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1. UVOD

Skladno z dogovorom organizacij podpisnic DOGOVORA o sodelovanju domoljubnih in veteranskih

organizacij Slovenije se s 30. junijem 2011. iztede enoletni mandat vodenja Koordinacije, ki so ga

organizacije podpisnice, ob predaji predsedovanja s strani Zveze veteranov vojne za Slovenijo na L7.

seji Koordinacije dne 01. julija 2010 zaupaleZvezi slovenskih dastnikov. Do 19. oktobra 2010 je bil v

imenu ZSe predsedujodi Miha BUTARA, predsednik ZSe. Po izvolitvi novega predsednika Zveze je

vlogo predsedujodega prevzel dr. Bojan POTOCNIK. S 1. julijem 2011 bo vodenje Koordinacije

zaupana Zvezi policijskih veteranskih druitev SEVER. Zato je prav, da Koordinacija oceni svojo

dejavnost v tem mandatu, zlasti pa izkuSnje, pridobljene v tretjem letu usklajevanja skupnih interesov

in delovanja.

Takoj na zadetku je potrebno poudariti, da se je dejavnost Koordinacije tudi v tem mandatu usmerila

k uresnidevanju ciljev, opredeljenih zlasti v 2. in 3. todki sprejetega DOGOVORA o sodelovanju

domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije pod taktirko predsedujoEe Zveze slovenskih

dastnikov in ob modni podpori vseh podpisnic ter nekaterih zunanjih sodelavcev, 5e posebej

generalmajorja Ladislava LlPleA, svetovalca Predsednika Republike Slovenije. Ti cilji so bili tudi

izhodiSde za nadrtovanje konkretnih nalog v letu 2011, katere smo opredelili na L9. seji decembra

lani.

2. DEJAVNOST KOORDINACIJE

V navedenem mandatu je Koordinacija zasedala petkrat in obravnavala vedino nalog, ki so bile vsako

leto aktualne in zabeleiene v programskih osnovah. Pri tem je usilarjalno sodelovala z driavnimi

organi od Urada Predsednika Republike Slovenije, razliinih ministrstev, Slovenske vojske in policije,

do organov lokalne samouprave, Solskimi, kulturnimi in znanstvenimi ustanovami ter nevladnimi



organizacijami, ki imajo podobne cilje in naloge. Takoj na zadetku mandata so potekali razgovori s

predstavniki Ministrstva za delo, druiino in socialne zadeve glede financiranja delovanja podpisnic

DOGOVORA. Pri tem so ocenili, da je kljub teiki ekonomski krizi, sofinanciranje vedine ilanic
zadovoljivo ter poudarili nevzdrine razmere, v katerih se glede tega nahajajtaZveza dru5tev generala

Maistra in DruStvo MORiS - Kodevska Reka, ki se je prerasla v Zvezo dru5tev in klubov MORiS. Ti dve

organizaciji 5e vedno nista uvrideni med nevladne organizacije, ki jih sofinancira driava, kljub temu,

da imata status druitva, ki deluje v javnem interesu.

Koordinacija je ves das pozorno spremljala gradnjo in oblikovanje notranje ureditve Spomenika in

muzeja braniteljem slovenske zemlje na Cerju, ki smo ga preimenovali v Pomnik braniteljem
slovenske zemlje na Cerju. V prizadevanjih za pridobitev potrebnih finandnih sredstev in zakljuditev

finandne konstrukcije, ki bi zagotovila tudi potrebna evropska sredstva za gradnjo spomenika so

podpisnice DOGOVORA podpisale z Obdino Miren - Kostanjevica, ki jo zastopa Zupan, Sporazum o

partnerstvu in sodelovanju pri zbiranju dodgtnih finandnih sredstev za dokondanje projekta. S tem so

se obvezale prispevati potrebna sredstva za zakljuditev projekta. Kljub temu, da je bilo sklenjeno

prispevati v ta projekt po en evro po dlanu posamidne organizacije, pri realizaciji tega beleZimo

dolodene teZave, ki so rezultat nastale Bospodarske krize in razlidnega pristopa pri zbiranju navedenih

sredstev. Taradi tega je sklenjeno, da se das zbiranja sredstev podaljSa tudi v leto 2012.

Pripravam, na slovesnost in poEastitev Svetovnega dneva miru, ki se izvaja ie tradicionalno pri

spomeniku na Cerju, je bila namenjena posebna pozornost, saj smo v tem obdobju pridakovali

zakljudek gradbenih del v objektu ter nadaljnjo ureditev okolice in dokondne idejne zasnove notranje

muzejske ureditve. V ta namen in na pobudo Zupana Obdine Miren - Kostanjevica g. Zlatka Martina

MARUSICA smo organizirali dve tiskovni ko4ferenci z namenom, da seznanimo 5ir5o javnost o poteku

gradnje monumentalnega spomenika in z vsemivpraianji, ki so vezani za njegovo bodode delovanje.

Zal izjemno slabo vreme nam je prekriialo nadrte in smo zaradi varnosti udeleiencev, preklicali

nairtovano prireditev, ki je bila predvidena 18. septembra 2010. Po izvedbi prve tiskovne

konference, ki je potekala meseca septembra na sedeiu Obdine Miren - Kostanjevica, so se dlani

Koordinacije napotili v Benefijo in Rezijo ter obiskali naie Slovence v zamejstvu. Druga tiskovna

konferenca je bila organizirana na Cerju po 21. seji, s katero smo skupaj z iupanom obdine Miren -
Kostanjevica Zeleli javnosti predstaviti arhitekturno zakljudeni Pomnik braniteljem slovenske zemlje

na Cerju. Na omenjeni seji je potekala tudi informacija o pripravah na vseslovensko zborovanja za

mir, ki bo potekalo L7. septembra2OT'J. na Cerju s pridetkom ob 11. uri.

Tudi v tem obdobju je namenjena posebna pozornost krepitvi domoljubja med naiimi dlani in

domoljubne vzgoje zlasti med mladimi v vzgojno izobraievalnih ustanovah. Dana je pobuda o uvedbi

domoljubne vzgoje v 5olah, odprli smo razpravo o tej problematiki med pripadniki Slovenske vojske.

Nosilec teh prizadevanj znotraj Koordinacije je Zveza druitev generala Maistra. V okviru tega so

organizirane okrogle mize na to temo. Odmevno je tudi uspeSno izveden ie drugi literarni natedaj na

temo<< Moja rodna domovina, v organizaciji Zveze slovenskih dastnikov, OS Vid iz Ljubljane in ob
pomodi Ministrstva za obrambo ter Minigtrstva za 5olstvo in 5port. Sodelovalo je preko dvajset

osnovnih 5ol po vsej Sloveniji. Svoje literarne prispevke je prispevalo preko Stirideset udencev. Zaradi



itevilnih prispevkov se je to pot organizator odlodil zakljudno prireditev izvesti na Sestih krajih po

Sloveniji hkrati in sicer 21. junija 2011 z osrednjo prireditvijo v Ljubljani.

Kljub temu, da 5e nismo dosegli ielene rezqltate na tem podrodju, saj po naii oceni 5e vedno ni dovolj

pozitivnih odmevov s strani relevantnih sogovornikov, predvsem Solskih oblasti, beleiimo izjemno

podporo predsednika Republike Slovenije. Tako je povabil vse zainteresirane strani na 3. pogovor o

domoljubju z naslovom >Mladi in institucije demokracije<. Pogovor je potekal 27'ianuaria20LLv

prostorih U rada Predsednika Repu bl i ke Slovenije.

Visoka obletnica Manevrske Strukture Narodne ZaStite v letu 2010, ko smo obeleievali njeno 20.

obletnico, je bila zaznamovana tudi na Koordinaciji. Udeleiili smo se okrogle mize, kije potekala 15.

maja 20i-0 v Mariboru. Organizator tega je bila Slovenska vojska, oziroma PDRIU - Poveljstvo za

doktrino, razvoj izobraievanje in usposabljanju ob sodelovanju ZWS in Zveze policijskih veteranskih

druitev SEVER. podobno je v DrZavnem svetu v Ljubljani, 05. oktobra 2010 potekal posvet o MSNZ v

organizaciji ZWS in Zveze policijskih veteranskih drustev SEVER ter ob podpori in sodelovanju

obrambnega ministrstva in ministrstva za notranje zadeve. Pokrovitelj posveta je bil Driavni svet RS.

Aprila 201L je iziel tudi zbornik, katerega je izdajatelj Zveza policijskih veteranskih dru(tev SEVER in v

katerem so zbrani vsi prispevki in razprave s tega posveta'

pomembne aktivnosti so potekale pri pripravah na obeleiitev 20. obletnice samostojnosti Republike

Slovenije. V ta namen je izdelan skupni dokument, v katerem je navedeno preko sto dogodkov, kijih

bodo organizirale podpisnice DOGOVORA. Na podlagi tega lahko ocenimo, da smo se na to

pomembno obeleZitev dobro pripravili. V Stevilnih krajih po vsej Sloveniji, v tem letu potekajo

prireditve, kjer smo nosilci izvedbe in ipyajalci prireditve. Poleg tega smo se aktivno vkljuiili v

pripravo in izvedbo vseh pomembnejiih dogodkov, tako na driavni kot lokalni ravni, zlasti s svojimi

praporidaki, ki ie tradicionalno zavzemajo pomembno mesto v predvidenem protokolu. Pridakuje se,

da bodo prireditve v podastitev visokega jqpileja driavnosti potekale 5e vse do konca leta 2011.

predstavniki podpisnic DOGOVORA so se, skupaj s predstavniki drZavnih organov, udeleiili skupne

osrednje sve6ane spominske prireditve ob pnevu spomina na mrtve ter poloiili vence k spomenikom

padlih v 1. svetovni vojni, padlih v NOB in talcem v Gramoznijami ter padlih v vojni za Slovenijo.

Na zadnji 22. sejije Koordinacija obravnavala proinjo Zveze druitev in klubov MORiS za polnopravno

dlanstvo v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Skladno s sklepom SkupIEine

Druitva MORiS Kodevska Reka o prenosu pravic in pooblastil svojega delovanja v Koordinaciji, je

sprejet sklep o vstopu Zveze druitev in klubov MoRiS v Koordinacijo domoljubnih in veteranskih

organizacij. To je urejeno z Aneksom 5t. 1 k DOGOVORU o sodelovanju domoljubnih in veteranskih

organizacij Slovenije.

Koordinacija je razpravljala tudi o aktualnih druibenih dogajanjih v Republiki Sloveniji. elani so bili

mnenja, da je potrebno ustrezno reagirati in predstaviti svoja stali5da in poglede do te perede

problematike. Pri tem so izpostavili vpraiqnja teZkih gospodarskih razmer, ko se vsak dan zapirajo



vrata v mnogih, do nedavno, uspeSnih podjetij, s tem pa se krepi 5tevilo nezaposlenih in

nezadovoljnih delavcev. Opazna je kriza politiinega sistema in parlamentarne demokracije ter

nesprejemljivo ravnanje nekaterih, vezano na napad na prvo avtoriteto v drZavi v javnih obfilih in

drugih medijih, na napad na Predsednika Republike Slovenije. Ogorieni nad temi pojavi je

Koordinacija oblikovala posebno izjavo s ciljem, da seznani 5ir5o javnost o tem. Zal so odmevi v

sredstvih javnega obveSdanja bili skrompl, O teikih razmerah v drZavi je Koordinacija, ponovno

razpravljala in zavzemala staliSda do pofrebne podpore predsedniku driave v okviru njegovih

pristojnosti in v njegovih prizadevanjih za Odpravo politidne in moralne krize v Republiki Sloveniji.

3. ODPRTE NATOGE IN VPRASANJA IZ PR9GRAMA 2011

Skladno z nadrtovanimiaktivnostmido konca leta 2011 si bo Koordinacija prizadevala zlasti:

Nadaljevati izvedbo vseh nadrtovanih prireditev ob podastitvi 20. obletnice samostojnosti

Republike Slovenije, ki so nadrtovanje do konca leta 2011;

lzvesti vse priprave za uspeien potgk vsesploinega zborovanja za mir 17. septembra na Cerju

in uradne otvoritve Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju;

Zagotoviti udeleZbo svojih predstEvnikov in krovnih praporov na svedanostih ob Dnevu

spomina na mrtve;

Nuditi podporo podpisnicam DOGOVORA pri izvedbi aktivnosti iz njihovih rednih letnih

programih dela;

Realizacija vsebinske zasnove Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju

4. POBUDE ZA NADAUNJE DELO

Triletno delo Koordinacije je pustilo viden pozitiven pedat pri delu vseh naiih organizacij. 5e naprej si

moramo prizadevati in krepiti tiste prvine, ki izhajajo iz naSih prepridanj, da smo in delamo v korist

svojih Elanov, obrambe, varnosti in zaldite ter interese drZave Republike Slovenije. Zato morajo naSa

prizadevanja znotraj Koordinacije 5e naprej pridobivati legitimnost in veljavnost v lastnih

organizacijah ter iir5e. Nastopati moramo [olj korajino v javnosti in boriti se za uveljavitev sprejetih

usmeritev.

Glede nadrtovanja dela Koordinacije kaie iudi v bodode pripravljati nairte dela za koledarsko leto'

Razlogiv prid temu so:

- Vse organizacije nairtujejo dejavno$t za koledarsko leto;

- Finandni nairti organizacijveljajo za koledarsko leto;

- Udeleiba Predsednik Republike Slovenije na prireditvah se nadrtuje za koledarsko leto.

Da ne bi prihajalo do kolizije prevzema odgpvornosti predsedujotega, ki to nalogo pridne opravljati z

julijem tekodega leta do konca junija naslednjega leta in ne za koledarsko leto, je smotrno pretehtati

odloiitev dasovnega premika prenosa mandata vodenja Koordinacije na koledarsko obdobje.



5. ZAKUUEEK

lzkuinje, ki jih je pridobila Zveza slovenskih dastnikov pri vodenju Koordinacije v tem mandatu bodo

za Tvezo koristni napotki pri nadaljnjem delovanju dastnikov in poddastnikov znotraj na5e

organizacije in pri uresnidevanju svojih tekodih nalog. lzmenjava izkuienj, usklajevanje staliSd do

skupnih ali sorodnih nalog ima izjemen pomen. Medsebojno sodelovanje, druienje in izvedba nalog

daje posebno dimenzijo pri naSih aktivnostih. Poudaritije potrebno visoko raven enotnosti povezanih

organizacij in njihovo vlogo pri graditvi enotnosti slovenske druZbe.

Pri tem je bila prisotna pripravljenost vseh dlanic Koordinacije po tvornem sodelovanju v korist

uresnidevanju skupnih nalog in interesoy, Zato se v imenu Predsedstva ZSe, na5ih organizacij in

Elanstva zahvaljujemo vem, ki so tvorno pomagali in sodelovali pri delu v tem mandatu. 5e posebej je

zahvala namenjena Zvezi dru5tev vojnih invalidov Slovenije, ki je odstopila svoje prostore za tako

rekod uradni sedei Koordinacije. Zahvala gre tudi sodelavcem ZDVIS za administrativno pomod in

Predsedniku lvanu PIVKU za strokovne nasvete in vsesploino podporo.

Ne nazadnje je potrebno poudariti tudi prijazno gostoljubje Urada Predsednika Republike Slovenije, v

katerem je bilo opravljeno marsikatero usklajevanje pri realizaciji zastavljenih nalog, 5e posebej v

tistih primerih, za katere smo menili in predlagali Predsedniku Republike Slovenije, da nas s svojo

prisotnostjo poEasti ter nagovori prisotne. Stelemo si v dast tudi dejstvo, da je sam protokol predaje

in prevzema enoletnega vodenja Koordinaciji vedno bil opravljen v Uradu, ob navzodnosti dr. Danila

TURKA, predsednika Republike Slovenije. Qb tem smo izkoristili priloZnost in seznanili Predsednika

Republike Slovenije z doseienimi rezultatu in odprtimi vpra5anji, katerim bo namenjena posebna

pozornost v bodode.

Predsedujodi

Koordinaciji domoljubnih in veteranskih

organizacij Slovenije

dr. Bojan POTOCNIK


