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LETNI PROGRAM DELA 
Združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljana in bivših Ljubljanskih občin za  leto 2022 

  
Zap. 
Št. 

NALOGE NOSILEC SODELUJEJO ČASOVNICA 

1.  Zbor veteranov: 

• poročila za predhodno leto: 
o poročilo nadzornega odbora, 
o poročilo predsednika o delu združenja, 
o finančno poročilo. 

• letni načrt dela za l. 2012, 

• finančni načrt za l. 2022, 

• Volitve predsednika, predsedstva in članov 
komisij, 

• predlog in sprejem sprememb in dopolnitev 
statuta združenja, 

• sprejem predlaganih pravilnikov in dopolnil: 

Predsednik delovnega 
predsedstva 

• sekretar, 

• člani predsedstva 

• predsedniki komisij. 

• poročila za leto 2021 
izdelati do 15.01.22 

• načrte za leto 2022 
izdelati do 15.01.  

• poročila in načrte 
sprejme predsedstvo do 
15.02.22 

• občni zbor sklicati do 
07.04. 2022 

• Pripraviti dve varianti 
zbora, fizičnega in na 
daljavo 

2.  Postopki za pridobitev kandidatov za funkcije v 
združenju 

predsedstvo Člani združenja Do zbora združenja 

3.  Izdelava finančnega poročila za državne 
institucije in izdelava inventurnega popisa. 

predsednik sekretar   15.01. 2022 

4.  Dostava poročil za predhodne leto ter načrtov 
združenja za tekoče leto na MOL. 

sekretar predsedstvo 31.01. 2022 

5.  Dostava poročil za predhodne leto ter načrtov sekretar predsedstvo 01.03. 2022 
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združenja za dve leti na MORS. 

6.  Sodelovanje združenja z veteranskimi 
organizacijami in KoDVOSom. 

predsednik predsedstvo celo leto 

7.  Sodelovanje združenja z MORS in enotami SV. predsednik predsedstvo celo leto 

8.  Delovni sestanki predsedstva. predsednik predsedstvo po potrebi 

9.  Delovni sestanki komisij. predsedniki komisij predsedstvo po potrebi 

10.  Vojaško, zgodovinsko in strokovno potovanje. predsedstvo člani združenja 17.09.2022 

11.  Ogled in obnovitev spominskih obeležij  • zgodovinska komisija • predsedstvo,  

• nosilci tajnih skladišč 

po načrtu zgodovinske 
komisije 

12.  Sodelovanje z MOL in nevladnimi 
organizacijami. 

predsednik predsedstvo celo leto 

13.  Izvedba literarnega natečaja  Moja rodna 
domovina »SLOVENSKA PLEMENITOST IN 
DOBRODELNOST« 

ZV mesta Ljubljane in OŠ 
Vič 

• predsedstvo  

• OŠ Slovenije  

 470 osnovnih šol v 
Sloveniji  

• izbor najboljših del,  skupina združenja in OŠ do 21.01.2022 

• Izdaja knjige MOJA RODNA DOMOVINA – 
»SLOVENSKA PLEMENITOST IN 
DOBRODELNOST« 

   

• organizacija in izvedba zaključne prireditve.  predsedstvo in OŠ Vič do 20.04.2022 

• Pošiljanje razpisa za natečaj MRD za leto 
2023. 

 predsedstvo in OŠ Vič 02.9.2022 

14.  Sodelovanje na državnih in veteranskih 
proslavah, slovesnostih in komemoracijah: 

• ob dnevu SV – 15. maj,  

• ob dnevu državnosti -24 junij, 

• ob dnevu zmage – 9.maj (Ljubljana, Orle), 

• dan veteranov vojne za Slovenijo -17.maj, 

• ob odhodu zadnjega vojaka – 25. oktober, 

• ob odkritju spominskih obeležij, 

• komemoracije ob dnevu mrtvih 27.10– 1.11. 

• polaganje venca na pomnik padlim v vojni 
za Slovenijo ob dnevu državnosti, 

• prapor pri kostnici padlih vojakov v 1. 
svetovni vojni, 

predsedstvo • člani, 

• vojaške veteranske 
organizacije Slovenije, 

• SEVER, 

• MOL, 

• Ministrstvo za 
obrambo, 

• OŠ Vič 

• praporščak 
 

  
 



    

• prapor pri pomniku padlim v drugi 
svetovni vojni 41-45, 

• polaganje venca na pomnik padlim v 
vojni za Slovenijo,  

• polaganje venca na Urhu, 

• obisk grobov veteranov ob dnevu mrtvih. 

• proslavah veteranskih organizacij. 

15.  Zbiranje gradiva za 2. del »Zbornika o procesih 
osamosvajanja v mestu Ljubljana v letih 1990 – 
1991« 

 • Premk Martin 

• Kunovar Franc 

• predsedstvo 

Stalna naloga 

16.  Vojaško strokovno usposabljanje praporščakov 
veteranskih in domoljubnih organizacij v 
Sloveniji: 

• kadrovanje dveh praporščakov iz sestave 
veteranov. 

predsedstvo praporščaki  stalna naloga 

17.  Zgodovinska komisija: 

• izdelava predloga za postavitev spominskih 
plošč, 

• pridobivanje zgodovinskega gradiva, 

• pridobivanje pisnih pričevanj veteranov, 

• zbiranje pisnega, materialnega in 
slikovnega zgodovinskega gradiva, 

• zbiranje gradiva za 2. del Zbornika, 

• izdelovanje stanja formacije poveljstev in 
enot z imeni: 

o januar 1991, 
o junij 1991, 

• izdelovanje poročila o stanju oborožitve in 
opreme za posamezna obdobja in stanje v 
enotah, 

• izdelava načrta spominske poti. 

zgodovinska komisija, 
dr. Martin Premk in 
predsedstvo 

• predsedstvo, 

• veterani, 

• občani, 

• odgovorni za logistiko 
po MSNZ občin in 
mesta 

. 
 
 
 
 
zbiranje gradiva za 2.del 
zbornika po načrtu 
 
 
 

18.  Razpoznavnost združenja med sorodnimi 
veteranskimi in domoljubnimi organizacijami in 
lokalnim okoljem. 

predsedstvo  v skladu z organiziranostjo  



    

19.  Stalno posodabljanje spletne strani združenja z 
vnosom pričevanja aktualnih dogodkov, 
pričevanj posameznikov. 

Lavra Oman  članki, pričevanja, slikovno 
gradivo in video zapisi 

20.  Delovanje pisarne združenja. sekretar člani predsedstva  

21.  Obisk: 

• Predsednika države 

• Predsednika državnega sveta 

• Ministra za obrambo 

• Župana MOL 

• Podžupana MOL 

• Ustanov in združenj 

predsedstvo  Tekom leta 

22.  Obisk donatorjev predsednik  po dogovoru 

23.  Sprotno urejevanje baze podatkov članov. sekretar  Stalna naloga 

24.  Sodelovanje s 1. brigado SV na proslavah, ob 
dnevu odprtih vrat in pri predstavljanju 
zgodovine osamosvajanja in vojne za Slovenijo 
– maj in december. 

predsedstvo   

25.  Prireditve ter aktivnosti po sklepu predsedstva 
združenja. 

predsedstvo člani in gostje tekom leta 

26.  Sodelovanje na pogrebnih svečanostih članov 
združenja in zaslužnih pripadnikov TO 

člani  tekom leta 

 
Sekretar 

                Bojan Mikuš  Predsednik 
  Dr. Igor POTOČNIK 
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