
 
 

 

 

SPOMINSKI POHOD 

POGANCI  1991-2015 
 

ob obletnici  
oddanega  prvega  strela   
za samostojno Slovenijo, 

počastitvi dneva  državnosti, 
spominskem  dnevu  ter  

650 letnici  Novega  Mesta 
 

v soboto 27.6. 2015 ob 8.30 uri 
 

 

 

 
 
 

Pohod organizira Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Dolenjske z pomočjo Mestne 

občine Novo mesto in ostalih donatorjev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani , 

 

27.6. mineva 24 let, ko so ravno na Pogancih odjeknili 

prvi streli za samostojno Slovenijo in ko smo bili 

odločeni, se z orožjem v roki boriti za uresničitev volje 

slovenskega naroda po samostojni državi. 

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA 

SLOVENIJO DOLENJSKE je ob teh jubilejih vneslo v svoj 

program aktivnosti za leto 2015, vse naštete dogodke, 

katere bomo počastili s kratko proslavo in prvim 

veteranskim pohodom po poteh spominov iz 

osamosvojitvene vojne in lepotah okljuka reke Krke in 

Novega mesta. 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 

Dolenjske šteje 680 članov in je namenjeno predvsem 

za krepitev domoljubja, ohranjanje spomina na 

osamosvojitveno vojno, na TO in MSNZ, sodelovanje z 

sorodnimi organizacijami ter nalogami :  organiziranje 

proslav in svečanosti ob obletnicah dogodkov, nudenje 

nasvetov in pomoči veteranov, pridobivanje in 

hranjenje gradiv, izdajo pisnih spominov in zbornikov, 

zagotavljanje sprejetih letnih programov aktivnosti in 

pogojev za delovanje združenja.  

Da dogodki iz priprav 1990 in vojne za samostojno 

Slovenijo 1991, ne bi bili nikoli pozabljeni. 

Z veteranskimi pozdravi,  

          Jože Ribič 

                                             Predsednik OZVVS Dolenjske 

 

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV 
VOJNE ZA SLOVENIJO – DOLENJSKA 

Rozmanova 10, Novo mesto 
Tel.:051 426 494 

E-mail: ozvvs.dolenjska@siol.net 
www.zveza@zvvs.si 
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Start in cilj pohoda  je pri spominskem obeležju 

v Pogancih in bo potekal po novo trasirani poti 

okoli Novega mesta z vključitvijo vseh 

pomembnih točk osamosvojitvene vojne in 

ostalih obeležij v Novem mestu. Največji del 

pohoda poteka ob Težki vodi, reki Krki ter 

parku in gozdovih izven utrjenih naselij. Skupna 

dolžina pohoda je 19 km. Na vmesnih točkah se 

bomo spomnili dogodkov iz osamosvojitvene 

vojne ter se okrepčali ob pijači in prigrizku,  ki 

nam jih bodo pripravili člani OZVVS Dolenjske. 

Na vmesnih točkah bo prisotno tudi 

spremljevalno vozilo, če bo kdo prej želel 

zaključiti  pohod.  

 

TRASA PRVEGA SPOMINSKEGA POHODA POGANCI 2015 

 

Legenda :

 

Trasa pohoda ni zahtevna. Pohodnikom 

priporočamo terensko obutev in zunanji 

temperaturi primerna oblačila. Dogodek bo 

posebej prijazen do družin. Pohod bo v vsakem 

vremenu in se izvaja na lastno odgovornost.  

 

Po končanem pohodu sledi prijetno druženje 

na prireditvenem prostoru ob golažu in pijači. 

Vsak udeleženec prejme tudi praktično darilo.  

 

Partipacija udeležencev je 5€ + dobra volja. 
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