

 



7 
 

V septembru smo ob prizadevnem vodenju Vladimirja 
Sedeja,  pripravili  »pohod po bojnih poteh enot TO Idrija 
in srečanje nekdanjih pripadnikov Jurišnega odreda 
Teritorialne obrambe Idrija«.  
Prireditev se je pričala na Starem placu v Idriji, ko je na pot 
proti Hleviški planini odšla pohodna kolona dobrih trideset 
pohodnic in pohodnikov. Pri planinski koči na Hlevišah so 
jih je pričakal drugi udeleženci in srečanje dobre stotnije 
nekdanjih soborcev je bilo zelo prisrčno.  

 

Na prireditvenem prostoru pod planinsko kočo se je 
prireditev nadaljevala s spominsko slovesnostjo. Na njej so 
v prisotnosti podžupana Občine Idrija, obudili bojno pot 
Jurišnega odreda od formiranja do zaključka 
osamosvojitvene vojne.   
Po kosilu pa so se udeleženci povzpeli na vrh Hleviške 
planine, kjer so ob lepem razgledu na okoliške griče in grape  
v sproščenem pogovoru pokomentirali bojne poti in  
območja delovanja Jurišnega odreda. 

 
 
Dan suverenosti smo obeležili  v Cerknem s svečanostjo ob 
odkritju spominskega obeležja tajnemu skladišču orožja 
Teritorialne obrambe Idrija, katero je v sodelovanju z 
Občino Cerkno pripravili organizacijski odbor pod vodstvom 
Marijana Platiše  
Prireditev se je začela s postrojem godbenikov Godbenega 
društva Cerkno in praporščakov na Glavnem trgu v Cerknem 
in njihovim prihodom na prizorišče. 

 
 

Svečanosti so se udeležili številni  ugledni gostje, med njimi 

Samo Bevk poslanec Državnega zbora, Gašper Uršič župan 

občine Cerkno, Robert Vuga, predsednik uprave podjetja Eta 

Cerkno, Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za 

Slovenijo, dr. Tomaž Čas predsednik PVD Sever, in drugi. 

Slavnostni govornik pa je bil predsednik Vlade Republike 

Slovenije Marjan Šarec. 
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Na svečanosti smo se teritorialcem, stanovalcem 
stanovanjskega bloka in podjetju ETA Cerkno, ki so 
pripomogli  k temu, da je  tajno skladišče delovalo, zahvalili 
ter jim izrekli priznanje za njihovo pogumno dejanje.  
Čast odkritja spominskega obeležja pa je pripadla Antonu 
Prebilu in Bojanu Furlanu. 
V kulturnem programu so sodelovali člani godbenega 
društva Cerkno, kantavtor in tekstopisec Drago Mislej Mef  
in pevke ženskega pevskega zbora Iris, in vokalne skupine 
Lira. Svečanost je povezovala Maja Filipič Terpin, režijsko 
vodstvo pa je bilo v rokah Mojce Mavri. 
Svečanost, ki je  bila sorazmerno dobro obiskana, je doživela 

precejšen odziv v lokalni in v širši javnosti. 

 
 

V septembru smo v okviru  jesenske domoljubne ekskurzije  
udeležence popeljali v Vipavsko dolino. Jožko Člekovič  jih 
je popeljal na ogled znamenitosti Vipave. Ekskurzija se je 
nadaljevala z ogledom Muzeja prve svetovne vojne v 
vojašnici Slovenske vojske v Vipavi. Zaključila pa se je na 
turistični kmetiji Birsa v Brju, kjer so najprej  uživali v 
pokušnji vin in mesnatih izdelkov gostitelja. Večer pa 
nadaljevali z Martinovo večerjo in s prijetno zabavo ob živi 
glasbi.    

 
 
V okviru obeleževanja 50 letnice ustanovitve Teritorialne 
obrambe Slovenije smo pod vodstvom Zorka Velikanje v 
decembru, pripravili  okroglo mizo o razvoju in delovanju 
Teritorialne obrambe Idrija v obdobju  od leta 1968 do 
1990. 
Na priložnostni razstavi katero smo pripravili v sodelovanju 
z Vojnim muzejem Idrija, smo predstavili  orožje in opremo 
Teritorialne obrambe, o čemer je udeležencem spregovoril 
lastnik  Vojnega muzeja Idrija Slavko Moravec. 

 
O delovanju Teritorialne obrambe na Idrijskem pa so na 
okrogli mizi, ki jo je vodil Marijan Platiše, spregovorili: 
nekdanja komandanta Občinskega štaba Teritorialne 
obrambe Idrija Zdenko Lužnik in Zorko Velikanje, vršilca 
dolžnosti komandanta štaba Emil Ferjančič in Edi Golob ter 
komandant Jurišnega odreda Vladimir Sedej. 
V razpravi pa so svoje spomine obudili tudi nekdanji 
komandant Severnoprimorskega odreda TO Stojan 
Blaj,  nekdanji načelnik Občinskega štaba TO Idrija Jernej 
Kenda  in drugi. 
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O razvoju Teritorialne obrambe je udeležencem spregovoril 
tudi upokojeni general Marjan Vidmar, ki je bil  v obdobju  od 
leta 1986 do 1988 načelnik Republiškega štaba Teritorialne 
obrambe.  Idrijski teritorialci in veterani pa so se generalu 
Vidmarju zahvalili za njegovo domoljubno in pogumno 
dejanje, ko je po razorožitvi Teritorialne obrambe leta 1991, 
kot načelnik štaba ljubljanskega 14.  korpusa JLA dovolil in 
omogočil, da so iz  skladišča JLA v Črnem Vrhu  nad Idrijo 
izvzeli 100  kosov pušk  M-48  in 10.000 nabojev za te puške. 

 
 

 Leto 2019 smo zaključili s sodelovanjem  pri pripravi 
svečanosti v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti 
»Pogledi skozi okna Slovenije«, ki je potekala v Rudniški 
dvorani v Idriji.  
Svečanost so pripravili učenci Osnovne šole 
Idrija  v  sodelovanju z Glasbeno šolo Idrija.  
Kot slavnostni govornik je udeležence nagovoril Danijel 
Božič, podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.  
 

 

5. PRIPRAVA NA IZDAJO ZBORNIKA O DELOVANJU TERITORIALNE OBRAMBE IDRIJA  

Že nekaj let v okviru združenja tečejo priprave za izdajo zbornika prispevkov o delovanju TO 
Idrija od formiranja do zmage v osamosvojitveni vojni 1991.  Že nekaj let zbiramo 
dokumentarno gradivo, literarne prispevke in varčujemo finančna sredstva za njegovo izdajo. 
Načrta, da  bomo  zbornost izdali v letu 2019, žal nismo uresničili.  
Kot urednik sem bil prezaposlen z predsedovanjem Območnemu  združenju in je  za urejanje 
zbornika  zmanjkalo časa.  
 

Zbranega je preko 230 strani delovnega gradiva, vendar še ni 
kompletno. Manjkajo še prispevki o delovanju  OŠTO Idrija. 
Trudimo se pridobiti čim več dokumentov s katerimi bi 
utemeljili naša pričevanja, zato smo letos večkrat obiskali 
arhiv Ministrstva za obrambo, vendar tam iskanih 
dokumentov zaenkrat še nismo našli. 
V zbornik nameravamo vključiti tudi poglavje o razvoju TO 
Idrija od ustanovitve do osamosvojitvene vojne, ki je bilo 
obravnavano na okrogli mizi o Teritorialni obrambi Idrija, ki 
je bila šele  v mesecu decembru. 
Pripravili pa smo obsežen prispevek o delovanju Teritorialne 
obrambe Idrija v osamosvojitveni vojni za regijski zbornik o 
delovanju TO, ki bo predvidoma izšel letošnje leto. 

 

http://www.ozvvs-idrija-cerkno.si/wp-content/uploads/2019/03/Zbornik-naslovnica1.png
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6. INFORMORANJE ČLANSTVA IN JAVNOSTI O DELOVANJU OBMOČNEGA ZDRUŽENJA 

Območno združenje si je tekom leta prizadevalo, da je o svojih aktivnostih javnost tekoče 
obveščalo  preko javnih glasil  (Primorski val, Idrijske novice, Obzorja, Veteran). To nalogo je 
prizadevno opravljal Franci Ferjančič.  

Območno združenje je svoje člane o aktivnostih  obveščalo 
preko e pošte in obvestil na oglasnih deskah, za kar sta 
skrbela  Milena Kržišnik in Jože Erjavec.   
 
Veliko pozornost pa namenjamo obveščanju članstva in 
javnosti preko aktualnih obvestil na spletni strani na spletni 
strani območnega združenja  in na spletni strani ZVVS, za kar 
je skrbel Marijan Platiše. 
Doslej še nismo uspeli odpreti svojega profila na katerem od 
socialnih omrežji. 

 

7. SODELOVANJA NA DOGODKIH V OBČINI IN REGIJI, KI SO JIH ORGANIZIRALE DRUGE  
     VETERANSKE IN DOMOLJUBNE ORGANIZACIJE 

Dobro sodelovanje s sosednjimi veteranskimi 
organizacijami smo ohranjali tudi v letu 2019.  

Že vrsto let dobro sodelujemo z OZ VVS Nova Gorica, 
Tolmin, Kanal, Brda , Ajdovščina-Vipava, Logatec in Vrhnika-
Borovnica tako na prireditvah, svečanostih, pohodih in 
tekmovanjih ter druženjih. Letos smo sodelovali tudi na 
srečanju predsedstev OZ VVS, ki ga je v oktobru pripravilo 
OZ VVS Vrhnika-Borovnica. 

Uresničevali smo našo programsko usmeritev, da 
sodelujemo tudi z drugimi veteranskimi in domoljubnimi 
organizacijami in Slovensko vojsko.  
 
Članice in člani  našega območnega združenja, v nekaterih 
primerih pa tudi praporščaki,   so v letu 2019  sodelovali  kar 
na  81 spominskih, športnih in drugih dogodkih in 
prireditvah, ki so jih organizirale Zveza veteranov vojne za 
Slovenijo,  druge veteranske in domoljubne organizacije ali 

Slovenska vojska v občini, v Severnoprimorski regiji  ali v drugih regijah v državi.  
Podroben pregled udeležbe na teh prireditvah  je priloga temu poročilu. 
S tem smo ohranjali in navezovali nove stike s prijatelji iz sosednih in sorodnih veteranskih 
organizacij. 
 

http://www.ozvvs-idrija-cerkno.si/wp-content/uploads/2019/03/Spletna-stran-naslovnica-1.png
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ZAKLJUČEK 

To poročilo izkazuje, da smo v letu 2019 realizirali domala vse aktivnosti, ki  smo si jih  v 
svojem načrtu dela zastavili na začetku leta.  
 
Uspeli smo vzpostaviti dobro sodelovanje z župani  in podžupani v občinah Idrija in Cerkno. 
Skoraj ni bilo našega dogodka na katerem ne bi sodeloval tudi kdo od njih.  S tem  povečujemo 
tudi ugled in vpliv naše organizacije v lokalnih skupnostih. Ob podpori občine Idrija so bile 
začete aktivnosti za ureditev parka osamosvojitve Slovenije v Idriji.  
 
Nadaljujemo uspešno sodelovanje z osnovnimi šolami. Pripravili smo nekaj odmevnih 
prireditev, ki postajajo zanimive tudi za novinarje in širšo javnost. Upam, da bo vse to s 
časoma pripeljalo do tega, da dogodkov ne bomo  več organizirali samo sami zase, s čemer 
bomo uresničevali temeljno poslanstvo naše organizacije.   
 
Vse opisano človeka navdaja z zadovoljstvom!  Skrb pa zbuja dejstvo, da so opisane aktivnosti 
v velikem delu rezultat le manjše skupine prizadevnih članic in članov, ki neumorno delajo v 
našem združenju in katerim za opravljeno delo gre velika zahvala.  Sprašujem pa se kaj bo z 
delom našega združenja, ko se bodo ti ljudje utrudili?  
 
Naj poročilo zato zaključim s pozivom, da se čim več članic in članov vključi  tudi v aktivno  
delo  združenja z željo, da  bi v njem tudi vnaprej dobro sodelovali in, da vsi skupaj naredimo 
napor, da v združenje privabimo čim več naših nekdanjih soborcev  in drugih občanov, ki 
delijo naše vrednote, pa še niso naši člani. Skupaj bomo močnejši  in uspešnejši pri prenašanju 
vrednot s katerimi smo odšli v vojno za samostojno in demokratično Slovenijo. 
 
 
Idrija 30.01.2020       

 
OZVVS Idrija-Cerkno 

Marijan Platiše, predsednik 

 


