
 
 

 POROČILO O DELU 
OBMOČNEGA ZDRUŽENJA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 
ZA LETO 2017 

 
Programske smernice, ki smo si jih zapisali za leto 2017, se tekoče in popolno izvršujejo. 
Vsak mesec ima še dodatno točko (dejavnost), ki angažira posameznika ali predsedstvo, ker se je 
potrebno udeležiti prireditve v sosednji organizaciji (seje, proslave, šp. prireditve, zbori ipd.). 
Vedno smo veterani radi prisotni na prireditvah, ki imajo skupni pomen, kjer se urejajo veteranske 
zadeve.  Neomajni smo pri zgodovinskih zapisih, spoznanjih, ki označujejo bitko Slovencev za 
lastni obstoj.  
Izredno smo občutljivi na izkrivljanje resnice iz obdobja 1990 – 1991. 
S srcem za domovino, smo napisali naslovno stran našega zbornika,  ki daje podatke iz obdobja 
1990 - 1991. 
Prepričani smo, da lahko kot veterani, ki smo bili prisotni v teh dogodkih (1990-1991), dajemo 
izjave in o tem pišemo samo tisti, ki smo bili  v živo angažirani. 
 
Naše sodelovanje z občinami je zelo dobro, kakor tudi z ostalimi veteranskimi organizacijami.  
Predsedstvo OZVVS je zelo aktivno. 
 
V mesecu januarju smo se udeležili: 

 tradicionalnega pohoda Pohorskega bataljona Rogla – Osankarica (7.1.2017) 
 8.1.2017  Po poteh disperzije orožja 1990 – Slovenska družina 

pohod – Prebold – Marija Reka - Planin. dom (tajno skladišče). 
 27.1. 2017  Udeležba na občnem zboru SEVER Žalec. 
 28.1.2017   Udeležba na smučinah Cerkno 2017. 

Slovensko veteransko prvenstvo v veleslalomu. 
V mesecu januarju smo obiskali vse družine, ki so imele tajno skladišče (1990-1991) 
 
            4.2. 2017    udeležba:  
                    Golte – veteransko prvenstvo v smuku in streljanju. Naše ekipe so bile odlično 
                               uvrščene  na zimskih prvenstvih (5. mesto). 
 22.2.2017    seja predsedstva OZVVS Spodnje Savinjske doline 
 4.3.2017      posvet ZVVS Maribor – Pekre 
 10.3.2017    seja predsedstva ZVVS – Vipava 
 15.3.2017    26 let  v samostojni Sloveniji 1990 – 1991. 
                                V   OŠ Polzela, Vransko, Tabor – predavanje za učence 9. razredov. 
 17.3.2017    Zbor veteranov Sp. Savinjske doline. 
 18.3.2017     Pohod veteranov na Raduho 
 22.3.2017    26 let v samostojni Sloveniji 1990-1991:            
                     OŠ Prebold, Griže -  predavanje. 
 29.3.2017    Seja PO v Žalcu. 
 
 1.4.2017       Ajdovščina – zbor veteranov Slovenije. 
 9.4.2017       Po poteh disperzije orožja 1990 – Slovenska družina. 
                      Pohod Žalec – Jedrt (tajna skladišča). 
 11.4.2017     Hoče – seja Komisije za šport pri ZVVS. 
 13.4.2017    26 let v samostojni Sloveniji 1990.1991 
                      OŠ Šempeter - Kadetnica Maribor OŠ Žalec 
 20.4.2017     Seja predsedstva OZVVS Spodnje Savinjske doline. 



 22.4.2017     Udeležba na memorialu Vilija Skrta Celje – Petriček, 
                      streljanje z MK puško (3. mesto). 
 25.4.2017     Žalec – proslava ob dnevu upora proti okupatorju 
 
 9.5.2017       Letuš – proslava dneva zmage. 
 11.5.2017     Braslovče – OŠ predavanje 
                                 26 let v  samostojni Sloveniji 1990-1991. 
 17.5.2017     GEOS - dan veteranov Slovenije. 
 19.5.2017     Hoče -  seja Komisije za šport pri ZVVS. 
 21.5.2017     Travnik – pohod do bolnice Trate. 
 23.5.2017     Ljubljana – srečanje MSNZ.   
 23.5.2017     Nazarje – seja PO. 
 28.5.2017     STARI PISKER -  Celje -  Zabukovica, pohod. 
 
 5.6.2017       Hoče – žrebanje športne igre ZVVS. 
 8.6.2017       Seja predsedstva OZVVS Sp. Sav. Doline. 
 10.6.2017     Športne igre veteranov Slovenije v Hočah. 
 23.6.2017     Proslave za DAN DRŽAVNOSTI:  občine Žalec, Prebold, Polzela. 
 24.6.2017     Sodelovanje na osrednji republiški proslavi ob dnevu državnosti Ljubljana. 
AVGUST:                 Prvenstvo veteranov Slovenije v  ribolovu 
                                  26 let v samostojni Sloveniji 
SEPTEMBER:          Športno družabno srečanje veteranskih organizacij Spodnje Sav. doline 
                                   v Preboldu – organizatorji 
                                   26 let osamosvojitve 
                                   Prvenstvo veteranov Slovenije v tenisu – dvojice, Hrastnik   
                                   Pohod veteranov na Mrzlico, po poteh disperzije orožja 1990 – organizator 
                                   Strokovna ekskurzija veteranov Sp. Sav. doline – Ptuj 
                                   26 let v samostojni Sloveniji 
OKTOBER:               Spominski pohod veteranov na Čreto, poteh disperzije orožja 1990   
                                   27 let MSNZ v Ljubljani 
                                   Memorial Jožeta Prislana - streljanje z MK puško – Velenje 
                                   Obletnica odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije  - Pivka 
NOVEMBER:            Usklajevanje veteranskih programov za leto 2018 
                                    Srečanje veteranskih družin, ki so čuvale orožje - Vransko-Teševa 
                                    26 let samostojnosti 
                                    Republiški turnir za veterane v šahu – Šmarje pri Jelšah 
DECEMBER:             Srečanje predsedstva OZVVS komisij in pokroviteljev 
                                    ter predstavitev poročil 2017 in program 2018   
                                    Republiški turnir v kegljanju – Celje 
                                    Novoletni obisk pri naših družinah 
                                                             
To je datumski zbir aktivnosti, vendar je potrebno poudariti tudi redno veteransko dežurstvo v 
prostorih OZVVS v Žalcu. Izredno veliko je angažiran - zavzet naš praporščak (pogrebi, proslave, 
zbor praporščakov ipd.). 
V tem letu smo zelo veliko pozornosti posvetili mladim po OŠ Sp. Sav. doline. Kar dve šoli 
učencev smo z avtobusi odpeljali v vojaški muzej v Maribor (Šempeter in Petrovče). 
V letu 2018 bodo vse  OŠ Sp. Sav. doline obiskale kadetnico Maribor. 
 
Finančno poslovanje je bilo v skladu s prejetimi sredstvi in pravili o finančnem poslovanju. 
Prepričan sem, da je prikazano - napisano poročilo dokaz, da je naša veteranska organizacija 
OZVVS Spodnje Savinjske doline tista, ki se z volonterskim delom požrtvovalnostjo članstva, bori 
za lepši jutri. 



 
 
 
Hvala vsem, ki so pomagali pri izvedbi velikega projekta v letu 2017 v letu, ko slavimo 26 letnico 
osamosvojitve Slovenije. 
 

S R E Č N O  2018 ! 
                                                
 
 
                                                                                                     Predsednik OZVVS Sp. Sav. doline 
                          Adi Vidmajer   
 
            
 
 
          
              
        
 


