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Predlog 

POROČILO O DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2021 
 

1. UVOD 
 

V Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Idrija  Cerkno 
smo v skladu s svojimi programskimi izhodišči  v letu 2021 
nadaljevali z dejavnostmi za ohranjanje spomina na dogodke v 
slovenski osamosvojitveni vojni v letu 1991.  Letos je bilo težišče 
našega delovanja usmerjeno v obeleževanje 30 letnice 
samostojnosti Slovenije in 20 letnice delovanja OZ VVS. 
V okviru naše dejavnosti smo pozornost namenjali tudi pomoči 
upravičencev pri urejanju statusa in uveljavljanju veteranskih 
pravic, 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 tudi v letu 2021 v veliki meri 
omejevala in oteževala epidemija in omejevalni ukrepi za 
preprečevanje okužbe c Covid - 19. 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.  Vključili smo se 
tudi v zbiranje prostovoljcev za pomoč Civilni zaščiti  pri organizaciji 
cepljenja v občini Idrija.  

3. ČLANSTVO OBMOČNEGA ZDRUŽENJA TER UVELJAVLJANJE STATUSA IN PRAVIC VOJNEGA  
     VETERANA 
 
Na dan 31.12.2021  smo imeli skupno 386 članic in članov, od tega je 277  članov aktivnih, 
članarino je plačalo 225 članov.   
V letu 2021 smo v članstvo sprejeli  6 novih članov, 6 članov  pa je umrlo. Tej nalogi bomo morali v 
prihodnje nameniti še več pozornosti. 

 OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 
 IDRIJA-CERKNO 
 Vojkova 2/a, p.p.147, 5280 Idrija 

 www.ozvvs-idrija-cerkno.si   
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Zlasti preko spletne strani Območnega združenja smo člane seznanjali  
upravičenostjo do dodatkov za ranljive skupine, ki so jih zagotavljali 
protikoronski ukrepi, z zmožnostjo 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 konec leta 
2021 imelo 1.054  oseb pridobljen status vojnega veterana 1991.  
 
 
 

Podrobnejši podatki o uveljavitvi statusa in primerjava iz prejšnjega leta je razvidna iz naslednje 
tabele: 
 

Vojni veterani 1991 po skupinah Število  v decembru  2020 Število  v  decembru  2021 Razlika med leti 

Pripadniki Teritorialne obrambe 806 849 43 

Pripadniki Narodne zaščite 118 108 -10 

Pripadniki Milice 67 70 3 

Pripadniki ostalih struktur 25 27 2 

Skupaj 1016 1054 38 

 
 
Podatki o  uveljavljanju  veteranskih pravic  v letu 2021  je prikazano v tabeli: 
 

Število vseh uveljavljenih veteranskih pravic v letu 2021 -  po vrstah 

Veteranski 
dodatek 

Dodatno zdravstveno 
zavarovanje 

Letni 
prejemek 

Dodatek za pomoč in 
postrežbo 

Skupaj 

55  1.088   3 2   1.148 

 

Podatkov o  podeljenih kriznih dodatkih  v času Covid 19 UE Idrija nima, ker postopke vodi pristojno 
ministrstvo.  

4. OBELEŽITEV 30 LETNICE OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE 
 

Kot soorganizatorji smo sodelovali pri pripravi in izvedbi osrednje 
proslave Občine Idrija ob 30-letnem jubileju Slovenije, ki je 
25.6.2021 potekala v spominskem parku osamosvojitve Slovenije v 
Idriji.  
Postroj  veteranov - nosilcev državne zastave je v spremstvu 
praporščakov, svečano dvignil   slovensko zastavo na obnovljeni 
drog.  
Uvodoma sta občinstvo nagovorila Tomaž Vencelj in Marijan Platiše. 
Slavnostni govornik pa je bil dr. Uroš Lipušček.  
Bogat in doživet kulturni program  so izvedli Idrijski neoktet , 

Godbeno društvo rudarjev Idrija, Vokalna skupina Radost Godovič ter učenci in učenke Glasbene 
šole Idrija. Z recitacijami  domoljubnih pesmimi, ki so jih za praznik domovine napisali sami, pa so 
svečanost obogatili učenci in  učenke Osnovne šole Idrija. 
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Pod pokroviteljstvom  Občine Cerkno in v sodelovanju z  Osnovno 
šolo Cerkno in Policijskim veteranskim društvom Sever, 24.6.2021, 
smo pred osnovno šolo Cerkno pripravili slovesnost  z dvigom 
slovenske zastave v počastitev dneva državnosti in 30-letnice 
osamosvojitve Slovenije. Svečanost je potekala pod pomenljivim 
naslovom »Tam, kjer smo doma«.   
Na njej so sodelovali veterani-nosilci zastave, praporščaki 
veteranskih in domoljubnih organizacij, učenci Osnovne šole ter 
godbeniki Godbenega društva Cerkno. Udeležence sta pozdravila 
župan Gašper Uršič in angel Vidmar, slavnostni govornik pa je bil 
Marijan Platiše.  
Na prireditvi smo predstavili tudi literarne prispevke  učencev iz 
Osnovne šole Cerkno, ki so se letos udeležili literarnega natečaja na 
temo »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. 

 
5. OBELEŽITEV 20 LETNICE DELOVANJA OBMOČNEGA ZDRUŽENJA 

Pod pokroviteljstvom Občine Idrija smo dvajsetletnico delovanja 
veteranske organizacije obeležili s promenadnim koncertom 
Orkestra Slovenske vojske, ki je 28. maja 2021 potekal na Mestnem 
trgu v Idriji.  Prireditev, kateri so slovesno noto dodali tudi 
praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij, je bila tudi prva 
v nizu letošnjih dogodkov v Idriji, ki so bili namenjeni praznovanju 
tridesetletnice samostojne Slovenije.  
Občinstvo sta najprej nagovorila Marijan Platiše in Tomaž Vencelj. 
Kot slavnostni govornik pa je udeležencem spregovoril poslanec 
Državnega zbora RS Samo Bevk. 
V osrednjem delu dogodka se je odvil promenadni koncert Orkestra 
Slovenske vojske, ki ga vodi dirigent Gregor Vidmar in je v Idriji 
nastopil prvič.  
 

Z  namenom obuditve spominov na dvajsetletno prehojeno pot in 
izpeljane aktivnosti, smo celo leto  pripravljali  in na spletni strani 
Območnega združenja   objavljali  rubriko »Spomini na 20 let 
dejavnosti OZVVS«  v okviru katere smo  objavljali  fotografije in 
zapise o nekaterih najpomembnejših in najodmevnejših aktivnostih 
in dogodkih, ki smo jih organizirali. V okviru te rubrike je bilo 
objavljenih 38 spominskih objav. 

 Po večkratni preložitvi zaradi Covida, smo dvajsetletnico svojega 
delovanja svečano obeležili na dobro obiskanem  zboru članov, ki 
je 18.12.2021 potekal v  Filmskem gledališču Idrija  
Udeležence je uvodoma nagovoril Marijan Platiše, slavnostni 
govornik pa je bil predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
generalmajor Ladislav Lipič.  Predsednik ZVVS  je ob dvajsetletnem 
jubileju OZ VVS Idrija Cerkno izročil posebno plaketo, ki  jo ob 
jubileju Območnemu  združenju podeljuje Zveze veteranov.  
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V imenu Občine Idrija je navzoče pozdravil podžupan Branko 
Lapajne. 
Nato smo si  ogledali film »Naj ne bo nikoli pozabljeno«, v katerem 
so prikazani inserti iz filmskih zapisov o dvajsetletnem delovanju 
območnega združenja, ki so jih posneli različni avtorji. V 
nadaljevanju svečanosti smo se s podelitvijo posebnih zahval in 
priložnostnih daril, za opravljeno delo zahvalili vsem dosedanjim 
predsednikom, podpredsednikom, sekretarjem in praporščakom 
Območnega združenja. V zaključnem delu svečanosti pa smo 
podelili še  vsakoletna priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo. 

 
Spominjanju na dvajsetletnico delovanja našega Območnega združenja pa so bile posvečene tudi 
ostale aktivnosti ki smo jih organizirali v jubilejnem letu.  

6. DRUGE AKTIVNOSTI IN DOGODKI, KI JIH JE OZ VVS PRIPRAVILO V LETU 2021 
 

Ob podpori Zveze veteranov vojne za Slovenijo in pod 
organizacijskim vodstvom Francija Ferjančič, smo v januarju 
izpeljali razpis in sodelovali pri pripravi 17. Prvenstva veteranov 
vojne za Slovenijo v veleslalomu v okviru Partizanskih smučin 
Cerkno - 45.  
Zaradi omejevalnih protikoronskih ukrepov  je bilo tekmovanje  
odpovedano. Na smučarskem centru je bila organizirana samo 
simbolična otvoritev spominskih smučarskih tekem »Partizanske 
smučine -Cerkno 45«. 
 

 
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  jubilejni  10. literarni 
natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenje«.  
Literarni natečaj je ena od naših ustaljenih oblik prenašanja 
vrednot osamosvojitve Slovenije na mlade.  
Na literarnem natečaju je  s svojimi literarnimi prispevki 
sodelovalo 85 mladih avtorjev iz OŠ Cerkno, OŠ Črni Vrh nad 
Idrijo, OŠ Idrija in  OŠ Spodnja Idrija. 
Izdali smo  obsežnejši jubilejni zbornik z literarnimi prispevki z 
10. literarnega  natečaja, ki so ga prejeli vsi sodelujoči na 
natečaju. 
Zaradi omejevalnih ukrepov za preprečevanje okužbe s Covid 19 
nismo pripravili osrednje svečanosti ob zaključku literarnega 
natečaja ampak smo razglasili malo manj slovesno in v ožjih 
krogih udeležencev, z obiskom delegacij OZ VVS  po 
posameznih osnovnih šolah. 

 
 
 
 



5 
 

Zaradi omejevalnih ukrepov za preprečevanje okužbe s Covid 19 
smo ekskurzijo v Park vojaške zgodovine v Pivko za avtorje 
prispevkov in njihove mentorje  (razen za OŠ Spodnja Idrija) 
organizirali šele v zadnjih mesecih leta.   
 
 
 
 

 
Po nekajmesečni prekinitvi aktivnosti zaradi omejevalnih ukrepov, 
ki jih je prinesla epidemija koronavirusa, smo se začetkom 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. 
 
 
 
S precej številno delegacijo smo se v  soboto 12.06.2021  v Velenju  
udeležili vseslovenskega  srečanja vojnih veteranov 1991 in 
slovenskih častnikov, ki so ga v sodelovanju z mestno občino 
Velenje pripravili Zveza veteranov vojne za Slovenijo, PVD Sever in 
Zveza Slovenskih častnikov. Dogodek, ki je bil družabne narave, je 
bil  posvečen 30-letnici osamosvojitve Slovenije. 

V organizaciji nekdanjega  poveljnika Petra Poljanca so se na  
spominskem druženju, ki je potekalo 29. in 30. 05. 2021 zbrali 
nekdanji pripadniki voda Teritorialne obrambe Idrija za 
protidiverzantsko delovanje (PDD).  
Namen druženja je bilo obuditev spomnimo na dogodke iz  
osamosvojitvene vojne  in celotnega obdobja osamosvajanja 
Slovenije  ob njeni 30 letnici. 
 

 
Pod vodstvom nekdanjega poveljnika Vladimirja Sedeja in njegove 
ekipe je v  nedeljo, 27. junija 2021  potekal dobro obiskan »pohod 
po bojnih poteh enot TO Idrija« od domačije Pr’ Svetletu na 
Gorah skozi Dole in Rupe do domačije Na Pesku nad Godovičem.  
 
Pohodu je sledilo spominsko srečanje pripadnikov nekdanjega 
120. Jurišnega odreda Teritorialne obrambe Idrija.  
Z izročitvijo zahvalnih listin  pa so se gospodarjem in 
predstavnikom domačij, ki so leta 1991 nudile gostoljubje 

pripadnikom Jurišnega odreda Teritorialne obrambe Idrija, zahvalili za srčnost, pogum in 
gostoljubje, ki so ga teritorialcem izkazali v tistem prelomnem času. 
 
 

http://www.ozvvs-idrija-cerkno.si/wp-content/uploads/2021/05/20210509_100319.jpg
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Veterani vojne za Slovenijo, njihovi svojci, prijatelji in znanci, smo 
se v soboto 10. julija zbrali na Vojskem, ki je gostilo že 
tradicionalno športno in družabno srečanje vojnih veteranov na 
Vojskem,  namenjenega počastitvi 30-letnice samostojne 
Slovenije, Dneva državnosti in ohranjanju spomina na delovanje 
učne čete Teritorialne obrambe Idrija na Vojskem leta 1991. 
V okviru celodnevnega programa prireditve so na strelišču v 
Rovtarjevem vrhu pod organizacijskim vodstvom Jožeta Erjavec, 
izvedli tradicionalno, že 17.  tekmovanje v streljanju z MK puško. 
Tekmovanja se je udeležilo preko osemdeset strelk in strelcev iz 
številnih veteranskih in drugih strelskih organizacij.  
 
Pohodnice in pohodniki pa so odšli na voden »pohod po bojnih 
poteh enot TO Idrija«, na katerem so obiskali razgledne točke ter 
si ogledali znamenitosti Vojskarske planote.  

Po kosilu je potekala spominska slovesnost, s katero smo  počastili 
30-letnico samostojne Slovenije in dan državnosti ter obudili 
spomin na delovanje Zbirnega centra za prebegle pripadnike JLA, 
ki sta ga leta 1991 na Vojskem organizirala in vodila Učna četa in 
del Zaščitnega voda TO Idrija. Udeležence je nagovoril Jožko 
Člekovič, predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS 
Severnoprimorske. 

Na območju kjer je manjša skupina pripadnikov 120. jurišnega 
odreda Teritorialne obrambe Idrija pod poveljstvom Janeza Pivka v 
času od 27.6. do 7.7.1991 organizirala barikado in izvajala kontrolo 
prometa na cesti Žiri – Idrija, so se v Govejku v nedeljo, 11. julija 
2021 se na svojem srečanju zbrali nekdanji soborci, pripadniki 
120. jurišnega odreda ter nekateri svojci in prijatelji. Na 
priložnostni  spominski prireditvi ob zaključku pohoda so 
pohodniki in drugi udeleženci  obudili spomine na dogajanje med 
osamosvojitveno vojno ter se zahvalili takratnim gostiteljem. 

 
Za nedeljo, 12. septembra 2021 je nekdanji poveljnik Vladimir 
Sedej pripravil  »pohod po poteh enot TO Idrija« in srečanje 
pripadnikov nekdanjega 120. Jurišnega odreda Teritorialne 
obrambe Idrija in nekdanje 3.čete partizanskega bataljona, med 
vojno jurišnega odreda četne sestave, na območju Idrijskih Krnic. 
Pohod in srečanje sta bila  posvečena 30. obletnici delovanja enot 
TO Idrija na tem območju med osamosvojitveno vojno za 
Slovenijo. 
 

Zaradi razmaha okužb s Covid -19 pa je bil ta dogodek kot tudi srečanja na Brkovnku odpovedano in 
prestavljeno na naslednje leto. 
 

 

http://www.ozvvs-idrija-cerkno.si/wp-content/uploads/2021/07/facebook_1626293070764_6821167531880328597.jpg
http://www.ozvvs-idrija-cerkno.si/wp-content/uploads/2021/07/20210710_124247-%E2%80%93-kopija.jpg
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Skupaj z Združenjem borcev za vrednote NOB Idrija-Cerkno, 
Društvom vojnih invalidov Severne Primorske regije in Planinskim 
društvom Idrija, smo bili v avgustu soorganizatorji 38. 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.  

V soboto, 4. septembra 2021 je preko petdeset udeležencev 
sodelovalo na »pohodu po bojnih poteh enot TO Idrija« in 
srečanju nekdanjih pripadnikov 83. samostojne čete Teritorialne 
obrambe Idrija – Idrijske čete, ki ji je poveljeval Vojko Čuk in 2. 
čete jurišnega odreda četne sestave Teritorialne obrambe Idrija – 
partizanskega bataljona, ki ji je poveljeval Marjan Rupnik ter 
njihovih svojcev in prijateljev ter domačinov, ki so v 
osamosvojitveni vojni nudili gostoljubje enotam TO Idrija.  
 
Dogodek je bil posvečen 30. obletnici samostojnosti Slovenije in 
obujanju spominov na delovanja teh enot med osamosvojitveno 
vojno za Slovenijo, ter spominu na nedavno preminulega 
poveljnika Idrijske čete TO Idrija, stotnika Vojka Čuka. Srečanja se 
je udeležila tudi celotna Vojkova družina.  
 
Na krajši spominski svečanosti na kateri soj spregovorili Marijan 
Platiše, Ivica Kavčič, Milan Božič ter Jožko Člekovič, so 
gospodarjem in predstavnikom domačij izročili  zahvalne  listine za 
srčnost, pogum in gostoljubje, ki so ga v času osamosvojitvene 
vojne ali neposredno pred njo, nudili enotam in pripadnikom 
Teritorialne obrambe Idrija. 

 
 

Pred dnevom vrnitve Primorske k matični domovini, smo se v 
soboto 11.9.2021, na idrijskem Mestnem trgu udeležili osrednje 
državne proslave ob 74. obletnici vrnitve Primorske k matični 
domovini. V protokolarnem delu proslave je sodeloval postroj 
preko stodvajsetih praporščakov veteranskih in domoljubnih 
organizacij kateremu je poveljeval Jože Erjavec. 
Prvotna ideja je bila, da bi proslava potekala v idrijski  Mejci. 
Zaostrovanje epidemioloških razmer Covid 19 pa je terjalo 
zmanjšanje števila nastopajočih in preselitev proslave na trg.   
 
 
Skoraj trideset veterank in veteranov ter drugih udeležencev, se 
je v soboto 6.11.2021, udeležilo  tradicionalne jesenske 
domoznanske ekskurzije na Kras, katero so zaključili z veselim 
Martinovanjem. 
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Dogodek so začeli z obiskom domačije kolega Jordana Štrkelj na 
Gorjanskem pri Komnu. 
Pod vodstvom veterana vojne za Slovenijo iz Gorjanskega, so si 
udeleženci na Gorjanskem ogledali eno največjih pokopališč 
vojakov padlih v prvi svetovni vojni. Pot pa so nato nadaljevali do 
bližine mejnega prehoda Gorjansko, kjer so si v spremstvu 
domačina, člana PVD Sever ogledali spominsko obeležje in se 
seznanili z dogodki  iz osamosvojitvene vojne. Po okusni večerji pa 
so se udeleženci zavrteli ob glasbi za katero poskrbel veteranski 
kolega Albert Lapajne. 

 

 Pred Dnevom spomina na mrtve so delegacije Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno obiskale 
vsa pokopališča na Idrijskem in Cerkljanskem na katerih so 
pokopani pokojni člani našega veteranskega združenja.  
Z minuto tihega premišljevanja in položitvijo cvetov na njihove 
grobove so se v imenu Združenja veteranov vojne za Slovenijo 
poklonile spominu na svoje pokojne člane. Naj spomin na njihovo 
delo ne bo nikoli pozabljen! 
  

Na dobro obiskanem  zboru članov, smo v soboto 18.12.2021 
v  Filmskem gledališču Idrija svečano obeležili dvajsetletnico 
svojega delovanja, ter v programskem delu sprejeli poročila in 
program dela združenja ter izvolili novo vodstvo. 
Udeležence je uvodoma nagovoril Marijan Platiše, slavnostni 
govornik pa je bil predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
generalmajor Ladislav Lipič.  V imenu Občine Idrija pa je navzoče 
pozdravil podžupan Branko Lapajne. 
 

 
Nato smo si  ogledali film »Naj ne bo nikoli pozabljeno.  
V nadaljevanju smo se s podelitvijo posebnih zahval in 
priložnostnih daril, za opravljeno delo zahvalili vsem dosedanjim 
predsednikom, podpredsednikom, sekretarjem in praporščakom 
Območnega združenja.  
V zaključnem delu svečanosti pa smo podelili še  vsakoletna 
priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo. 
 
V programskem delu zbora smo  obravnavali in sprejeli poročila 
o opravljenem delu ter letni načrt dela za prihodnje ter razrešili 
staro in izvolili novo vodstvo območnega združenje.  
Za novega predsednika je bil soglasno izvoljen Jurij Kavčič iz 
Črnega Vrha. 
S predajo predsedniškega pasu in prapora Območnega združenja 
sta prejšnji in novoizvoljeni predsednik pred člani Območnega 
združenja tudi simbolično predala predsedniška pooblastila in 
posle. 
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Tudi letos so učenci Osnovne šole Idrija pod vodstvom svojih 
mentorjev pripravili prireditev v počastitev državnega praznika 
Dneva samostojnosti in enotnosti. Vsebinsko, z besedo, pesmijo in 
sliko bogato izraženo ter doživeto proslavo so poimenovali »Pod 
lipco zeleno je ljubi moj dom«.  
Tudi na letošnji prireditvi  smo sodelovali veterani vojne za 
Slovenijo  V našem imenu je učence in vse, ki si bodo proslavo 
ogledali, nagovoril Zorko Velikanje. Zaradi razmer  Covid 19 je tudi 
ta  prireditev žal potekala virtualno. 
 
Čeprav je epidemija koronavirusa nekoliko otežila izvajanje 
projekta, ureditve Spominskega parka osamosvojitve Slovenije na 
sotočju Idrijce in Nikove, nasproti Osnovne šole v Idriji,  je bil v 
skladu s projektom celovite ureditve spominskega parka, letos 
narejen nov pomemben korak.  
 
Izdelana je bila krožna klop, premera petih metrov, ki je bila v teh 
dneh postavljena okoli lipe, katera je bila leta 1991 v parku 
zasajena v čast osamosvojitve Slovenije. S to klopjo želimo 
izpostaviti zgodovinski pomen tega drevesa. Istočasno pa bo klop 
Idrijčanom in turistom nudila tudi mesto za druženje in obujanje 
spominov.  

 
 
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, 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 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. 

 

 

http://www.ozvvs-idrija-cerkno.si/wp-content/uploads/2019/03/Spletna-stran-naslovnica-1.png
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8. SODELOVANJE NA DOGODKIH V OBČINI IN REGIJI, KI SO JIH ORGANIZIRALE DRUGE  
     VETERANSKE IN DOMOLJUBNE ORGANIZACIJE IN SLOVENSKA VOJSKA 

Tudi v letu 2021 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 Vrhnika-Borovnica.  
Srečanje predsedstev OZ VVS, katerega organizatorji smo bili letos, 
smo bili zaradi razmer Covid-19 prisiljeni preložiti na naslednje leto. 
  

 
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 2021  sodelovali   na  številnih 
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. 

 
9. ZAKLJUČEK  

Leto 2021 je bilo zaradi obeleževanja zgodovinskih obletnic zelo bogato z aktivnostmi, zaradi 
razmer povezanih z epidemijo Covid 19 pa zelo nenavadno in stresno. Omejevalni ukrepi so terjali 
neprestano prilagajanje (prelaganje, odpovedovanje, nadomeščanje…) naših načrtovanih aktivnosti, 
kar izkazuje tudi to poročilo. V takih razmerah ni bilo lahko biti uspešen. 
 
Tudi za ljudi in za družbo kot celoto je bilo leto 2021 težko.  Prisoten je bil strah pred boleznijo in 
posledicami korona krize ter skrb  zaradi omejevalnih ukrepov, zaradi šolanje otrok doma in 
podobno. Neprestane zdrahe na političnem polju, zaostrovanje politične polarizacije, razkol med 
cepilci in proticepilci, protesti, naraščanje sovražnega govora ipd. , pa je med ljudi še dodatno sejalo 
nezaupanje, nezadovoljstvo in malodušje. Avtokratski način vladanja, nespoštovanje načel pravne 
države, razreševanje družbenih nasprotij z uporabo  policijske represije, vodnega topa in solzilca, 
pritiski na neodvisnost medijev in nadzornih institucij ter pravosodja niso vrednote Slovenskega 
osamosvajanja in na te odklone smo veterani  v svojih izjavah javnost večkrat opozarjali.  
 
Kljub opisanim razmeram nam je v preteklem letu uspelo realizirati naše tradicionalne aktivnosti o 
čemer priča to poročilo.  
Dostojno, z odmevnimi dogodki v Idriji in v Cerknem  smo obeležili 30 letnico samostojne Slovenije 
in 20 letnico delovanja OZ VVS.   
V sodelovanju z nekdanjimi poveljniki enot TO Idrija nam je za razliko od preteklih let, uspelo 
pripraviti  nekaj več  pohodov, spominskih srečanj in druženj nekdanjih pripadnikov teh enot.   
S postavitvijo krožne klopi okoli spominske lipe smo uresničili novo  fazo urejanja spominskega 
parka osamosvojitve Slovenije v Idriji.  
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S precejšnjimi napori  smo uspevali zagotavljati nemoteno financiranje  naše dejavnosti. 
Kot je razvidno iz uvodnih podatkov nam kljub dogovorom ni uspelo bistveno povečati števila 
članov in nad tem se moramo resno zamisliti in ukrepati!   
Zaradi opravljenega dela nam uspeva ohranjati pozornost ter ugled in vpliv naše organizacije v 
lokalnem okolju. Sodelovanje z občinama Idrija in Cerkno in njihovima županoma je bilo v 
preteklem letu  dobro in želimo si, da bi se to nadaljevalo tudi v prihodnje.  
 
Kot novoizvoljeni predsednik OZ VVS naj poročilo zaključim s priznanjem in zahvalo prejšnjemu 
vodstvu OZ VVS, ki je organiziralo  dogodke in aktivnosti, ki so predstavljene  v tem  poročilu ter 
za  delo in trud, ki ga je  v izpeljavo naših aktivnosti vložilo v celotnem mandatu.  
Vse vas, članice in člani  pa vabim, da se tudi v prihodnje  v čim večjem številu vključite  v aktivno  
delo  združenja. Ne pozabite, da društvo stoji in pade na članicah in članih!  Le s skupnim 
delovanjem  bomo  močnejši  in uspešnejši pri uresničevanju našega veteranskega poslanstva! 
 
 
Idrija 9.2.2022      
 

Pripravil: Marijan Platiše 
 

 
 

OZVVS Idrija-Cerkno 
Jurij  Kavčič, predsednik 

  
 

 
 


