
Predlog

Porodilo o delu Zveze veteranov v letu 2016

Delovanje predsedstva, sekretariata i n komisij :

V letu 2016 se je predsedstvo Zveze veteranov sestalo na 4 rednih sejah in 1

korespondendni; Sekretariat je opravil 5 rednih sej in 3 seje s predstavniki ZPVD Sever,
Zveze Slovenskih dastnikov in ZZB za vrednote NOB; Komisija za kadrovska in statusna
vpra5anja se je sestala na 1 redni in 1 korespondendni seji; Komisija za Sport je imela 4 seje
ter Zgodovinska komisija 2 seji. Nadzorni odbor ZVVS se je sestal na 3 sejah, eastno
razsodi5de pa ni zasedalo.

Formirana je bila tudi nestalna komisija za ocenjevanje programov za sofinanciranje OZWS.
Komisija je pregledala programe vseh 57 obmodnih zdruZery, izvedla todkovanje in
ovrednotila vi5ino todke za posamezne sklope delovanja. Na osnovi rezultatov je bilo
izvr5eno tudi izpladilo v vi5ini 101.014,00 €. Komisija se je sestala na 2 sejah. Glede na
dejstvo, da je bila tak5na oblika financiranja opravljena prvid, so dlani komisije ocenili, da je
sistem zastavljen dobro vendar potrebuje nekaj manjSih popravkov, ki bi bili pripravlleni za
naslednje finandno obdobje v letu 2017. elani komisije so se zavezali, da bodo predlog
sprememb Meril za izradun sofinanciranja obmodnih zdruZenj in pokrajinskih odborov ter
Pravilnika meril za sofinanciranje obmodnih zdruZenj in pokrajinskih odborov posredovali v
obravnavo predsedstvu ZWS 5e pred pridetkom financiranja zaleto 2017.

Glavni zbor Zveze veteranov, Ptuj:

Glavni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo je potekal na Ptuju 02. aprila 2016.
Leto5nji glavni zbor je bil tudi volilni in na njem je bilo izvoljeno novo vodstvo Zveze
veteranov za mandatno obdobje 2016-2020. Za predsednika je bil izvoljen Ladislav Lipid, za
podpredsednike pa: Marjan Grabnar, Danijel BoZi6 in Ven6eslav Ogrinc. Bila je potrjena tudi
manj5a sprememba Statuta ZWS v katerem smo pove6ali Stevilo podpredsednikov iz 2 na
3. Poglavitni razlog za spremembo je bila razbremenitev vodstva ZWS, saj se Stevilo
aktivnosti in dogodkov, na katerih morajo biti prisotni 6lani vodstva iz lela v leto poveduje.
Predlagana sprememba je bila potrjena soglasno. Na volilnem letnem zboru so bili izvoljeni
tudi dlani Nadzornega odbora in eastnega razsodiSda. Predsednik NO je postal dr. Marjan
ToS (OZWS Lenart). Na redni seji NO je bil za njegovega namestnika imenovan dlan Darko
Kodrid (OZWS Slovenska Bistrica), ki tudi predstavlja NO na sejah predsedstva, v kolikor je
predsednik zadrlan. Za predsednika dastnega razsodi5da je bil izvoljen Franc Soto5ek
(OZWS Sevnica).

Organizacija okroglih miz o varnostno-obrambni problematiki, Ljubljana:

V sodelovanju zDrZavnim svetom RS, Zvezo policijskih veteranskih druStev Sever in
Zvezo slovenskih dastnikov je bil 25. aprila 2016 izveden posvet na temo >Vloga rezerve pri

zagotavljanju vzdrZljivosti obrambno-varnostnih sistemov Slovenije<. Posvet je potekal v
prostorih DrZavnega sveta RS. Prisotni so bili eminentni predavatelji iz Fakultete za
druZbene vede, Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske, Notranjega ministrstva in Policije,
kot tudi iz civilne druZbe. Rezultat posveta je bila tudi izdaja zbornika z enakim naslovom, kot
ga je imel posvet. Osnovni namen posveta je bil kritiden in objektiven pogled na stanje



obrambno-varnostnega sistema ter predlogi za njegovo izbolj5an je oz. pomod odlodevalcem
(predvsem politiki) pri zagotavljanju vedje varnosti RS. Zbornik je iziel v nakladi 700 izvodov
in je bil javnosti predstavljen ob Dnevu suverenosti na tiskovni konferen ci 22.oklobra 2016.

Dan veteranov, Geoss:

15. maja 2016 smo v sodelovanju z ZPVD Sever pripravili slovesnost ob Dnevu
veteranov na geometridnem sredi5du Slovenije (Geoss) na Vadah. Prireditve se je kljub
izredno slabemu vremenu udeleZilo cca 200 udeleZencev. Slavnostna govornika sta bila
predsednika obeh veteranskih organizacij Ladislav Lipid in dr. TomaZ das. Prireditev na
Geossu je bila ponovno organizirana po nekajletnem premoru. V preteklosti se skupno
obeleZevanje Dneva veteranov in Dneva Slovenske vojske izkazalo, kot ne najbolj
posredeno, saj smo bili veterani obidajno odrinjeni na obrobje dogajanja. Poslej bo
obeleZevanje Dneva veteranov potekalo na lokaciji geometridnega sredi5da Slovenije na
Vadah in sicer 17. mala tekodega leta.

Svetovni dan miru, Ljubljana:

V skladu s priporodili Svetovne veteranske federacije (VWF) so veteranske
organizacije Slovenije (ZWS, ZPVD Sever, ZZB NOB in ZDVIS) pripravile pohod miru in
kraj5o slovesnost, na katerije bila prebrana tudi poslanica generalnega sekretarja OZN Ban
Kl Muna. Pohod je potekal na relaciji Narodni muzej - Trg republike. Na plo5dadi pred
parlamentom je na kraj5i slovesnosti nekaj besed spregovoril akademik dr. MatjaZ Kmecl.
Sodeloval je tudi orkester Slovenske Policije ter predstavniki SV. Bilo je prisotnih med 120-
150 udeleZencev, med njimi tudi nekateri poslanci in drZavni sekretarji. Tak5en pohod miru
(marS, kot ga imenujejo v WVF) je bil organiziran prvid, saj podobne tradicije na na5em
prostoru ni bilo. Kljub temu pa ocenjujemo, da bi bilo s prireditvijo smiselno nadaljevati tudi v
prihodnje in povedati Stevilo udeleZencev. Zavedarno se dejstva, da mora biti pohod
opravljen ravno na 19. september, ki so gaZdruZeni narodi razglasili za Svetovni dan miru,
vendar je vse ved dlanov tudi v na5i organizacrji, ki ima status upokojenca in se lahko
udeleZuje prireditev ob delavnikih. Zelo pomembno pa je, da izberemo uglednega govornika,
ki znajavnosti sporoditi mo6no poslanico o pomembnosti svetovnega miru za vse nas.

Proslava dneva drZavnosti, Velenje:

Tudi to prireditev smo pripravili v sodelovanju z ZPYD Sever. Na ta nadin tudi v
javnosti izkazuiemo naSo skupno pot in zavezanost k sodelovanju ter pripadnosti enakim
vrednotam, ki so krasile drZavljane RS v dasu osamosvojitvene vojne. Osnovno vodilo pri
pripravi prireditve je bila na*"ru Sale5kih veteranov po otvoritvi spominskega parka 1991
ter spominskega obeleZja 1991 na trgu pred obdinsko zgradbo. Da bi prireditev povzdignili
na drZavni nivo, sta se vodstvi obeh veteranskih organizacij dogovorili o pripravi osrednje
veteranske prireditve na drZavnem nivoju. K sodelovanju je pristopila tudi obdina Velenje, ki
je na Titovem trgu pripravljala svojo prireditev posve6eno Dnevu drZavnosti. Obdina Velenje
se je zavezala, da bo prispevala oder, ozvodenje in osvetlitev ter pridobila vsa potrebna
dovoljenja in soglasja. Kasneje se je izkazalo, da souporaba odra in ozvodenja ni moZna, saj
je nemogode pripraviti oder za razlilne izvajalce v tako kratkem dasu med prireditvami. Tako
je vedina stro5kov tehnidne priprave prizori5da ostala na pledih ZWS in ZPVD Sever. Kljub
nekaterim organizacijskim teZavam (neresno sodelovanje lokalnih soorganizatorjev), je
prireditev uspela. Zagotovljen je bil TV prenos oz. posnetek prireditve na RTV SLO studio



podpredsednik ZWS Vendeslav Ogrinc. Tak5en nadin delovanja je med svojci bolje sprejet
in ga podpuajo. Za svojce vsako leto pripravimo prednovoletno sredanje v soorganizaciji s
Studentsko organizacijo v Mariboru, ki je v preteklosti skrbela za Solske potreb5dine in
prevoze za Soloobvezne otroke padlih. Ker so vsi otroci Solanje 2e zakllulili, SOUM sodeluje
pri obdaritvi druZin na sredanju. Za vdove in matere ter odete padlih v osamosvojitveni vojni
vsako leto organiziramo tudi pladan zdravili5ki vikend v enem izmed termalnih zdravili5d. V
letu 2016 so bile to Terme Vivat.

Delovanje pokrajinskih odborov in obmodnih zdruZenj:

Pokrajinski odbori niso samostojne pravne osebe, pad pa oblika dela s katero
zagotavljamo enakopravno zastopanost obmodnih zdrulenj v delu predsedstva, ki je najvi5ji
operativni organ za Glavnim zborom ZWS. Za delovanje pokrajinskih odborov Zveza
veteranov zagotavlja finandna sredstva s katerimi predsedniki PO prosto razpolagajo.
Poraba sredstev je v vedini namenjena kritju administrativnih stro5kov, kilometrin, del
sredstev pa namenjajo tudi za sofinanciranje regijskih-pokrajinskih dogodkov.

Delovanje obmodnih zdrulenj je samostojno in je delno financirano s strani Zveze veteranov.
V letu 2016 je bilo sofinanciranje OZWS prvid izvedeno po novih kriterijih in merilih. Vec je
Ze opisanega v poglavju o delovanju organov ZWS. Delovanje in aktivnosti obmodnih
zdruZenj so se v preteklem letu intenzivirala, sajje bilo pred njimi nekaj nalog, od katerih je
bilo odvisno tudi njihovo financiranje. Predvsem se je popravila aktivnost vnosa podatkov v
dlansko evidenco. Glede na zahteve javnega razpisa za financiranje veteranskih organizacij
je bilo potrebno pridobiti in zavesti 5tevilo dlanov s urejenim in pridobljenim statusom vojnega
veterana. S to zahtevo se je povedala aktivnost obveSdanja dlanov in pridobivanja njihovih
kontaktnih podatkov. Prav tako se je popravil vnos pladane dlanarine, ki je podlaga za
potrditev rezervacije za nalem apartmajev v Termah Vivat. Na podlagi zbranih podatkov za
javni razpis je bilo razvidno, da obmodna zdrulenja pripravljajo ved kot 850 razlidnih
dogodkov za 6lane in 5ir5o javnost. 5e posebej razveseljuje podatek, da je po nekajletnem
mirovanju ponovno zadelo aktivno delovati obmodno zdruZeile Sfola Loka. Samo v
lanskem letu so postavili dve spominski ploSdi, Stevilo novih dlanov pa se je povedalo za 2O

%. lmamo pa kljub temu 2-3 obmodna zdruZerya, ki delujejo nekoliko slab5e oz. so slabo
odzivni na zahteve, ki jim jih posredujemo s strani Zveze veteranov. Tu je mi5ljeno predvsem
ne oddaja dokumentov v predpisanem roku, potreba po vedkratnih intervencijah in proSnjah

za dostavo, neurejena dlanska evldenca, nevne5ena pladana dlanarina za dlane. Prepogosta
je tudi organizacija prireditev na lokalnem nivoju, ki se datumsko sovpadajo s prireditvami
Zveze veteranov, deprav OZWS pravodasno prejmejo okvirni nadrt prireditev.

Posvet predsednikov in sekretarjev:

lzvedena sta bila dva posveta s predsedniki in sekretarji obmodnih zdruZery. Prvi je
bil v mesecu marcu v prostorih URSZR na lgu. Poleg predstavitve finandnega porodila za
leto 2015 in ostalih dokumentov za izvedbo glavnega zbora je bila tema razgovora tudi
Predstavitev sprememb Zakona o obrambi, ki ga jih je predstavil drZavni sekretar mag. Milo5
Bizjak. Po predstavitvi je je potekala Zivahna rczptava na predlagane spremembe, saj smo
bili veterani prvi predstavniki civilne druZbe, ki jim je bil predstavljen osnutek sprememb.
Predstavljen je bil tudi kroj nove veteranske uniforme, na katerega so imeli prisotni nekaj
predlogov dopolnitev, kar je v kasneje komisija za pripravo tudi upoStevala. Drugi posvet je
bil meseca oktobra v Lenartu. Osnovna razprava se je dotikala vpraSanja o organiziranosti
veteranske organizacije v bodode. Obstajata dve moZnosti: prva, da organizacija ne



Maribor. Prisotnih je bilo cca 1200-1300 udeleZencev in gostov. Slavnostni govornik na
proslavi je bil prvi predsednik RS Milan Kudan in tudi scenarij prireditve je povzemal
dogajanje na Trgu republike pred cetrt stoletja. Za vse udeleZence prireditve je bil
zagotovljen topli obrok, prav tako pa je bil za vsak pokrajinski odbor pladan stro5ek enega
avtobusa udeleZencev. Odziv udeleZencev prireditve je bil zelo dober in smo bili deleZni
velikega Stevila pohval za organizacijo in predvsem vsebino proslave. ReZiser predstave je
bil na5 dolgoletni sodelavec Tomal Letnar. Zal pa ni bila realizirana otvoritev spominskega
parka in spominskega obeleZja. Pri spominskem parku je nastala teZava na objektu
nekdanjega Staba TO, ki statidno ni bil primercn za predvidene obremenitve stavbe ter s
pridobivanjem potrebnih dovoljenj in soglasij. Pri postavitvi spominskega obeleZja pa je
obmodno zdruZenje prepozno pristopilo k realizaciji projekta.

Dan Suverenosti, Koper:

Leto5nja obeleZitev drZavnega praznika Dneva suverenosti je potekala v organizaciji
Odbora za drlavne proslave v dvorani Bonifika v Kopru. Ker je bila to jubilejna prireditev (25.

letnica odhoda zadnjega vojaka JLA) je v skladu s pravilnikom proslavo dolZna organizirati
drZava. S tem nam je bilo prihranjeno lepo Stevilo finandnih sredstev. Za veterane iz celotne
drZave smo organizirali avtobusne prevoze in s tem zagotovili polno zasedenost dvorane. Zal
organizatorji prireditve niso resno jemali na5ih opozoril, da bo na prireditevpri5lo med 1000-
1500 veteranov. Med razpo5iljanjem vabil so pridakovali, da bosta iz vsakega obmodnega
zdrulenja v Koper pri5la po dva dlana. Dan pred prireditvijo smo po ponovnem preverjanju
ugotovili, da niso predvideli zadostnega Stevila sedeZev. S pomodjo obeh generalnih
sekretarjev smo zadevo uspeSno re5ili in v bistvu re5ili prireditev pred skoraj zanemarljivim
obiskom ostalih obiskovalcev. Prireditev, ki jo je ponovno reZiral TomaZ Letnar je med
veterani poZela velik aplavz in zadovoljstvo nad predstavljeno vsebino in sporodilnostjo
prireditve. Slavnostni govornik na prireditvije bil predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Ostale proslave, prireditve, komemoracije:

Tako kot vsako leto se predstavniki Zveze veteranov udeleZujemo proslav in
prireditev, ki jih organizira drZava in ostale domoljubne in veteranske organizacije. V kolikor
je vabilo namenjeno tudi prapor5dakom, se prireditev udeleZi glavni prapor5dak in njegov
namestnik s praporom ZWS in MSNZ. Na mnogih prireditvah pa so prisotni tudi prapori
pokrajinskih odborov in obmodnih zdrulenj. Delegacija Zveze vetet:anov je prisotna tudi na
vseh letnih zborih dlanic KODVOS-a. Tradicionalno je organizirano polaganje vencev ob
Dnevu drZavnosti na Ljubljanskih Zalah, kot tudi posebna komemoracija ob Dnevu mrtvih. Na
novembrski komemoraciji uspe5no zdrulujemo skupno polaganje vencev Ministrstva za

obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za delo, druZino, socialne zadeve in

enake moZnosti, Mestne obdine Ljubljana in dlanic Kodvosa.

Svojci padlih:

Skrb za svojce padlih je stalna naloga Zveze veteranov. V preteklosti je delovala
sekcija svojcev, ki pa ni nikoli zaZivela, kot stalna oblika dela in usklajevanja med svojci
padlih. V preteklosti je bil predstavnik sekcije stalni dlan predsedstva ZWS, a Zal brez
vidnega udinka, saj se vedine sej niti ni udeleZil. V zadnjem obdobju je sekretariat dolodil
koordinatorja za stike s svojci padlih. Ta naloga je pripadla nekdanjemu podpredsedniku

JoZetu Kuzmanu, ki je to nalogo opravljal do konca leta 2016. Po novem je koordinator



podpredsednik ZWS Vendeslav Ogrinc. Tak5en nadin delovanja je med svojci bolje sprejet

in ga podpiralo. Za svojce vsako leto pripravimo prednovoletno sredanje v soorganizaciji s

Studentsko organizacijo v Mariboru, ki je v preteklosti skrbela za Solske potrebSdine in

prevoze za Soloobvezne otroke padlih. Ker so vsi otroci Solanje 2e zakljudili, SOUM sodeluje

pri obdaritvi druZin na sredanju. Za vdove in matere ter odete padlih v osamosvojitveni vojni

vsako leto organiziramo tudi pladan zdraviliSki vikend v enem izmed termalnih zdraviliSd. V

letu 2016 so bile to Terme Vivat.

Delovanje pokrajinskih odborov in obmo6nih zdruZenj:

pokrajinski odbori niso samostojne pravne osebe, pad pa oblika dela s katero

zagotavljamo enakopravno zastopanost obmodnih zdruZeni v delu predsedstva, ki je najvi5ji

operativni organ za Glavnim zborom ZWS. Za delovanje pokrajinskih odborov Zveza

veteranov zagolavlja finandna sredstva s katerimi predsedniki PO prosto razpolagajo.
poraba sredstev je v vedini namenjena kritju administrativnih stro5kov, kilometrin, del

sredstev pa namenjajo tudi za sofinanciranje regijskih-pokrajinskih dogodkov.

Delovanje obmodnih zdruZeryje samostojno in je delno financirano s strani Zveze veteranov.

V letu 2016 je bilo sofinanciranje OZWS prvid izvedeno po novih kriterijih in merilih' Ve6 je

Ze opisanega v poglavju o delovanju organov ZWS. Delovanje in aktivnosti obmodnih

zdru1ery so se v preteklem letu intenzivirala, sajje bilo pred njimi nekaj nalog, od katerih je

bilo odvisno tudi njihovo financiranje. Predvsem se je popravila aktivnost vnosa podatkov v

dlansko evidenco. Glede na zahteve javnega razpisa za financiranje veteranskih organizacij

je bilo potrebno pridobiti in zavesti Stevilo dlanov s urejenim in pridobljenim statusom vojnega

veterana. S to zahtevo se je povedala aktivnost obve5danja 6lanov in pridobivanja njihovih

kontaktnih podatkov. Prav tako se je popravil vnos pladane dlanarine, ki je podlaga za

potrditev rezervacije za nalem apartmajev v Termah Vivat. Na podlagi zbranih podatkov za

javni razpis je bilo razvidno, da obmodna zdruZenja pripravljajo vec kot 850 razlidnih

dogodkov za dlane in 5ir5o javnost. Se posebej razveseljuje podatek, da je po nekajletnem

mirovanju ponovno zad,elo aktivno delovati obmodno zdruZerye Skofja Loka. Samo v

lanskem letu so postavili dve spominski plo56i, Stevilo novih dlanov pa se je povedalo za 20

%. lmamo pa kljub temu 2-3 obmodna zdruZenia, ki delujejo nekoliko slab5e oz. so slabo

odzivni na zahteve, ki jim jih posredujemo s strani Zveze veteranov. Tu je mi5ljeno predvsem

ne oddaja dokumentov v predpisanem roku, potreba po vedkratnih intervencijah in pro5njah

za dostavo, neurejena dlanska evidenca, nevne5ena pladana dlanarina za dlane. Prepogosta

je tudi organizacija prireditev na lokalnem nivoju, ki se datumsko sovpadajo s prireditvami

Zveze veteranov, deprav OZWS pravodasno prejmejo okvirni nadrt prireditev.

Posvet predsednikov in sekretarjev:

lzvedena sta bila dva posveta s predsedniki in sekretarji obmodnih zdruleni. Prvi je

bil v mesecu marcu v prostorih URSZR na lgu. Poleg predstavitve finandnega porodila za

leto 2015 in ostalih dokumentov za izvedbo glavnega zbora je bila tema razgovora tudi
predstavitev sprememb Zakona o obrambi, ki ga jih je predstavil drZavni sekretar mag. Milo5

Bi4ak. po predstavitvi je je potekala Zivahna razprava na predlagane spremembe, saj smo

bili veterani prvi predstavniki civilne druZbe, ki jim je bil predstavljen osnutek sprememb'
predstavljen je bil tudi kroj nove veteranske uniforme, na katerega so imeli prisotni nekaj

predlogov dopolnitev, kar je v kasneje komisija za pripravo tudi upo5tevala. Drugi posvet je

bil meseca oktobra v Lenartu. Osnovna razprava se je dotikala vpra5anja o organiziranosti

veteranske organizacije v bodode. Obstajata dve moZnosti: prva, da organizacija ne



sprejema novih dlanov zunaj Ze sedaj opredeljenih dolocil statuta in s dasom, v nekaj
desetletjih tudi zamre; in druga, ki omogoda vdlanitev vsem, ki sprejemajo vrednote
osamosvojitvene vojne in Zelijo postati dlani brez statusa vojnega veterana. Po zanimivi
razpravi je bilo sprejeto mnenje, da trenutno 5e ne Sirimo mo2nost Siritve dlanstva.
Predstavnikom OZWS so bila predstavljena navodila za pripravo vlog za sofinanciranje
dejavnosti in bistveni poudarki o merilih in kriterijih. Podpredsednik Danijel BoZic in generalni
sekretar sta 5e posebej izpostavila kriterij realnega nadrtovanja aktivnosti. To je 5e posebej
pomembno zaradi kasnejSega moZnega vradila sredstev zaradi neizvedenih aktivnosti.

Priznanja ZWS:

V letu 2016 so bila podeljena nasledn ja priznanja ZWS:

Red ll. stopnje -2

Red lll. stopnje - 12

Zlata plaketa - 38

srebrna plaketa - 38

bronasta plaketa - 63

zlati znak ZWS - 3

srebrni znakZVYS - 11

spominska plaketa - 11

znak prapor5daka - 4

Skupaj je bilo v letu 2016 potrjenih in podeljenih 180 razlidnih priznanj Zveze veteranov. Za
tako veliko Stevilo priznanj je potrebno upoStevati dejstvo, da je bila v letu 2016 25.letnica
osamosvojitvene vojne ter so mnoga dru5tva izkoristila okrogli jubilej za nagrqevanje svojih
najaktivnej5ih blanov. Vendar pa v zadnjih letih opaZamo povedano Stevilo zlatih plaket
ZWS, ki so bila 5e pred nedavnim najvi5je priznanje Zveze. Veliko je predlogov, ki
upo5tevajo samo dasovno dimenzijo podeljevanja priznanj in manj vsebinsko. Vedno manjje
presojanja na podlagi zapisanih kriterijev o vsebini dela 5e posebej se malo upo5teva
delovanje na zveznem nivoju. Tudi na podrodju podeljevanja Reda ZWS se pojavljajo enake
tendence rasti in premalo vsebinsko obrazloZenih predlogov za priznanja. Zal obmodna
zdruZerya niso izkoristila moZnosti izdelave lastnih priznanj, ki bi v mnogodem zmanjSala
pritisk na zvezna priznanja. S tem bi tudi ohranili ugled in vrednost priznanj podeljenih na
zveznem nivoju. Prvo sito bi morali biti pokrajinski predsedniki oz pokrajinska predsedstva, ki
bi ovrednotila vsak predlog posebej in po potrebi tudi zavrnila kakSen nedodelan ali
neupraviden predlog. Tako pa raje po liniji najmanSega odpora, predloge posredujejo na
komisijo za statusna in kadrovska vpra5anja, ki presoja upravidenost predloga. Zal pa tudi
komisija nima veliko manevrskega prostota za zavrnitev, de sta predlog predhodno Ze
potrdila dva organa, predsedstvo OZWS in pokrajinski organ.

Organizacija Sportnih prireditev in spominskih pohodov:

Vse rekreativne prireditve so bile izvedene po programu, ki ga je pripravila Sportna
komisija pri Zvezi veteranov. Edino tekmovanje, ki je odpadlo je bilo kegljaSko tekmovanje



zarcdi premajhnega Stevila prijavljenih ekip. Sportna komisija je ocenila, da se je razlidnih

rekreativnih prireditev udeleZilo med 3000-3500 udeleZencev. V to Stevilo niso vkljudene

Stevilni Sportni dogodki in pohodi, ki so bili org_anizirani na regijskem ali lokalnem nivoju in se

jih udeleZuje tudi lepo Stevilo udeleZencev. ee bi upo5tevali vse prireditve se giblje ocena

med 8000-10000 udeleZenci. Kljub temu, da se povpredna starost dlanov dviguje se

udeleZba na teh prireditvah ne zmanj5uje. Spreminjajo se le dolodene Sportne discipline, ki

so bolj prilagojene starejsi generaciji. Tako se Stevilo udeleZencev na razlilnih pohodih

dviguje izlela v leto.

Defo z mladimi in zgodovinska ekskurziia za osnovnosolce:

Uveden je bil poskusni projekt organiziranja zgodovinske ekskurziie za osnovno5olce.

Namen je bil, da bi vsako obmodno zdruZenje organiziralo 1 avtobus (50 oseb) udencev, ki bi

lifr popeljali na dogodke povezane s slovensko voja5ko zgodovino. Na avtobusu je prisoten

vojni veieran, ki med voZnjo udencem predava o osamosvojitveni vojni in predvsem o

dogodkih iz tistega dasa, ki so vezani na njihov domadi kral oz. obdino. Zveza veteranov je

zagotovila pladilo ptevoza in vstopnine za udence. Najbolj priljubljeni lokac'rji sta bili Park

voja5ke zgodovine v pivki in Muzej Slovenske vojske v Mariboru. Tak5no ekskurzijo je

organiziralo 24 obmodnih zdruZenj, kar predstavlja 42 % vseh zdruZenj. Ocenjujemo' da je

bila to zagotovo zelo uspeSno izvedena naloga, saj je mladim omogodila seznanitev z

zgodovinskimi dogodki na nekoliko drugaden, zanimivej5i nadin, veteranom pa je omogodila

dostop do Sol, uditeljev zgodovine in mladih. Na ta nadin smo razbili marsikateri tabu in oviro,

kije mlade in uditelje oddaljeval od vojnih veteranov. Se posebej, ker smo se osredotodali na

voja5ki del osamosvojitve in se izogibali politidnega dela, kiZalv mnogodem razdvaja ljudi.

Skrb za spominska obeleZja

Zveza veteranov skrbi za vzdraevanje pomnika Slovenskemu rodoljubu na Geoss-u. Ustni

dogovor o vzdrZevanju je z na5im veteranom Francem Malijem iz Litije, ki je drugade

doma6in izVad. Redno skrbi za urejeno okolico pomnika, kakortudi za zastave, ki stojijo na

geometridnem sredi56u. V letu 2016 smo neposredno financirali postavitev naslednjih

Jpominskih obeleZij: KS Menges, Bivje, Strihovec, Pedovnik, Logatec, Dobrna, Ponikve,

Sl"t"n pri Lipi, Bele vode, Ljutomer, Gornja Radgona, Graska gora in Novo mesto'

postavljenih je bilo tudi nekaj novih spominskih label za tajna skladiSda oroZja.

lzdala publikacii in glasil

S pridetkom delovanja novega Uredni5kega odbora se je nekoliko spremenil tudi koncept

izdalanja glasila Veteran. V letu 2016 sta tako iz5li dve tiskani Stevilki glasila, kijo prejmejo

vsi aktivni dlani OZWS. pri niZanju stroskov tiskanja in distribucije glasila nam je s svojimi

nasveti in izku5njami veliko pomagal 6lan Uredni5kega odbora Boris Knific, tudi sam

izdajatelj. Tako sedaj posamezna Stevilka glasila skupaj z distribucijo in v nakladi cca- 24.OOO

izvodov stane pribliZno '15.000 €. To predstavlja prihranek ved kot 10.000 € na posamezno

Stevilko v primerjavi s preteklostjo.

V sodelova nju z Dr1avnim svetom, ZdruZeniem Sever iz Zvezo slovenskih dastnikov je bil

izdan zbornik z naslovom >Vloga rezerve pri zagotavllanju vzdrZljivosti obrambno varnostnih

sistemov Slovenije<. V celoti smo financirali tiskanje Zbornika o Vlogi TO Gorenjske v

procesu osamosvajanja RS 1990-1991 in Vloga TO Dolenjske v procesu osamosvajanja



Slovenije na voja5kem podrodju l-ll. Sofinancirana je bila tudi knjiZna izdla z naslovom
>Spomini ne zbledijo<, kijo je izdal PO Pomurje.

Na ravni dru5tev sta izdali tiskane izdaje knjiZnih del OZWS Slovenske Konjice in Trebnje.
Obema dru5tvoma smo izdajo iudi finandno podprli.

Mednarodna dejavnost

Na nivoju Zveze veteranov je bilo preteklo leto na mednarodnem nivoju dokaj neaktivno.
Svetovna veteranska federacija in Evropski odbor v letu 2016 nista pripravila mednarodnih
konferenc ali sredanj. UdeleZili smo se regionalnega sredanja v organizaciji hrvaske
veteranske organizacije v Vukovarju, kjer so bili prisotni tudi veterani iz Bosne in
Hercegovine. DelegacijaZveze veteranov je bila prisotna tudi na volilni skup5dini domoljubne
organizacije Beosz, ki deluje na MadZarskem. Dogovorjeno je bilo nadalnje skupno
sodelovanje, ki bo dodatno utrjeno s podpisom sporazuma o sodelovanju v Letu 2017. Na
nivoju obmodnih zdrulenj gojijo mednarodne odnose v OZWS: Murska Sobota, Lendava,
Ptuj, BreZice, Dolenjska, Bela Krajina, Kanal, Slovenska Bistrica, OrmoZ. Obidajno so to
Sportno-dru Zabna sredanja ter obeleZitev pomembn ih veteranskih dogodkov.

Gibanje Stevila 6lanstva

Na dan 31.12.2016 je bilo v dlanski evidenci zavedenih 24.463 dlanov, kar je 1g9 oseb ved
kot na 31.12.2015, ko je bilo v evidenci 24.264 6lanov. Leta 2016 se je v Zvezo veteranov
na novo vkljucilo ali se ponovno aktiviralo 373 oseb.

Tudi gibanje pladane dlanarine je v rahlem porastu. Tako je na presedni datum leta 2016
dlanarino pladalo 17.569 oseb medtem, ko je podatek za leto 2015 17.222 oseb. ZabeleZen
je porast pladane dlanarine za 347 dlanov. Skupaj je v letu 2016 dlanarino pladalo 72 %
aktivnega dlanstva.

Aktivnosti obmodnih zdrulenj v letu 2016:

Ob prijavi na javni razpis za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij je Strokovna
sluZba morala zbrati podatke o aktivnostih, ki so bila nadrtovane v letu 2016 po obmodnih
zdruleniih. Nekaj podatkov je 2e zaletih v prejSnjih poglavjih. Statisti6ni podatki pa kaZejo, da
je bilo lela 2016 nadrtovanih :

86 lokalnih in regijskih proslav ;

74 komemorativnih svedanosti;

287 drugih aktivnosti (sredanja, strokovne ekskurzije, pohodi,..)

8 delavnic z mladimi

126 predavanj osnovnoSolcem in dijakom

Vseh nadrtovanih dogodkov je bilo ved kot 800 v letu 2016.

Ladislav Lipid
predsednik


