
 

 

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

L O G A T E C 
 

 

 

Z A P I S N I K  

ZBORA VETERANOV OZVVS LOGATEC 

Z DNE 8. O3. 2019 

 

 Uvodni pozdrav  predsednika OZVVS  Mira Pogačnika vseh navzočih, 

 Najava poteka zbora in  Predvajanje filma : Usposabljanje enot TO Logatec  

 Predlog Dnevnega reda Zbora:  
1. Poročanje predsednika o delu/aktivnostih/2018 in 
     - Poročanje Nadzornega odbora o finančnem poslovanju 
2. Razprava na vsa poročila 
3  Potrditev vseh poročil 
4. Predstavitev predloga Načrta dela/aktivnosti s finančnim načrtom za leto 2019 
5. Dopolnitve in predlogi k predlogu načrta dela/aktivnosti  
6. Potrditev (izvolitev) Načrta dela/aktivnosti s finančnim načrtom 2019 
7. Pobude in vprašanja članov 
8. Razno in pozdravni nagovori gostov Zbora 
9. Podelitev priznanj /Plaket OZVVS/ in 
10. Zaključni – družabni del Zbora z večerjo 

- Predlog Predsednika za vodenje Zbora /delovno predsedstvo/, in to:   

 za delovnega predsednika se predlaga Tomaža Lukančiča, za člana pa Mira Pogačnika in 

Marjana Krušca, za zapisnikarja Petra Logarja, za  overovatelja zapisnika, oziroma 

verifikacijsko komisijo  pa Vavken Blaža in Izidorja Mivška.  

 Oba predloga sta bila soglasno sprejeta na glasovanju.  

 Verifikacijska komisija je ugotovila številčno stanje prisotnih, in sicer: 87 članov, kar  je 
zagotavljalo sklepčnost  izvajanja  konference. 
 
 
 

./. 
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P O T E K    Z B O R A  
 

Ad/1  - Poročanja 

Delovni predsednik Zbora – Tomaž Lukančič je pozval Predsednika OZVVS Mira Pogačnika da 
poroča  o delu OZVVS Logatec v letu 2018:  

Predsednik OZVVS Miro Pogačnik je najprej poročal o statistiki članstva OZVVS Logatec ter 
nadaljeval z oceno realizacije pomembnejših nalog poročila o realizaciji Načrta dela po vsebinskih 
sklopih /kakor je izdelan Načrt dela OZVVS za leto 2018 – poročal je o realizaciji nalog, ki smo jih 
načrtovali z načrtom/2018.  
Skozi poudarke o izvedenih nalogah načrta je pojasnil naš velik napredek pri informiranju javnosti 
o OZVVS /Lep, Veteran, splet OZVVS in splet »Moja občina.si/.  Izpostavil je še pridobitev/ureditev 
posebne sobe poleg apartmaja Bohinjska Bistrica in poročal o zasedenosti  naših apartmajev.  
Povedal je, da smo v letu 2018 uspešno izvedli tudi najpomembnejše naloge, ki zadevajo 
ohranjanje zgodovinskega spomina in ki je naše osnovno poslanstvo,  tako smo realizirali nalogo: 
Predstavitev dogodkov iz Vojne za Slovenijo/91 – učencem 9.razredov OŠ v občini Logatec.  
 
Iz samega Načrta dela je izpostavil naslednje naloge: 

 Od rednih nalog so izvedene v celoti /sestanki, spominske svečanosti, izvajanje uradnih ur, 
letni zbor, udeležba na posvetih, srečanjih, zagotavljanje finančnih sredstev za delo OZVVS, 

 Naloge Športa in rekreacije so v glavnem izvedene v celoti /streljanja, smučanje, letne igre, 
Pohod na Triglav, Pohod po poteh TS –Medvedje Brdo, Litija/, 

 Informiranje javnosti – realizirano v celoti, lani je bila vzpostavljena naša spletna stran, 
 Ohranjanje zgodovinskega spomina- izvedeno v celoti /predstavitve, razstave, film, knjiga, 

ekskurzija v Vojni muzej SV Maribor, srečanje z OZVVS Idrija/Cerkno, Vrhnika/Borovnica, 
polaganje venca/spomenik bitke 2/7/91 ter obiski grobov naših članov in umrlih borcev TO. 

 Od ostalih nalog nismo realizirali nakupa uniform za ožje predsedstvo /za potrebe proslav, 
svečanosti in pogrebnih svečanosti za naše člane – ker ni bil še v celoti znan način 
financiranja le-teh.  

 Za vse pomembne naloge je podal tudi porabo finančnih sredstev. 
 Ob zaključku je še pozval članstvo, da se vključi v vodenje OZVVS, ker bo prihodnje leto tudi 

volilno leto, saj se sedanjemu vodstvu izteče štiriletni mandat. 
 

Delovni predsednik Zbora – Tomaž Lukančič je pozval Predsednika  Nadzornega odbora OZVVS 
Petra Antičeviča, da poroča o finančnem poslovanju OZVVS Logatec v letu 2018: 
 
Peter Antičevič je poročal, da se je 15.2.2019 sestal Nadzorni odbor v sestavi: Peter Antičevič, 
Daniel Krivec in Janez Gostiša. Člani odbora so pregledali finančno dokumentacijo, ki jo je  izdelala 
naša knjigovodska služba- Klavdija Pivk. 
Ocena nadzornega odbora je, da je dokumentacija finančnega poslovanja OZVVS urejena skladno 
s predpisi. /Zapisnik v prilogi/ 
 
Delovni predsednik se je obema zahvalil za poročanje in pozval prisotne člane Zbora k razpravi – 
pripombam, dopolnitvam  ali vprašanjem glede podanih poročil. 

./. 
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Ad/2  - Razprava na poročanja 
Ker NI bilo razprave, je del. predsednik dal obe poročili na glasovanje za potrditev. 
 
Ad/3 - Potrditev poročil 
Prisotni člani Zbora so poročila potrdili soglasno. 
 
Delovni predsednik Zbora – Tomaž Lukančič je pozval Predsednika OZVVS Mira Pogačnika, da 
predstavi Načrt dela s finančnim načrtom za leto 2019; 

 
Ad/4 - Predstavitev predloga Načrta dela s finančnim načrtom za leto 2019 
Pogačnik je podobno kot realizacijo ND/18  podal predlog za Načrt dela za leto 2019 /po sklopih in 
pomembnejših nalogah in aktivnosti. Večina nalog bo podobna, kot v letu 2018, nekaj nalog pa bo 
novih, in to: 

 Pri organiziranju našega pohoda po poteh TS /tajnih skladišč TO Logatec/  bi želeli dopolniti 
ta pohod tako, da bi zajeli tudi druge lokacije TS po območju občine – npr.: Novi svet, Rovte 
ipd., zato bomo to nalogo dodelali, 

 Pri upravljanju z nepremičninami smo malo povečali cene uporabnine App /da pokrijemo 
stroške  ureditve posebne sobe (Snežne) pri App Bohinjska Bistrica, 

 V Spominskem parku Zapolje želimo postaviti informacijske panoje s podatki o bitki na 
Cesarskem vrhu in v občini/območju v celoti, 

 Za Spominski park in Spominski zbirki v CVVS (dokumenti, oborožitev TO/91) želimo izdelati 
posebno zgibanko s potrebnimi podatki o vsebini muzejskih zbirk ter o spomeniku (namen, 
vsebina, ipd.) 

 Predstavitve za učence OŠ v občini bomo še naprej izvajali in po potrebi in v dogovoru z OŠ 
še dodali strokovne izlete (Park vojaške zgodovine Pivka ipd.), 

 V letu 2019 načrtujemo nakup nekaj uniform za člane Predsedstva (za potrebe svečanosti, 
praporščake) 

Za vse posamezne pomembnejše naloge je podal tudi predvidena finančna sredstva. Tako se 
predvideva za vse aktivnosti OZVVS Logatec v letu 2019 skupaj 19.750.- 

Delovni predsednik se je zahvalil za predlog načrta/19 in pozval prisotne člane Zbora k razpravi – 
pripombam, dopolnitvam  ali vprašanjem glede podanega predloga ND/19. 
 
Ad/5 – Razprava / dopolnitve in pripombe na Predlog Načrta dela in finančnega načrta 2019 
S strani članstva NI bilo razprave /pripomb/, zato je del. predsednik dal Predlog ND/2019  na 
glasovanje za potrditev. 
 
Ad/6 - Potrditev Predloga Načrta dela in finančnega načrta 2019 
Prisotni člani Zbora so Predlagani Načrt dela in finančni načrt/2019 potrdili soglasno. 
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Delovni predsednik je pozval prisotne člane Zbora k pobudam, predlogom  ali vprašanjem: 

Ad/7 – Pobude, in predlogi ter vprašanja članov 

 Urana Andrej:  - je postavil dve vprašanji: 
 

1. Po njegovih informacijah so na spletu podatki o vseh prejemnikih vojaških odlikovanj, le iz 
občine Logatec ne. 

2. Za nekega kolega vprašuje za ureditev statusa (izklop elektrike ?) 
 

 Pogačnik odgovarja: - Osnovne informacije o načinu pridobitve statusa so na Vabilu.  
Pravice v zvezi s statusom so opredeljene v Zakonu o vojnih veteranih. 

 Logar pojasnjuje in predlaga, da se statusna in druga osebna vprašanja rešuje na uradnih 
urah v CVVS, ker bodo lažje rešljiva, da se tukaj ne razlaga vsemu prisotnemu članstvu. 

       

       Drugih vprašanj ni bilo.  
 

Delovni predsednik je naznanil točko Razno in pozval prisotne goste k pozdravnemu nagovoru 

Ad/8 – Razno  in pozdravni nagovori gostov:  

 Župan/g. Berto Menard:  
Vse prisotne pozdravlja in pohvali ogledani film, aktivnosti OZVVS v celoti, za uspešno  
sodelovanje OZVVS in občine (Knjiga, spominski park), vidi možnost ureditve tudi bunkerja  
Na Cesarskem vrhu (za razstave ipd), čestitke za delovanje in sodelovanje tudi v bodoče, 
enako tudi čestita vsem prejemnikom priznanj. 
  

 Pokrajinski Odbor ZVVS  L J-Okolica - predsednik Janez Gregorič: 
Čestitke za opravljeno delo, enako tudi ženam (Dan žena), veseli ga naša skrb za ohranjanje 
in prenašanje spomina o vojnih dogodkih/91 mladim in želi enako uspešno delovanje 
OZVVS tudi v prihodnjem obdobju. 
 

 Predstavnik OZVVS Idrija-Cerkno – g.Platiša: 
Čestitke za uspešno delo OZVVS, enako tudi ženam, priznanje za film, želja za še izvajanje 
skupnih aktivnosti in uspešno delovanje tudi v bodoče. 
 

 Predsednik OZVVS Vrhnika-Borovnica – g.Rihar : 
Izreka čestitke za uspešno delovanje in iskrene želje za sodelovanje tudi v bodoče. 
 

 ZZB Logatec/ Branko Rupnik: 
Pozdravlja vse navzoče in jih seznani, da je v CVVS postavljena tudi stalna zbirka o NOB ter 
želi tudi uspešno delovanje OZVVS in  sodelovanje med društvi tudi v bodoče. 

 

Delovni predsednik Zbora – Tomaž Lukančič je pozval Predsednika OZVVS Mira Pogačnika da 
pristopi k podelitvi priznanj OZVVS:  

./. 



-5- 

 

Ad/9  - Podelitev priznanj 

Predsednik Miro Pogačnik je najprej navedel, da je letos 25 letnica ustanovitve ZVVS in da se s temi 
priznanji pridružujemo tej obletnici ter da skladno s Pravilnikom o priznanjih v ZVVS za večletno 
uspešno delo in trud posameznikov v OZVVS podeljujemo naslednje  Plakete ZVVS, in to: 

 Zlato plaketo ZVVS se podeljuje Marjanu Krušcu – podeljena bo na Glavnem zboru ZVVS, 
 Srebrno plaketo ZVVS se podeljuje: Zvonetu Kuncu  in Petru Logarju, 
 Bronasto plaketo ZVVS se podeljuje: Marjanu Jerini, Izidorju Mivšku, Tomažu Lukančiču, 

Janezu Albrehtu, Petru Antičeviču in Jožetu Bajsu. 

Predsednik Pogačnik je vsem prejemnikom plaket čestital in se zahvalil za njihov trud. 

 

Ad/10 – Zaključek in povabilo na večerjo in družabni večer . 

 

Ob zaključku  se je predsednik zahvalil vsem za sodelovanje in jih povabil k druženju ob večerji.  

 

Zbor veteranov je bil končan ob 20 uri. 

 

Delovni predsednik Zbora :                                                                  Overovatelja zapisnika: 

Tomaž Lukančič                                                                                      Blaž Vavken 

________________________                                                              ___________________ 

 

                                                                                                                  Izidor Mivšek 

                                                                                                                  ___________________ 

Zapisal: 

Peter Logar 

_______________________ 

 

 

 

 



 

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

L O G A T E C 
 

  

Št.: 2/ZB-2019, z dne: 25.3. 2019 

 

 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS, DIREKTORAT ZA OBRAMBNE ZADEVE 

Sektor za vojaške zadeve, Ljubljana, Vojkova 55 a 

 

 

ZADEVA:  POROČILO O DELU V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OBRAMBE 

 

V prilogi vam pošiljamo Poročilo o delu in  finančnim poročilo za leto 2017 in 2018 ter Načrt dela  
za leto 2019 in 2020.  Iz poročila izpostavljamo predvsem: 

 Izdaja knjige : TO Logatec v vojni za SLO/91, 
 Izdelava dokumentarnih  filmov: TO Logatec v vojni za SLO/91  in Usposabljanja TO Logatec, 
 Predstavitev Muzejske zbirke /dokumentarno, slikovno gradivo ter oborožitev in bitke TO 

Logatec z okb JLA na Cesarskem vrhu 2/7 1991/ šolam s področja občine in zainteresiranim 
skupinam (3x). 

 
S pozdravi! 

 

                                                                                                      PREDSEDNIK   
                                                                                                  Miro POGAČNIK   

 

Priloge:   

- Izjava glede izpolnjevanja pogojev 

- Zapisnik Nadzornega odbora 

- Zapisnik Zbora veteranov/2019 

- Poročilo delu in finančno poročilo za leti 2017 in 2018 

- Načrt aktivnosti s finančnim načrtom za leti 2019 in 2020 



 

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

L O G A T E C 
 

 

Št.: 2/ZB-2019, z dne: 25.3. 2019 

 

ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

Rojčeva 16,   1000 L j u b l j a n a  

 

 

ZADEVA:  DOKUMENTI Z ZBORA VETERANOV -2019 

 

V prilogi vam pošiljamo Poročilo o delu in  Finančno poročilo za l. 2018 ter Načrt dela za leto 2018.  
Iz poročila izpostavljamo predvsem: 

 Izdelava dokumentarnega filma  Usposabljanja TO Logatec 
 Predstavitev Muzejske zbirke /dokumentarno, slikovno gradivo ter oborožitev ter bitke TO 

Logatec z okb JLA na Cesarskem vrhu 2/7 1991/ šolam s področja občine in zainteresiranim 
skupinam 

 

S pozdravi! 

 

                                                                                                      PREDSEDNIK   
                                                                                                  Miro POGAČNIK   

 

 

Priloge:   

- Zapisnik Nadzornega odbora 

- Zapisnik Zbora veteranov/2019 

- Poročilo o Realizaciji Načrta dela/2019 

- Načrt  dela/aktivnosti s finančnim načrtom za l. 2019 

 

P.S. Na MORS smo tudi posredovali potrebne dokumente - 
 (Poročilo o delu v javnem interesu na področju obrambe) 
 


