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POROČILO O DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2020
1. UVOD
V Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Idrija
Cerkno smo v skladu s svojimi programskimi izhodišči v
letu 2020 nadaljevali z dejavnostmi za ohranjanje
spomina na dogodke v slovenski osamosvojitveni vojni v
letu 1991.
V okviru naše dejavnosti smo pozornost namenjali tudi
pridobivanju statusa in uveljavljanju veteranskih pravic,
socialnemu položaju ter druženju nekdanjih soborcev v
enotah Teritorialne obrambe.
Veliko pozornosti smo namenili seznanjanju mlade
generacije o prelomnih dogodkih osamosvajanja Slovenije,
ter krepitvi narodne zavesti in širitvi zavedanja o pomenu
enotnosti, samostojnosti svobode in miru.
2. KORONA KRIZA JE OMEJEVALA URESNIČEVANJE NAŠEGA LETNEGA NAČRTA

Uresničevanje naših načrtov sta v veliki meri omejevala in
oteževala epidemija in omejevalni ukrepi za
preprečevanje okužbe z novim Koronavirusom.
Zaradi omejevalnih ukrepov, ki so prepovedovali javna
zbiranja in druženja smo lahko izpeljali le del načrtovanih
aktivnosti, del aktivnosti, vključno z letnim zborom članov,
smo preložili na obdobja sproščenih omejevalnih ukrepov,
nekatere aktivnosti pa smo žal morali odpovedati.
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V obdobju korona krize smo se odzivali na potrebe naših
članov, sokrajanov in naše družbene skupnosti. Številni člani
so se odzvali našim pozivom ter svojim sosedom,
sodelavcem, prijateljem in znancem nudili različne vrste
medsosedske in solidarnostne pomoči.
Vključili smo se tudi v zbiranje prostovoljcev za pomoč Civilni
zaščiti v občinah Idrija in Cerkno. Kljub temu, da po starosti
sodimo že v rizično skupino za okužbo, je bil zlasti v prvem
valu epidemije, odziv naših članov kar precejšen.
Na pobudo ZVVS je bil v drugi paket protikoronskih ukrepov
se je tudi prejemnikom veteranskega dodatka zagotovila
enkratna denarna pomoč.
3. ČLANSTVO OBMOČNEGA ZDRUŽENJA TER UVELJAVLJANJE STATUSA IN PRAVIC VOJNEGA
VETERANA
Na dan 31.12.2020 smo imeli skupno 379 članic in članov,
od tega je 277 članov aktivnih, članarino je plačalo 216
članov. V letu 2020 smo v članstvo sprejeli 7 novih članov, 1
član pa je umrl.
Tej nalogi bomo morali v prihodnje nameniti več pozornosti.
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.

Po podatkih Upravne enote Idrija je na našem območju na dan 21.12.2020 imelo 1.016 oseb
pridobljen status vojnega veterana 1991 od tega je bilo 806 pripadnikov Teritorialne
obrambe in 118 pripadnikov narodne zaščite, 67 pripadnikov Milice in 25 pripadnikov ostalih
struktur.
Podatki o uveljavljanju statusa in veteranskih pravic na dan 21.12.2020 je prikazano v tabeli:

Veteranski
dodatek
63

Število vseh uveljavljenih veteranskih pravic do 21.12.2020 - po vrstah
Dodatno zdravstveno
Letni
Dodatek za pomoč in
zavarovanje
prejemek
postrežbo
956
3
2
Število vlog za ureditev statusa in uveljavljanje veteranskih pravic v letu 2020
Namen vloge

Skupaj
1.024

Prejete

Odobrene

Zavrnjene

Nerešene

Status vojnega veterana

20

15

3

2

Dodatno zdravstveno zavarovanje

56

48

4

4

Veteranski dodatek

19

9

7

3

Letni prejemek

3

3

0

0

Dod. za pomoč in postrežbo

0

0

0

0
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Podatkov o podeljenih kriznih dodatkih v času Covid 19 UE Idrija nima, ker postopke vodi
pristojno ministrstvo.
Po dolgoletnem trudu Zveze veteranov vojne za Slovenijo
in ostalih veteranskih organizacij je Državni zbor delno
spremenil Zakon o vojnih veteranih.
S spremembo ki bo stopila v veljavo s 1. januarjem 2021 je
ponovno znižana starostna meja za uveljavitev
veteranskih pravic na dopolnjenih 50 let starosti. V zakon
pa je bila ponovno uvrščena tudi pravica veteranov do
zdraviliško-klimatskega zdravljenja.

4. VODENJE OBMOČNEGA ZDRUŽENJA
Pripravljenost članov za prevzemanje vodstvenih funkcij
v Območnem združenju je že dalj časa pereče vprašanje.
V letu 2020 je bil za dobo enega leta kot predsednik
izvoljen Marijan Platiše. Egon Likar pa je bil izvoljen kot
nadomestni član predsedstva.
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.
Vprašanje opravljanja vodstvenih funkcij se bo odprlo v
letu 2021 ko bodo potekale redne volitve organov
združenja.
S svojo strumno držo, ravnanjem s praporom ter skrbjo
za prapor, so naše območno združenje dostojno
predstavljali naši praporščaki, ki jih vodi Jože Erjavec.
Sodelovali so na vseh dogodkih ki smo jih organizirali mi,
poleg tega pa so se udeležili tudi 26 proslavah,
svečanostih in drugih dogodkov, ki so jih v občini in širši
regiji, pripravili drugi organizatorji.
Redno smo se udeleževali sej Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske, posvetov
predsednikov in sekretarjev, ki jih je organizirala ZVVS ter Glavnega zbora ZVVS.
Ob različnih priložnostih se vodstvo območnega združenja prizadeva za ohranjanje dobrega
sodelovanja z županom Občine Cerkno Gašperjem Uršičem in županom Občine Idrija
Tomažem Vencljem, kar se odraža tudi v dobrem sodelovanju pri organizaciji pomembnejših
dogodkov.
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5. OSREDNJE AKTIVNOSTI IN DOGODKI, KI JIH JE OZ VVS PRIPRAVILI V LETU 2020
Ob podpori Zveze veteranov vojne za Slovenijo in pod
organizacijskim vodstvom Francija Ferjančič, smo v
januarju izpeljali razpis in sodelovali pri organizaciji 16.
Prvenstva veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu v
okviru Partizanskih smučin Cerkno - 45.
Na 16. veteranskem prvenstvu v veleslalomu so tekmovali
98 tekmovalcev in tekmovalk iz 19 Območnih združenj
zveze Veteranov vojne za Slovenijo.
Veteransko prvenstvo je bilo za nas uspešno tudi v
tekmovalnem pogledu. Kar v treh starostnih kategorijah
so naše tekmovalke oziroma tekmovalci osvojili zlate
medalje.
Ekipa OZ VVS Idrija Cerkno je ponovno zmagala tudi v
ekipnem tekmovanju 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.
Ob prisotnosti praporščakov veteranskih in domoljubnih
organizacij in v prisotnosti številnih visokih gostov je kot
slavnostni govornik udeležence akademije nagovoril
Ladislav Lipič, predsednik ZVVS, ki je prisostvoval tudi
smučarskih tekmovanjih v Smučarskem centru Cerkno

Pod vodstvom Marka Mikuža in v sodelovanju z ravnatelji
in mentorji osnovnih šol v občinah Idrija in Cerkno, smo v
marcu za učence zadnje triade osnovnih šol izpeljali že 9.
literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje
Slovenje«.
Literarni natečaj je ena od naših ustaljenih oblik
prenašanja vrednot osamosvojitve Slovenije na mlade.
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Na literarnem natečaju je s svojimi literarnimi prispevki
sodelovalo triindvajset mladih avtorjev, devet iz OŠ
Cerkno, trije iz OŠ Črni Vrh nad Idrijo, sedem iz OŠ Idrija in
štirje iz OŠ Spodnja Idrija.
Izdali smo zbornik z literarni prispevki z 9. literarnega
natečaja, ki so ga prejeli vsi sodelujoči na natečaju.
Zaradi omejevalnih ukrepov za preprečevanje okužbe s
Covid 19 smo bili prisiljeni odpovedati osrednjo svečanost
ob zaključku literarnega natečaja, katero smo običajno
organizirali z eno izmed sodelujočih šol ter jo združevali s
svečanostjo ob Dnevu upora proti okupatorju.
Čakajoč na morebitno sproščanje omejevalnih ukrepov
smo rezultate literarnega natečaja »Tudi pri nas je
potekalo osamosvajanje Slovenije« malo manj slovesno in
v ožjih krogih udeležencev, razglasili šele v mesecu juniju
z obiskom delegacij OZ VVS po posameznih osnovnih
šolah.

Zaradi omejevalnih ukrepov za preprečevanje okužbe s
Covid 19 smo bili prisiljeni odpovedati tudi ekskurzijo v
Park vojaške zgodovine v Pivko za vse avtorje prispevkov
in njihove mentorje.
Vsem sodelujočim na 9. literarnem natečaju smo obljubili,
da jih bomo povabili na ekskurzijo katero bomo organizirali
v letu 2021.
V decembru smo po Zoom konferenci izpeljali predavanje
o osamosvajanju Slovenije v OŠ Črni Vrh nad Idrijo.

Po nekajmesečni prekinitvi aktivnosti zaradi omejevalnih
ukrepov, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa, smo se
konec maja udeležili strelskega urjenje s pištolami in
puškami različnih kalibrov, katerega je na strelišču Lajše
nad Cerknim organiziralo Območnega združenja Zveze
slovenskih častnikov Idrija Cerkno.
Strelskega urjenja so se udeležili tudi člani Policijskega
veteranskega društva Sever iz Tolmina, med udeleženci pa
je bilo kar lepo število mladih strelk in strelcev.
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Čeprav je epidemija koronavirusa nekoliko otežila
izvajanje projekta, ki ga vodi Marjan Rupnik, dela na
ureditvi Spominskega parka osamosvojitve Slovenije na
sotočju Idrijce in Nikove, nasproti Osnovne šole v Idriji niso
zastala. Z vzdrževalnimi in ureditvenimi posegi želimo
temu prostoru v Idriji dati novo vsebino in ga po končni
ureditvi vključiti tudi v turistični produkt Idrije. Po
dokončni ureditvi pa naj bi tu nastalo mesto za druženje
Idrijčanov ter mesto obujanja spominov na osamosvajanje
Slovenije.
Dokončana je bila mehanska in vizualna obnova droga za
zastavo, ki ga je zob časa že precej najedel. Kovinarji so
drog dodatno ojačali in ga zavarili ter ga tako statično
sanirali. Pleskarji so z droga odstranili star oplesk in ga na
novo prebarvali tako, da trobojnica na njem v svežih
barvah že sije v vsem svojem sijaju.
V skladu s projektom ureditve parka je bil zgrajen nov
temelj za drog v katerega je bil obnovljen drog za zastavo
že postavljen.
Deloma je hortikulturno urejena tudi posaditev v parku
(odstranjena in okleščena so nekatera drevesa).

V počastitev Dneva državnosti smo pripravili svečanost z
dvigom zastave, ki je v juniju potekala v spominskem
parku osamosvojitve Slovenije v Idriji.
Zaradi ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom
COVID-19, je ta potekala nekoliko ožji zasedbi, brez širše
javnosti in z okrnjenim programom. Med gosti pa sta bila
tudi župan in podžupan Občine Idrija Tomaž Vencelj in
Brane Lapajne, ravnateljica Osnovne šole Idrija Ivica
Vončina in drugi.
Zaradi omejevalnih ukrepov za preprečevanje okužbe
COVID-19 smo tradicionalno 16. odprto tekmovanje v
streljanju z malokalibrsko puško in pohod po bojnih
poteh enot TO Idrija na Vojskem, smo izpeljali šele v
septembru. Oba dogodka sta bila prilagojena ukrepom, ki
jih priporoča NIJZ.
Dogodka sta potekala v spomin na delovanje Učne čete
Teritorialne obrambe Idrija in v počastitev 30 letnice
delovanja MSNZ.
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Strelskega tekmovanja, ki je potekalo na strelišču
Rovtarjev vrh in pod organizacijskim vodstvom Jožeta
Erjavec, so se poleg domačih, udeležile tudi strelke in
strelci iz devetih območnih združenj in strelskih
organizacij iz vse Slovenije.

Pohod po bojnih poteh enot TO Idrija je pod vodstvom
Vladimirja Sedeja, pohodnike vodil po razglednih točkah in
krajevnih znamenitosti Vojskarske planote kot so snežna
jama, Partizanska tiskarna Slovenija in druge.
V okviru dogodka pa je v organizaciji Alfreda Pregelj
potekalo tudi zanimivo tekmovanje v streljanju v slepo
tarčo, ki je najsrečnejšim prineslo praktične nagrade naših
sponzorjev.
Po kosilu pa je potekala krajša slovesnost, na kateri nas
je nagovoril Drago Vidrih, nekdanji načelnik Manevrske
strukture narodne zaščite Severnoprimorske, ki je
nagovoru udeležencem predstavil delovanje Manevrske
strukture narodne zaščite Severnoprimorskem.
Najboljšim strelkam in strelcem pa so bile podeljene
zaslužene medalje in pokali.

Skupaj z Združenjem borcev za vrednote NOB IdrijaCerkno, Društvom vojnih invalidov Severne Primorske
regije in Planinskim društvom Idrija, smo bili v avgustu
soorganizatorji 37. pohoda po poteh prenosa ranjencev,
srečanja ranjencev in osebja partizanskih bolnišnic Pavla
in Franja. Skoraj dve desetini veteranov vojne za
Slovenijo, ki s tem ohranjamo tudi spomin na delovanje
Učne čete Teritorialne obrambe Idrija, se je pohoda tudi
udeležilo.
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V septembru je na gradu Kromberk pri Novi Gorici
potekala uradna predstavitev zbornika z naslovom
»Vloga teritorialne obrambe Severnoprimorske pri
osamosvajanju republike Slovenije«. Knjiga, ki so jo
uredili dr. Blaž Torkar, Vlado Sedej in Jožko Člekovič, je
sicer izšla že v začetku junija, vendar je bila zaradi
omejitev, ki jih je povzročil COVID 19, uradno
predstavljena šele tedaj. Knjižno delo je pod
pokroviteljstvom ZVVS izdal Pokrajinski odbor Zveze
veteranov vojne za Slovenijo Severnoprimorske. V
prispevku, ki ga je pripravil Marijan Platiše je zborniku
predstavljeno tudi delovanje Teritorialne obrambe Idrija
v procesu osamosvajanja Slovenije.

V septembru smo pripravili dogodek, ki je vseboval
pohod »po poteh enot Teritorialne obrambe Idrija«,
urjenje v streljanju s pištolo na strelišču Lajše nad
Cerknim ter srečanje nekdanjih pripadnikov 85.
samostojne čete in 4. čete Jurišnega odreda Teritorialne
obrambe četne sestave (partizanskega bataljona) ter
Narodne zaščite, ki so delovali na Cerkljanskem.
Dobri dve uri trajajoč pohod po poteh enot TO Idrija, je
pod vodstvom Marka Obida potekal po gozdnih poteh in
stezah iz Cerknega do vzpetine Lajše nad Cerknim.
Na strelišču na Lajšah je član Društva za praktično
streljanje iz Cerknega udeležencem predstavil strelno
orožje s katerem oni tekmujejo na strelskih tekmovanjih,
ter demonstriral njihov način streljanja.
Nato so za orožje prijeli nekdanji teritorialci in preizkusili
svoje strelske veščine.
Po marčevski preložitvi, smo se članice in člani OZ VVS
Idrija Cerkno, v septembru sestali na rednem letnem
zboru članov, ki je zaradi omejevalnih ukrepov NIJZ za
preprečevanje okužbe s COVID-19, potekal na letnem
vrtu gostilne »Pr Zagodu« v Idriji.
Obravnavali in sprejeli smo poročila o delu v preteklem
letu ter razmeram Covid 19 prilagojen letni načrt dela
in finančni plan za leto 2020.
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V volilnem delu zbora so prisotni Marijanu Platiše
podaljšali mandat predsednika OZ VVS Idrija Cerkno do
rednih volitev organov OZ VVS. Cveta Mlakar so na
njegovo željo razreši dolžnosti člana predsedstva OZ VVS,
na njegovo mesto pa so do konca mandata organov
združenja imenovali Egona Likar.
V svečanem delu zbora pa smo podelili priznanja ZVVS.

Okroglo mizo v počastitev spomina na dogodke in na
ljudi, ki so pred 30 leti udejanili projekt Manevrske
strukture Narodne zaščite na Idrijskem in Cerkljanskem,
ki smo jo načrtovali za konec novembra, so nam
omejitveni ukrepi za preprečevanje okužbe s Covid 19
onemogočili.
Zaradi tega smo pripravili E- retrospektivo razstave o
delovanju Manevrske strukture Narodne zaščite na
Idrijskem in Cerkljanskem, ki smo jo v šestih
nadaljevanjih objavili na naši spletni strani.
V okviru E-razstave smo objavili zapise nekaterih
takratnih akterjev (Alojz Rejc, Edi Golob, Jože Erjavec,
Darko Menard, Marijan Platiše, Drago Vidrih), v katerih
so obudili spomin takratno dogajanje ter nekaj
slikovnega gradiva, ki je bilo pripravljeno za razstavo o
delovanju Manevrske strukture Narodne zaščite na
Idrijskem in Cerkljanskem in smo jo ob prvi postavitvi
poimenovali z imenom »Uporniki z razlogom«.
V sodelovanju s Primorskim valom smo pripravili
spominsko oddajo o delovanju Manevrske strukture
Narodne zaščite na Idrijskem in Cerkljanskem.
6. 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. Zbiramo
dokumentarno gradivo, literarne prispevke in varčujemo
finančna sredstva za njegovo izdajo. Načrta, da bomo
zbornost izdali v letu 2020, žal nismo uresničili.
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.
Kot urednik sem bil prezaposlen z predsedovanjem
Območnemu združenju in je za urejanje zbornika
zmanjkalo časa.
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7. INFORMORANJE ČLANSTVA IN JAVNOSTI O DELOVANJU OBMOČNEGA ZDRUŽENJA
V Območnem združenju smo si tekom leta prizadevali, da je
o svojih aktivnostih javnost tekoče obveščalo preko javnih
glasil (Primorski val, Idrijske novice, Cerkljanske novice,
Obzorja, Veteran).
To nalogo je prizadevno opravljal Franci Ferjančič.
Le redke številke teh glasil so izšle brez, da bi poročali tudi
o dejavnosti našega združenja. S tem smo v javnosti močno
okrepili našo prepoznavnost in zanimanje za naše
delovanje.
Svoje člane o aktivnostih združenja redno obveščamo
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
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.
8. SODELOVANJE NA DOGODKIH V OBČINI IN REGIJI, KI SO JIH ORGANIZIRALE DRUGE
VETERANSKE IN DOMOLJUBNE ORGANIZACIJE IN SLOVENSKA VOJSKA
Tudi v letu 2020 smo ohranjali dobro sodelovanje s
sosednjimi veteranskimi organizacijami, četudi sta
epidemija in omejevalni ukrepi za preprečitev okužbe s
Covid 19 omejevala našo udeležbo na številnih dogodkih
na katere so nas vabili. Dobro sodelujemo z OZ VVS v
Severnoprimorski regiji, ter z OZ VVS Logatec in VrhnikaBorovnica. Letos smo sodelovali tudi na srečanju
predsedstev OZ VVS, ki ga je v oktobru pripravilo OZ VVS
Logatec.
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 2020 sodelovali
na 34 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.
S tem smo ohranjali in navezovali nove stike s prijatelji iz
sosednih in sorodnih veteranskih organizacij.
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9. ZAKLJUČNA MISEL PREDSEDNIKA
Leto 2020 je bilo zaradi razmer povezanih s krizo Covid 19 zelo nenavadno. Za posameznikeza ljudi in za družbo kot celoto je bilo težko! Strah pred boleznijo in posledicami korona krize,
omejevalni ukrepi, skrb za šolanje otrok doma, neprestane zdrahe na političnem polju in
drsenje v avtokracijo, pa so med ljudi sejale nezaupanje, nezadovoljstvo in malodušje.
Omejevalni ukrepi so terjali neprestano prilagajanje (prelaganje, odpovedovanje,
nadomeščanje…) naših načrtovanih aktivnosti, kar izkazuje tudi to poročilo. V takih razmerah
ni lahko biti uspešen.
Za razliko od leta 2019, smo izpeljali manj aktivnosti kot smo jih načrtovali na začetku leta
2020 in celo ne vseh tistih, za katerih izpeljavo smo se dogovorili v spremenjenem letnem
načrtu, sprejetem na zboru članov v septembru.
Uspelo pa nam je realizirati vsaj naše tradicionalne aktivnosti kot so: veteransko prvenstvo v
veleslalomu, literarni natečaj za osnovnošolce , dvig zastave v počastitev Dneva državnosti,
strelsko tekmovanje z MK puško in pohod po poteh enot TO. Izpeljali smo prvo fazo ureditve
spominskega parka osamosvojitve Slovenije. Zaradi opravljenega dela nam še uspeva
ohranjati ugled in vpliv naše organizacije v lokalnem okolju. Nismo pa uspeli pripraviti
nobenega odmevnejšega dogodka, z nekim presežkom, ki bi bil zanimiv tudi za novinarje in bi
bil odmevnejši v širši javnosti. Opisane razmere nam tega niso dopuščale in zaradi tega ne
kipim od zadovoljstva!
Ocenjujem, da v primerjavi s sorodnimi organizacijami v letu 2020 sicer nismo nazadovali,
napredovali pa žal tudi nismo. Financiranje dejavnosti nam še nekako teče.
Kljub dogovorom pa nam ni uspelo bistveno povečati števila članov in zlasti nad tem se
moramo resno zamisliti! Skrb zbuja tudi dejstvo, da so v poročilu opisane aktivnosti v velikem
delu le prispevek manjše skupine prizadevnih članic in članov, ki neumorno delajo v našem
združenju in katerim gre velika zahvala za vztrajnost, prizadevnost in opravljeno delo. Ni daleč
dan, ko se bodo ti ljudje utrudili in bodo odnehali. Sprašujem se kaj bo z delom našega
združenja potem? To me zelo skrbi.
Spoštovane članice in člani območnega združenja!
Poročilo zaključujem za zahvalo za sodelovanje in za opravljeno delo, ponovno pa tudi z
vabilom, da se v čim večjem številu vključite v aktivno delo združenja, prevzamete kakšno
nalogo, odgovornost in tudi kakšno funkcijo v organih. Ne pozabite, da društvo stoji in pade
na članicah in članih! Skupaj bomo močnejši in uspešnejši pri uresničevanju našega
poslanstva in pri prenašanju vrednot s katerimi smo odšli v vojno za samostojno in
demokratično Slovenijo.

Idrija 9.2.2021
OZVVS Idrija-Cerkno
Marijan Platiše, predsednik
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