
   

Občni zbor brežiških veteranov  
 

Svečano veteransko dejanje 
v vojašnici SV (Slovenske vojske 
Cerklje ob Krki) je v petek popoldan 
potekal redni letni občni zbor 
OZVVS Brežice (Območnega 
združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Brežice), ki se ga je 
udeležilo preko 200 članov. 
»Združenje veteranov vojne za 
Slovenijo-območno združenje Brežice 
združuje vse, ki so aktivno sodelovali 
v vojni za osamosvojitev Slovenije. 
Društvo ima priznan status splošnega 
javnega pomena. V občini Brežice 
društvo deluje že od leta 1994. Na 
dan 31.12.2009 je bilo v društvu 

včlanjenih 582 članov. Glavna dejavnost društva je ohranjanje spomina na 
osamosvojitveno vojno. Za člane društva se letno pripravi več aktivnosti, kjer se 
srečujejo. Vsakoletna je prireditev srečanje posavskih veteranov, izlet članov na lokacije 
znane iz osamosvojitvene vojne, obisk vojašnic in dogodkov v organizaciji Slovenske 
vojske, spominske slovesnosti na območju Brežic in Posavja. V letu 2009 smo odkrili tri 
spominska obeležja v KS Sromlje, pri družini Pintarič in v Arnovih selah pri družini 
Balas. Glavni vir financiranja je članarina. Društvo je financirano tudi preko razpisov 
Občine Brežice ter v manjšem delu tudi s sredstvi zveze na državnem nivoju. Za 
prepoznavnost društva v lokalnem okolju in širše smo nabavili polo majice. Veteranske 
obleke za člane predsedstva v skladu z načrtom, ter nahrbtnike društva. Organiziran je 
bil članski izlet v Sarajevo. Izleta se je udeležilo 50 članov. Sodelovali smo na športnih 
tekmovanjih v organizaciji različnih veteranskih društev. Še posebej je bila uspešna 
ribiška ekipa. ...« je med drugim v poslovnem poročilu zapisal predsednik OZVVS Brežice 
Silvester Jeršič in zaključil: » Leto'91 ni pogojevalo, kakšno uniformo nosiš, vsi smo 
veterani osamosvojitvene vojne. Pomembna je homogenost in enotnost danes, še bolj 
jutri, skupen bi nam moral biti cilj ena krovna organizacija, seveda pa je pri tem 
potrebno ohraniti samostojnost na terenu.«  

Po pozdravnem nagovoru Silvestra Jeršiča, predsednika OZVVS Brežice, in opravljenem 
»svečanem veteranskem dejanju« v spomina na padle v osamosvojitveni vojni leta 1991, 
je sledila izvolitev delovnega predsedstva in ustaljen dnevni red občnega zbora s 
podajanjem poročil o delu za leto 2009 in načrtih občinske organizacije za leto 2010. 

Podelili pa so tudi vrsto priznanj ZVVS Slovenije in OZVVS Brežice najbolj zaslužnim in 
aktivnim članom organizacije. Znak praporščaka ZVVS so prejeli praporščaki OZVVS 
Brežice: Tomše Marjan, Kranjc Martin in Humek Slavko. Bronasto medaljo OZVVS 
Brežice »OBRANILI POSAVJE 91« so prejeli: Divjak Ludvik , Lubšina Marjan, 
Dimitrovski Peter, Kostanjšek Franc, Krulc Stanko, Renato Zorko, Štrucl Stane, 
Pondelak Ivan, Bezjak Vlado. Srebrno medaljo OZVVS Brežice »OBRANILI POSAVJE 
91« so prejeli: Srečkovič Željko, Zobarič Silvo in Pintar Marjan. Priznanje »LISTINO 
OZVVS Brežice« pa so prejeli: Družina Balas Franca, Arnovo selo; Družina Pinterič 
Ferda, Sromlje; KS Sromlje, MPZ Sromlje, Vesna Kozole, Posavski muzej 
Brežice, Petrovič Bojan, Peter Podgoršek in Ivan Kmetič. 

Zbor so s svojo prisotnostjo med ostalimi gosti počastili tudi Ivan Molan, župan Občine 
Brežice, Mitja Teropšič, član predsedstva ZVVS Slovenije in predsednik Pokrajinskega 
odbora ZVVS za Posavje, ter Mitja Jankovič, generalni sekretar ZVVS Slovenije. Vsi so 
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si bili enotni, da je potrebno ohranjati spomin na osamosvojitveno vojno in dogodke iz 
leta 1991 in nastopiti še bolj složno in enotno v letu 2011, ko sledi 20-obletnica 
osamosvojitve Republike Slovenije. 

V programu letnih aktivnosti za leto 2010 pa OZVVS Brežice načrtuje v mesecu maju 
odkritje nekaterih spominskih obeležij ter dneva veteranov na Geossu. V juniju bodo na 
Prilipah izvedli ribiško tekmovanje OZVVS Dolenjske, Bele krajine, Sever in Posavja ter 
odkrili spominskih obeležij na stavba več namenskega doma Velika Dolina; meseca julija 
bo sledil tradicionalni pohod članov OZVVS Brežice na Triglav; avgusta se bodo udeležili 
ptujskega tradicionalnega mednarodnega ribiško tekmovanje veteranov, v septembru 
bodo organizirali izlet članov OZVVS Brežice, srečanje sekcije 174. proti diverzantskega 
voda Brežice in sekcije intervencijskega voda Brežice, v mesecu oktobru sledi odkritje 
spominskih obeležij pri Francu Verstovšku na Malem vrhu, Vladimirju Zakšku v Sela pri 
Dobovi, udeležili pa se bodo tudi pohoda "Po poteh brežiške čete". November bo v 
znamenju Spominske komemoracije ob dnevu mrtvih. Kot stalne delovne naloge pa bodo 
opravljali obveščanje članstva o delovanju ZVVS, vodenju evidenc članstva in izvedbi sej 
predsedstva OZVVS ter udeleževanje na raznih posvetih in prireditvah ožjega in širšega 
posavskega oz. slovenskega prostora. 
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