
Občni zbor veteranov vojne za Slovenijo Lenart 
Petek, 27. februar 2009 

Območno združenje VVS Lenart v Slovenskih goricah je bilo ustanovljeno 21. maja 1996. Ob 
ustanovitvi se je imenovalo Združenje veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Lenart. Po 
sprejetju Pravil leta 1998 pa se je preimenovalo v Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Lenart. Po tem imenom deluje še danes in je vključeno v krovno organizacijo – Zvezo veteranov vojne 
za Slovenijo. Ob ustanovitvi je bilo v združenju 9 članov, danes jih je okoli 290. 

V petek, 27. februarja, so člani in članice združenja zbrali na rednem letnem občnem zboru. 

O realizaciji programa je spregovoril predsednik združenja dr. Marjan Toš, ki je poudaril, da je v 
ospredju delovanja v združenju bila skrb za članstvo in za zagotavljanje zakonsko določenih pravic in 
dodal: „Programske naloge smo uresničevali v skladu s sprejetim delovnim programom na letnem 
zboru članstva. Udeležili smo se glavnega zbora v Slovenskih Konjicah, sodelovali smo na letnih 
zborih sosednjih območnih združenj, bili smo na različnih srečanjih, pohodih in športnih igrah; pripravili 
in izvedli smo tradicionalni pohod po poteh generala Maistra v Benediktu; bili smo na srečanju 
veteranskih organizacij na Pokljuki; naši člani so se udeležili pohoda na Triglav; bili smo na 
tradicionalnem pohodu v Gornji Radgoni; na srečanju veteranov v Brinju pri Slovenski Bistrici; na 
državnem ribiškem tekmovanju na Ptuju; odkrili smo spominsko ploščo na objektu nekdanjega tajnega 
skladišča orožja in streliva za TO in MSNZ v Hrastovcu; sodelovali smo pri osrednji svečanosti ob 40-
letnici TO v Lenartu; bili smo na svečani otvoritvi Kadetnice v Mariboru in na 23. Maistrovih prireditvah 
v Zavrhu. Začeli smo s pripravami na ponatis Zbornika, ki ga nameravamo izdati ob 20-letnici začetka  
priprav na slovensko osamosvajanje in ob obletnici organizacije MSNZ.“ 
 

Predsednik je tudi poudaril, da zgledno sodelujejo z lokalnimi skupnostmi, ki so jim pomagale 
sofinancirati njihovo dejavnost in zagotovile finančna sredstva za nemoteno delovanje. Občina Lenart 
je krila tudi stroške društvene pisarne. Posebej je izpostavil dobro sodelovanje s Slovensko vojsko, 
zlasti s 37. VTP v Mariboru, Vojašnico generala Maistra in z 72. brigado SV v Mariboru. Dr. Toš je 
prepričan, da je sodelovanje zasnovano zelo dolgoročno in da je SV njihov partner tako na področju 
krepitve domoljubja, negovanja zgodovinskega spomina na prelomna obdobja slovenskega uporništva 
in utrjevanja vloge in pomena veteranstva in veteranske organizacije. 

V združenju pa tudi dobro sodelujejo s policijskim veteranskim združenjem Sever in z osnovnimi 
šolami, saj so prepričani, da je mladim treba ponuditi več konkretnih vsebin o dogajanju v času 
osamosvojitve v osrednjih Slovenskih goricah. Osnova za tovrstno prezentacijo so podatki iz zbornika 
»Čas odločitve 1990 – 1991«. Publikacija vsebuje veliko izvirnega gradiva in dokumentov, ki so odraz 
priprav na osamosvojitveno vojno na lenarškem območju in verna slika dogajanja iz časov junijske 
vojne 1991. A manjkajo nekatere kompleksnejše ocene in analize, pa tudi nekateri podatki o 
dejanskem angažiranju posameznikov in enot. Bilo je storjenih nekaj krivic, ki jih je v tem kontekstu 
treba popraviti, pravo vlogo in zgodovinsko sodbo pa bo mogoče narediti šele čez čas, ko bodo 
nasploh zadeve dobili primernejšo zgodovinopisno obravnavo in bodo upoštevane časovne distance. 
Zato je bila tudi sprejeta odločitev o ponatisu zbornika. V dopolnjeni izdaji bodo dodatno osvetlili 
dokumentarno gradivo o manj znanih dogodkih in vlogi posameznikov v procesih priprav na vojno; o 
dogodkih med samo osamosvojitveno vojno in o dejanski vlogi ključnih nosilcev takratnih nalog. 
 
Zraven članov in članic in predstavnikov sosednjih veteranskih organizacij so se občnega zbora 
udeležili še generalni sekretar Zveze veteranov vojne za Slovenijo Mitja Jankovič, državni poslanec in 
župan občine Benedikt Milan Gumzar, podžupan občine Lenart Franc Krivec in poveljnik 37. VTP 
podpolkovnik Miran Fišer. Za kulturni program so poskrbeli člani vokalnega kvinteta Završki fantje.  

 
Vir: www.lenart.si 

 

 

1 
 



FOTOUTRINEK Z OBČNEGA ZBORA OZVVS LENART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

http://www.lenart.si/f/pics/Ovtarjeve_novice/Slika_2_b.jpg�
http://www.lenart.si/f/pics/Ovtarjeve_novice/Slika_1_b.jpg�
http://www.lenart.si/f/pics/Ovtarjeve_novice/Slika_3_b.jpg�
http://www.lenart.si/f/pics/Ovtarjeve_novice/Slika_b.jpg�
http://www.lenart.si/f/pics/Ovtarjeve_novice/Slika_4_b.jpg�
http://www.lenart.si/f/pics/Ovtarjeve_novice/Slika_5_b.jpg�
http://www.lenart.si/f/pics/Ovtarjeve_novice/Slika_6_b.jpg�

