
 

 
Redni letni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ptuj 

 

V petek 26.2.2010 smo se člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ptuj 
zbrali na rednem letnem občnem zboru. Zbralo se nas je 155. Skupaj pa je v naše 
združenje vključenih 702 člana. Po potrditvi dnevnega reda in organov zbora so sledila 
poročila.  
 
Predsednik Stanko Žitnik in sekretar Franci Hliš sta podrobno predstavila dosežke v 
preteklem letu od katerih so najpomembnejši tile: organizacija tekmovanja v lovu rib s 
plovcem v počastitev praznika MO Ptuj; z našo pobudo postavitev veličastnega 
spomenika na Ptuju; ob srečanju članov odprtje spominskega obeležja MSNZ v 
Kidričevem; krvodajalska akcija; razdelitev solidarnostne pomoči članom, ki so utrpeli 
večjo škodo ob neurju; organizacija in izvedba ekskurzije na Dolenjsko; svečana 
akademija ob 10. letnici združenja. To je le nekaj iz našega uspešnega dela v letu 2009. 
V nadaljevanju smo sprejeli obsežni program dela za leto 2010, ki se bo po občnem 
zboru nadaljeval s tradicionalno krvodajalsko akcijo; ribiškim tekmovanjem; ekskurzijo; 
udeležbo na raznih športnih tekmovanjih in pohodih ter seveda naša srečanja in 
druženja. S svojim obiskom so nas tudi letos počastili predstavniki društva SEVER Ptuj, 
OZVVS Ormož, OZVVS Slovenska Bistrica, ZSČ Ptuj, ZZBNOV Ptuj, društva invalidov 
Ptuj, društva General Maister Ptuj in društva General Maister Slovenske gorice ter župana 
občine Žetale Anton Butolen in MO Ptuj dr. Štefan Čelan, ki sta tudi naša člana.  
 
Zaslužnim članom smo podelili priznanja OZVVS Ptuj in ZVVS. Župan MO Ptuj dr. Šrefan 
Čelan pa se nam je zahvalil za uspešno promocijo Ptuja in nam čestital za uspešno delo. 
V svojih nastopih pa so naš zbor pozdravili tudi vsi ostali gostje.   Za konec pa so nam 
dan popestrili, s svojim nastopom, skupina Veseli Jožeki katerih vodja je tudi naš član. Po 
uradnem delu pa smo se še dolgo v noč zadržali na druženju in obujanju spominov na 
dogodke iz leta 91. 
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