
 

 
OBMOČNO ZDRUŽENJE  VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ŠOŠTANJ 

 
 
Spoštovani gospod predsednik ZVVS, Janez Pajer 
Spoštovani gospod predsednik Nadzornega odbora ZVVS, Danijel Božič 
Spoštovana gospa predsednica komisije za SFO, mag. Rina Klinar 
 
 
Naše društvo, ki se imenuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj 
je že v lanskem letu skušalo postati član ZVVS. Vložili smo vlogo na predsedstvo, 
pridobili pozitivna mnenja in obljube, da nas bodo podprli pri sprejemu v članstvo na 
glavnem zboru v Celju. Kako se je ta točka na glavnem zboru končala je vsem 
odgovornim znano. Naše mnenje je, da je bilo storjeno več kršitev vaših pravil in da 
smo bili oškodovani. Čeprav nam sedaj močno zamerite, da skušamo svoj prav 
dokazati na sodišču pa je treba reči, da je to naša pravica. 
Lani je prišlo v Šoštanju do srečanja med člani predsedstva ZVVS in našim društvom. 
Kot že mnogokrat so bile tudi tokrat dane obljube, da bo naša vloga letos gotovo 
obravnavana na glavnem zboru, ki bo 31.3.2012 v Ljubljani. 
V dobri veri, da se držite svojih besed smo ponovno podali na vaše predsedstvo vlogo 
za včlanitev v ZVVS. 
Lahko si zamislite naše presenečenje, ko smo ugotovili, da na vabilu za glavni zbor ni 
naše vloge za sprejem v članstvo ZVVS. Še več, ne zaslužimo si niti obrazložitve ali 
vsaj skopega odgovora, nočemo vas in pika! Predstavljamo si, da si odhajajoči 
funkcionarji ne bodo belili glave s problemom šoštanjskih samooklicanih veteranov. 
Naj vas spomnimo, 130 naših članov je z izjavami prestopili iz velenjske v našo 
organizacijo, petdeset novih članov, ki jih ima večinoma status veterana vojne za 
Slovenijo pa je na novo pristopilo k šoštanjski organizaciji. 
Ker nam zopet kršite pravico do združevanja v skladu z zakonom o društvih, naj vas 
opomnimo, da bomo vztrajali dokler ne dosežemo svojega cilja. 
Naše vprašanje za vas je ali nameravate pojasniti zakaj nas ni na glavnem zboru, ali bo 
morda delovni predsednik predlagal spremembo dnevnega reda uvrstil našo vlogo na 
dnevni red ali naj sami poskušamo preko delegatov glavnega zbora dopolniti dnevni 
red? 
 
Spoštovani, v upanju, da nas pozitivno presenetite in podprete naša prizadevanja za 
včlanitev v ZVVS, vas lepo pozdravljamo. 
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