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Tokrat so se veterani vojne za Slovenije občin Borovnica in Vrhnika zbrali v 
večnamenskem prostoru borovniške osnovne šole, kjer so podali poročila za preteklo leto 
in predstavili letošnje načrte. Med drugim so sprejeli tudi sklep, da odločno zavračajo 
vsakršne zahteve nekdanjih oficirjev JLA po odškodninah.  
 
Tone Jesenko, predsednik območne zveze veteranov, je najprej predstavil aktivnosti v 
lanskem letu, ki so vključevala sodelovanja na različnih shodih, tekmovanjih, proslavah 
in pohodih, tako na državni kot na lokalni ravni. »Zastavljene težiščne naloge smo 
izpeljali, vsega zadanega pa pač ne. Našo organizacijo namreč preveč pesti pasivno 
članstvo,« je izpad nekaterih projektov pokomentiral Jesenko. Kljub temu so se veterani 
tudi lansko leto zapisali kot pomemben sooblikovalec ali celo kot organizator programa 
ob Dnevu državnosti, obletnici zavzetja skladišča v Borovnici, odhodu zadnjega vojaka 
JLA iz vrhniške kasarne, pohoda po poteh Cankarjeve matere in še kaj bi se našlo. Ne gre 
spregledati tudi predavanja o osamosvojitveni vojni, ki so ga pripravili v OŠ Antona 
Martina Slomška in izdelavo diplomske naloge o osamosvojitveni vojni na vrhniškem 
koncu, izpod peresa Sanje Remškar.  
 
V programu aktivnosti, ki ga načrtujejo v letošnjem letu, je zbiranje gradiva za 
zgodovinski zbornik, ki naj bi ga skupaj z logaškimi veterani izdali leta 2011. Še naprej 
nameravajo krepiti stike z lokalnimi društvi in organizacijami, poleg tega pa skrbeti še za 
uresničevanje že utečenega programa z udeležbo na različnih dogodkih lokalnega ali 
širšega pomena. Trud bodo usmerili tudi v poimenovanje parka pri telovadnici Partizan v 
»Park samostojnosti in enotnosti« ter širjenju osveščenosti osnovnošolcev o usodnih 
dogajanjih pred osemnajstimi leti. Podpredsednik društva Jože Molk je navzoče tudi 
spomnil, da so vsi člani ob položnici za članarino prejeli tudi uporabniško ime in geslo za 
vstop na društveno spletno stran in jih obenem pozval naj sodelujejo pri sooblikovanju 
njene vsebine.  
 
Na občnem zboru so izvolili dva delegata, ki se bosta udeležila letnega zbora slovenske 
veteranske zveze in sprejeli več sklepov, ki naj bi jih ta dva na zboru predstavila - med 
drugim, da odločno nasprotujejo vsakršnim zahtevam nekdanjih oficirjev JLA po 
odškodninah in drugih »privilegijih« ter da se na državnih proslavah namesto tuje glasbe 
poskrbi za predvajanje slovenske.  
Sicer pa sta društvo pozdravila tudi oba župana občin, borovniški Andrej Ocepek in 
vrhniški dr. Marjan Rihar. Prvi je zaradi časovne stiske (istočasno je potekal še občni zbor 
gasilcev) prisotne zgolj pozdravil in jim zaželel veliko uspehov pri nadaljnjem delu, 
vrhniški pa jim je namenil nekaj več minut. Dr. Rihar, ki je tudi sam član veteranske 
organizacije, je pohvalil njihovo sodelovanje z osnovnimi šolami ter namen izdaje 
zgodovinskega zbornika. Pozitivno pa se je izrazil tudi do stališča, ki ga je zavzel občni 
zbor do prej omenjenih zahtev nekdanjih oficirjev, saj je po njegovem prav, da se 
veteranska organizacija dotakne tudi tovrstnih aktualnih tem. Društvo je pozdravil in 
pohvalil njegovo delo tudi predstavnik notranjske regije zveze vojnih veteranov.  
 
 
Gašper Tominc 

 

Vir: www.vrhnika.si 
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FOTOUTRINEK Z OBČNEGA ZBORA OZVVS VRHNIKA‐BOROVNICA 

 
     Veterani se vsako leto zasedajo v drugi občini.  

Letos je prišla na vrsto Borovnica 

 
Predsednik območne veteranske zveze Tone Jesenko. 
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Delovno predsedstvo pod vodstvom Nika Stražišarja. 

 
Župan dr. Marjan Rihar. 
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Podpredsednik zveze Jože Molk. 

 
S pomočjo multimedije so predstavili tudi nekaj fotografskega gradiva iz osamosvojiteven vojne. 
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