- pridobivati in hraniti slikovno in drugo dokumentacijo iz časov osamosvajanja,
- seznanjati javnost o doslej neznanih dogodkih v pripravah ali aktivnostih članov v vojni za Slovenijo ter
sodelovati s posamezniki, ki se ukvarjajo z zapisovanjem in dokumentiranjem dogodkov iz tega obdobja;
- organizirati proslavo in pohod na Kokoš za Dan državnosti in druženje ob koncu leta v Kobjeglavi;
- organizirati in sodelovati na prireditvah, proslavah in
svečanostih ob obletnicah dogodkov iz naše zgodovine,
- vzdrževati spominska obeležja,
- Ureditev prostorov za delovanje združenja v Sežani
Kosovelova ul 3
- pristopiti k izvajanju programa ZVVS in učencem
osnovnih šol predstaviti vsebine in aktivnosti veteranov v času osamosvajanja;
- udeležba s praporom na prireditvah, shodih, proslavah, komemoracijah in pogrebih pokojnih veteranov
- za člane predsedstva tudi s častno stražo;
- udeležba na pohodih, dnevih odprtih vrat vojašnic,
strokovnih predavanj in drugih aktivnosti;
- priprave na organizacijo posveta o vlogi 45.OŠTO v
procesu osamosvajanja Slovenije na vojaškem področju.
- izvajati druge naloge in aktivnosti iz področja veteranske dejavnosti, vse s ciljem dobrega počutja veteranov,
dobre organiziranosti, prepoznavnosti in vpetosti v
dejanja in dogodke, ki vplivajo na naša življenja in ne
nazadnje ustrezne zgodovinske obravnave dogodkov
iz NOV 41-45 in obdobja nastajanja samostojne države
Slovenije.

VETERANSKO-ČASTNIŠKO
SREČANJE OB ZAKLJUČKU LETA

Vzemite si čas zase
in za prijatelje
Vabim Te na družabno srečanje častnikov in
veteranov osamosvojitvene vojne za Slovenijo,
v petek dne 28.11.2014, ob 18.00 uri,
v Zadružni dom Kobjeglava
Kulturni program v izvedbi:
KUD »Slavček Kobjeglava –Tupelče
Pozdrav predsednikov organizacij
in župana občine Komen
Za prijetno druženje bo poskrbel ansambel »Lisjaki«.
Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno!
Vabilo velja za dve osebi.
Organiziran bo avtobusni prevoz:
1. Avtobus: ob 16.30 iz Obrova; 16.35 Gradišče; 16.40 Markovščina; 16.50 Materija; 17.00 Kozina na placu; 17.15 Divača gostilna Risnik; Povir 17.20; 17.30 Sežana stara avtobusna; 18.00
Kobjeglava
2. Avtobus: ob 17.15 iz Divače gostilna Risnik; Lokev pri Muhi
17.20; 17.30 Sežana stara avtobusna; 17.35 Križ; 17.40 Tomaj;
17.45 Dutovlje; 17.55 Štanjel; 18.00 Kobjeglava.
Avtobus lahko počakate na avtobusnih postajališčih ob navedenih trasah in uri. Povratek avtobusni bo po dogovoru
najkasneje pa ob 24.00 uri.
Organizatorji Vas vljudno vabijo!

Kratek pregled veteranske aktivnosti
OZVVS Kras in Brkini Sežana je bilo ustanovljeno meseca februarja 1998. Od 1993 leta je bila enotna organizacija za celotno Slovenijo. Od ustanovitve pa do letošnjega leta se aktivnosti društva odražajo v naslednjih
rezultatih:
Število članov društva leta je naraslo od 1998 284, do
letošnjega leta 729 članov.
Postavitev spominskih obeležij - 6 spomenikov: Sežana
Fernetiči (bojni znak), Laže (bojni znak), Klariči, Kozina, Divača (Dan prej), Sežana (lipa), spominska plošča
na sežanski železniški postaji in sedem spominskih
plošč na stavbah hraniteljem orožja- tajna skladišča iz
obdobja 1990-91 pri: Dujc Ivkotu Zavrhek; Jagodič Davorju Avber; Kukanja Davorinu Komen; Lukač Arnoldu
Velike Loče; Mingort Francu Podgrad; Rolih Jožetu Potoče; pok.Tomažič Antonu Kozjane; ter plošča na župnišču v Vremah, tajno skladišče v letu 1991.
Spomeniki in spominske plošče so trajen dokaz o
uporništvu in domoljublju pripadnikov teritorialne
obrambe, milice in civilnega prebivalstva.
Društvo ima tudi vidne oznake pripadnosti veteranski
organizaciji, saj smo v ta namen nabavili dva društvena
prapora in petištirideset svečanih oblek. Na vseh proslavah in drugih manifestacijah, se naši člani pojavljajo
v unifomah, prav tako pa imamo urejen protokol ob
zadnji poslovitvi umrlega člana našega združenja.
Povezujemo se s sorodnimi veteranskimi organizacijami. Bili smo pobudnik sodelovanja z Območno organizacijo zveze borcev za vrednote NOB, Policijskim
veteranskim združenjem SEVER in društvom TIGR. Z
Območnim združenjem Slovenskih častnikov pa imamo skupen program.
Veterani obeh generacij – partizani iz obdobja NOB
in teritorjalci ter miličniki iz obdobja osamosvojitvene
vojne za samostojno Slovenijo, smo postal del zgodovine, v kateri se je uresničil tisočletni sen Slovencev o
svoji državi. Naše poslanstvo, skupaj z ostalimi državljani je, da ohranimo svoj jezik in svoje etično ozemlje.
Boj se nadaljuje.
							
Janez Pajer- predsednik 1998-2014

Pa tudi častniške
Združenje slovenskih častnikov združuje in povezuje veliko ljudi, skupno z veterani osamosvojitvene vojne 91
imamo skupni interes in podobne vrednote. S sprejetimi programi priznavamo družbene vrednote, z delom v
združenju pa jih zadovoljujemo.
Žal ugotavljamo, da nas je v našem združenju vsako leto
manj, tako je trenutno stanje 224. Včlanjevanje aktivnih
slovenskih častnikov ne poteka tako kot je bilo dogovorjeno, da bodo vsi aktivni častniki včlanjeni v našo organizacijo.
V skladu z našim letnim načrtom smo za Dan državnosti 25. junija skupno z veterani organizirali proslavo pri
spominskem obeležju Dan prej v Divači združeno z tradicionalnem pohodom na hrib Kokoš iz Divače in treh
strani: Krvavega potoka, Mejnega prehoda Lipica in iz
Lokve, kjer je bilo nadaljevanje proslave ob Dnevu državnosti ter družabno srečanje za častnike, veterane in
družinske člane.
V novembru skupaj z veteransko organizacijo organiziramo tradicionalno »srečanje« v Kobjeglavi, katerega se
udeleži veliko naših članov s ženami.
Udeležba na aktivnostih, ki so bile organizirane na slovenskem nivoju je bila skromna glede na udeležbo naših
članov. Se pa častniki masovno udeležujejo naših aktivnosti, predvsem pohodov, proslav, ogledov vojašnic,
športnih in drugih aktivnosti.
Temeljna naravnanost našega dela je vseskozi usmerjena k slehernemu članu kot posamezniku. Le tako lahko
zagotavljamo vsestransko sodelovanje, kar je v skupnem
interesu ter predstavlja osnovo za krepitev vloge in pomena naše vojaško-strokovno interesne stanovske organizacije. S tem se trudimo, da razvijemo prijateljstvo,
povezovanje in združevanje častnikov, ne glede na strankarsko pripadnost; to nam tudi v naši nestrankarski organizaciji uspeva.
Nekaj skupnih aktivnosti, ki bodo vidno zaznamovale leto 2015:
- Pri izvajanju programa bosta tesno sodelovali OZSČ in
OZVVS;
- vključevati vse veterane s priznanim statusom in posebno skrb namenjati ohranjanju pristnih tovariških
odnosov med članstvom, ne glede na njihova politična
in svetovno nazorska prepričanja ter se zavzemati za
pomoč članom v socijalni stiski,

