
 
   
 

 
 
Spoštovana  veteranka  in veteran! 
  
 
Ponovno smo  se znašli v razmerah, ko so zaradi omejitvenih ukrepov za zajezitev epidemije Covid 19,  
javna zbiranja, naša druženja in druge aktivnosti skorajda onemogočene. Z željo, da vas na kratko 
obvestim o delovanju  in načrtih našega Območnega združenja, se vam oglašam s tem pismom. 
 
Najprej izražam upanje, da ste se teh razmerah vi in vaše družine v dobro znašle in, da ste zdravi. Prav 
tako upam, da  se bodo razmere kmalu  izboljšale in, da bomo takrat  pripravljeni na nove izzive.  
 
V obdobju korona krize smo se v našem združenju odzivali na potrebe naših članov in sokrajanov. 
Številni  ste se  odzvali našim pozivom ter svojim sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem  nudili 
različne vrste medsosedske  in solidarnostne pomoči. Vključili smo se tudi v akcijo za zbiranje 
prostovoljcev za pomoč Civilni zaščiti v občinah Idrija in Cerkno. Vsem, ki so se pozivu odzvali se lepo 
zahvaljujem. 
 
Na vztrajanje Zveze veteranov vojne za Slovenijo je država v obdobju korona krize tudi prejemnikom 
veteranskega dodatka zagotovila enkratno denarno pomoč. Meja za koriščenje veteranskih pravic pa se 
je  iz prejšnjih 55 znižala na 50 let starosti veterana.  
 
Kot ste verjetno seznanjeni smo namesto načrtovane okrogle miza o delovanju Manevrske strukture 
Narodne zaščite na Idrijskem in Cerkljanskem, pripravili retrospektivo razstave »Uporniki z razlogom« 
katero smo objavili na naši spletni strani, s čemer smo počastili 30 letnico delovanja Manevrske 
strukture. 
 
V sodelovanju z Osnovnimi šolami smo izpeljali 10. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo 
osamosvajanje Slovenije«. Na razpis je prispelo rekordnih 64 literarnih prispevkov mladih avtorjev iz 
vseh osnovnih šol. 
 
Pripravili smo vse potrebno za izvedbo 17. veteranskega prvenstva v veleslalomu, ki vsa leta poteka v 
okviru spominskih smučarskih tekem »Partizanske smučine – Cerkno 45«. Zaradi omejevalnih ukrepov 
na smučiščih, pa je organizacijski odbor ravno v teh dneh sprejel odločitev, da se letošnja spominska 
tekmovanja odpove. 
 
V začetku tedna smo se sestali člani predsedstva  ter se dogovorili o načrtu  aktivnostih za letošnje leto. 
Dogovorili smo se, da bomo v letu 2021 naše aktivnosti namenili obeleževanju dveh pomembnih obletnic 
in sicer:  30 obletnice osamosvojitve Slovenije in 20 letnice delovanja OZ VVS Idrija Cerkno.  
 
Med najpomembnejšimi aktivnostmi, ki jih načrtujemo naj izpostavim naslednje: 
 
- Nadaljevali bomo z deli za ureditev Spominskega parka osamosvojitve Slovenije v Idriji. 
- Izdali bomo  zbornik prispevkov  jubilejnega 10. literarnega natečaja "Tudi pri nas je potekalo 

osamosvajanje Slovenije"  ter pripravili svečanost  z razglasitvijo  rezultatov  literarnega natečaja. Za 
udeležence pa bomo pripravili strokovno ekskurzijo v Park Vojaške zgodovine v Pivko. 

- Pripravili bomo dogodek na katerem bomo svečano obeležili 20 letnico delovanja OZ VVS Idrija.  
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- Organizirali bomo pohod po barikadah  Teritorialne obrambe Idrija na relaciji Idrija - Zala ter srečanje 
veteranov in nekdanjih pripadnikov  čete TO Idrija in 2. čete JOD četne sestave (partizanski bataljon). 

- Organizirali bomo pohod po bojnih poteh enot  Teritorialne obrambe Idrija  na relaciji  Godovič – 
Dole ter srečanje veteranov in  nekdanjih pripadnikov  JOD TO Idrija 

- V sodelovanju z Občino Idrija, OŠ Idrija in drugimi bomo v spominskem parku osamosvojitve Slovenije 
v Idriji pripravili osrednjo  občinsko svečanost z dvigom Slovenske zastave  v počastitev 30 letnice 
osamosvojitve Slovenije svečanost  Dneva državnosti. 

- V sodelovanju z Občino Cerkno, OŠ Cerkno  in drugimi bomo  na platoju pred OŠ Cerkno pripravili 
osrednjo  občinsko svečanost z dvigom Slovenske zastave  v počastitev 30 letnice osamosvojitve 
Slovenije in  Dneva državnosti. 

- V počastitev Dneva državnosti in v spomin na delovanje zbirnega centra TO za prebežnike iz JLA, 
bomo organizirali pohod po bojnih poteh enot TO Idrija po Vojskarski planoti  ter 17. odprto strelsko 
tekmovanje z MK puško na Vojskem. 

- V sodelovanju z OŠ Cerkno in CŠOD Cerkno bomo v poletnem času pripravili dan  domovinske  vzgoje  
mladih  v Cerknem.   

- Organizirali bomo pohod po bojnih poteh enot TO Idrija na relaciji  Cerkno – Ravne  in v sodelovanju 
s KUD Zora Ravne, ki obeležuje 100 letnico delovanja, pripravili kulturni dogodek in srečanje  
veteranov in nekdanjih pripadnikov ČTO Cerkno in 4. čete JOD četne sestave (Partizanski bataljon). 

- Organizirali bomo tradicionalno strokovno ekskurzija za člane OZ VVS in OZSČ in jo zaključili z 
martinovanjem. 

- Ob koncu leta pa načrtujemo izdajo zbornika o delovanju TO Idrija v osamosvojitveni vojni. 
 
Seveda bo izvedba opisanih dogodkov in aktivnosti v veliki meri odvisna od epidemioloških razmer in 
omejevalnih ukrepov za zajezitev epidemije Covid 19, katerim se bomo hote ali nehote morali prilagajati. 
 
Leto 2021 pa je za naše Območno združenje tudi volilno leto. Zato so se že začeli kadrovski postopki za 
izvolitev novih organov združenja. Vse vas vabim, da predlagate možna kandidatke in kandidate za člane 
organov združenja, predvsem pa, da tudi sami prevzamete katero od funkcij ter tako prispevate k 
nadaljnjemu  uspešnemu  delu Območnega združenja.  
 
Ker so za pripravo in izvedbo opisanih aktivnosti potrebna tudi finančna sredstva in ker »društvo stoji ali 
pade na članih« vam v prilogi pošiljamo položnico za plačilo letošnje članarine. Vabim vas da združimo 
moči in s plačilom članarine zberemo nekaj sredstev prepotrebnih za naše delovanje. 
 
Spoštovana veteranka in veteran! 
 
Za vse vas smo s strani Vzajemne zdravstvene zavarovalnice pridobili ugodno ponudbo za hiter dostop do 
specialističnih storitev, katero vam pošiljamo v prilogi. 
Naj bo vaša skrb za zdravje na prvem mestu, zato vam priporočamo, da si priloženo ponudbo pogledate, 
si pridobite še dodatne informacije pri njihovem predstavniku (glej kontaktne podatke na ponudbi) in 
sprejmete odgovorno odločitev.   
 
 
Želim vam vse dobro! 
Z željo da ostanete zdravi in, da se čim  zopet srečamo, vas lepo pozdravljam!  
 
 
Idrija, 22.02.2021 

Marijan Platiše, predsednik 

 


