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Spoštovane veteranke, spoštovani veterani vojne za Slove-
nijo, hvala vam za vaše domoljubje, predanost in pogum!

V veliko čast mi je, da vas lahko kot ministrica za obrambo 
Republike Slovenije v vašem glasilu nagovorim ob držav-
nem prazniku dnevu suverenosti ter ob 25. obletnici začetka 
delovanja Manevrske strukture Narodne zaščite in prvega 
Republiškega štaba Teritorialne obrambe pod poveljstvom 
Predsedstva Republike Slovenije. 

To so pomembne obletnice. Ob njih se še močneje zavedam 
vašega neprecenljivega prispevka pri nastajanju in obvarova-
nju naše samostojne in suverene države Republike Slovenije. 
Zato bi se vam rada najprej iskreno zahvalila za vse, kar ste 
storili za domovino. Hvala vam za vaše domoljubje, preda-
nost in pogum, ki ste jih izkazovali, da je bil dosežen zgo-
dovinski cilj slovenskega naroda. Dali ste nam pomemben 
zgled, zaradi katerega vemo, da država ni nekaj samoumev-
nega in da se je zanjo treba tudi žrtvovati. 

Projekt Manevrske strukture narodne zaščite je bil gotovo 
prelomni projekt v slovenski državotvorni zgodovini. Orga-
nizatorji in pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite 
– domoljubi iz takratnih obrambnih in varnostnih struktur 
– ste pravilno predvidevali, da bo pot do samostojnosti in 
suverenosti zahtevna ter da obstaja realna verjetnost, da bo 
za zaščito in obrambo plebiscitarne volje slovenskega naro-
da potrebno tudi orožje. Z velikim pogumom, ob visokem 
tveganju in v strogi tajnosti ste ob podpori vseh, ki so za 
skrivno skladiščenje dali na voljo svoje prostore, preprečili 
poskus JLA in zveznih oblasti, da bi prišlo do odvzema orož-
ja Teritorialne obrambe Slovenije leta 1990. Tako je do jeseni 
1990 državno vodstvo z Manevrsko strukturo narodne zašči-
te kot zasnovo slovenskih obrambnih sil zagotovilo temeljne 
materialne in organizacijske pogoje za prevzem Teritorialne 
obrambe v slovenske roke. 

Teritorialna obramba Republike Slovenije je tako v vojaški 
spopad, brez katerega zavarovanje plebiscitarne odločitve 
slovenskih državljank in državljanov ni bilo mogoče, vsto-
pila vojaško pripravljena. Skupaj s slovenskimi policijskimi 
enotami je na bojnem polju obranila samostojnost in suvere-
nost naše mlade države. 
Popolno suverenost nad našim ozemljem pa smo prevze-
li, ko je tudi zadnji vojak poražene Jugoslovanske armade v 
koprskem pristanišču zapustil slovensko ozemlje. To sklepno 
dejanje slovenske osamosvojitve je potekalo v noči s 25. na 
26. oktober 1991. Kot državljanka in ministrica za obrambo 
Republike Slovenije sem vesela in ponosna, da v spomin na 

ta izjemno pomemben mejnik v slovenski državotvorni zgo-
dovini od letos naprej 25. oktobra praznujemo državni praznik 
– dan suverenosti. 

Prepričana sem, da smo vsi skupaj zelo ponosni tudi na da-
našnjo Slovensko vojsko, sodobno vojsko, priznano v okviru 
zavezništva, ki ima svoje korenine v boju generala Maistra 
in njegovih borcev za severno mejo, v slovenskem narodno-
osvobodilnem partizanskem boju ter v vojni za samostojno 
Slovenijo. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske imajo 
znanje in usposobljenost, s katerima učinkovito zagotavljajo 
našo nacionalno vojaško obrambo, delujejo za mir na kriznih 
žariščih po svetu in – kadar tako zahtevajo razmere – sodelu-
jejo tudi v našem sistemu zaščite in reševanja. Pripadnice in 
pripadniki Slovenske vojske poleg tega živijo in udejanjajo 
domoljubje. Isto vrednoto, ki je vodila vas, da ste se tako od-
ločno postavili za našo samostojno prihodnost. Ta vrednota 
je razvidna tudi iz vašega delovanja in prizadevanj, ki prese-
gajo le željo, da bi se osamosvojitvenih dogodkov ustrezno 
spominjali. Z vašo pomočjo lahko ob spominu na zgodo-
vinsko osamosvojitveno vojno namreč vedno znova najdemo 
optimizem in samozavest, ki nam pomagata pri spoprijema-
nju z raznovrstnimi izzivi ter pri aktivnem delu v dobrobit 
Republike Slovenije.

Spoštovani,

zahvaljujem se vam za vaš veliki prispevek pri ustanavljanju 
lastne države in njeni uvrstitvi v družbo sodobnih demokra-
tičnih držav sveta. 
Čestitam vam ob dnevu suverenosti in vam želim čim več prijetnih 
trenutkov ob skupnem spominjanju osamosvojitvenih dni. 

Srečno!
Andreja Katič,

ministrica za obrambo
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Spoštovane veteranke in veterani vojne za Slovenijo!

Letošnja edina številka našega glasila »Veteran« je izšla ob 
novem državnem prazniku, ki je na naš predlog poimenovan 
»Dan suverenosti«.Ta praznik je nadomestil dan spomina na 
tisti trenutek, ko je zadnji vojak JLA zapustil ozemlje Repu-
blike Slovenije in katerega smo se s ponosom spominjali vsa 
dosedanja leta po osamosvojitveni vojni.

V predlogu predsedniku Državnega zbora dr. Milanu 
Brglezu smo skupaj z ZPVD društev Sever zapisali, da je v 
mesecu oktobru leta 1991, natančneje 25. oktobra 1991 ob 
23.45 uri, slovensko ozemlje zapustil zadnji vojak jugoslo-
vanske armade, takrat nam že tuje vojaške sile. Slovenija je 
ostala sama s svojimi obrambnimi in varnostnimi silami, s TO in Milico. Na ta dan je Slovenija pos-
tala suverena država, na katero smo veteranke in veterani bili in smo še danes ponosni. V mesecih, ki 
so sledili, je naša država postala mednarodno priznana članica družine evropskih narodov ter polno-
pravna članica OZN. Uresničile so se želje naših prednikov, da bodo morda sami ali pa vsaj njihovi 
potomci živeli v svoji lastni in suvereni državi. Prav izraze »suverenost« in »suvereni« so poudarjali 
številni predstavniki Slovenije v svojih nastopih ob državnih in drugih pomembnih praznikih tako 
doma kot tudi v mednarodnih organizacijah in združenjih, katerih polnopravna članica je postala tudi 
naša država. Žal nam je, da je vsa vznesenost takratnega časa ob omembi besede »suvereni na svoji 
zemlji« danes le spomin na čase naše enotnosti in visoke stopnje samozavesti. Vojne veteranke in 
veterani, združeni v ZVVS, izražamo zahtevo vsem najbolj odgovornim voditeljem v naši državi, da 
storijo vse, da ohranimo našo Slovenijo suvereno v skupnosti enakopravnih in demokratičnih evrop-
skih narodov. Zavedamo se, da se je bilo ob vstopu v EU in NATO potrebno odreči delu svoje suve-
renosti, posebej na obrambnem, varnostnem in monetarnem področju, ne pristajamo pa na odrekanje 
svoje suverenosti »po koščkih«, kakor je všeč vsakokratnim Vladam Republike Slovenije. In letos 
prvič je postal ta dan praznični dan in želim si, da bi ga tako razumeli vsi državljani in državljanke 
naše države. Želim si, da je ta dan dan spomina na čase naše enotnosti, ponosa in visoke stopnje 
samozavesti, na vse, kar nas je kot narod ohranjalo in ohranilo skozi stoletja.

Tudi ob tej priložnosti izrekam zahvalo gospodu Marjanu Dolinšku, poslancu DZ in veteranu vojne 
za Slovenijo, ki je storil vse, da je naš predlog uspešno prestal celotno parlamentarno proceduro ter 
bil na seji DZ izglasovan z veliko večino glasov poslank in poslancev.

Pred kratkim, 4. oktobra 2015, smo se v Ljubljani na slovesnosti v počastitev 25-letnice MSNZ in 
ustanovitve RŠTO, ki je bil prvič v naši zgodovini podrejen neposredno Predsedstvu RS, spomnili 
takratnih zgodovinskih dogodkov. Pred proslavo je bila tudi otvoritev obnovljene razstave o obeh 
komponentah MSNZ, na kateri je bila posebej poudarjena misel, da sta obe komponenti, tako voja-
ška kot policijska (»zelena in modra«), storili vse, da je bil projekt uspešno izveden in zaključen in da 
gredo zasluge za to vsem sodelujočim in da uspeha ene komponente brez druge ne bi bilo.

Spoštovane veteranke in veterani, v minulih dneh smo s kolegi iz ZPVD Sever opravili številne 
pogovore z odgovornimi ministri, poslanci Državnega zbora, svetniki Državnega sveta in predse-
dnikom Vlade Republike Slovenije v zvezi z vračanjem z ZUJF-om odvzetih pravic. Kot veste, je v 
minulem letu rast bruto nacionalnega dohodka države presegla z zakonom določenih 2,5 odstotkov, 
kar je pomenilo, da se odvzete pravice z začetkom prihodnjega leta morajo vrniti. Tako, kot tudi na 
nekaterih drugih področjih, smo tudi mi naleteli na poskuse zavlačevanja začetka vračanja pravic na 
poznejša leta (2018), vendar smo s pogovori z vsemi omenjenimi predstavniki oblasti dosegli: da se 
bodo pravice vrnile vsem vojnim veteranom, ki prejemajo veteranski dodatek ali izpolnjujejo pogoje 
za pridobitev veteranskega dodatka, ne glede na starost, 2. vsem tistim vojnim veteranom, ki so uve-
ljavili pravico do poklicne pokojnine, vsem vojnim veteranom, ki uveljavijo pravico do predčasne, 
starostne ali invalidske pokojnine, ne glede na premoženjsko stanje in vsem vojnim veteranom, ki 
so brezposelni in starejši od 55 let.
Vsem, ki niso zajeti v navedenih skupinah, pa se bodo pravice začele vračati s 1.1.2017 in ne 2018.
Seveda bodo o predlogih Vlade, zajetih v Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2016-2017, razp-
ravljali poslanke in poslanci DZ in kakšne spremembe pri tem niso izključene.

Spoštovane veteranke in veterani vojne za Slovenijo!

Ob državnem prazniku Dnevu suverenosti vam čestitam ter izražam hvaležnost za vaš prispevek 
samostojnosti naše države Slovenije. Ob tem prazniku se s hvaležnostjo in globokim spoštovanjem 
spominjamo vseh tistih, ki so za suverenost naše domovine darovali največ - svoja življenja!

Naj ne bo nikoli pozabljeno !
Ladislav Lipič, predsednik ZVVS
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25 let MSNZ25 let Manevrske strukture narodne zaščite 

Pomen sinergije med 
Slovensko vojsko in Policijo

Ministrica za obrambo Andreja Katič in ministrica za notranje za-
deve mag. Vesna Györkös Žnidar sta v nedeljo, 4. oktobra, v osre-
dnjem atriju ljubljanske Mestne hiše nagovorili zbrane in slovesno 
odprli razstavo ob 25. obletnici Manevrske strukture narodne zaš-
čite (MSNZ) in prvega Republiškega štaba Teritorialne obrambe 
pod poveljstvom Predsedstva Republike Slovenije. V nadaljevanju 
se je ministrica za obrambo Andreja Katič v ljubljanskih Križankah 
udeležila slovesnosti v počastitev 25. obletnice MSNZ pod naslo-
vom 25 let združeni pri obrambi suverenosti Republike Slovenije v 
organizaciji Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih 
veteranskih društev Sever ter obrambnega in notranjega ministr-
stva. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Vlade 
Republike Slovenije dr. Miro Cerar.    

Razstava ob 25. obletnici MSNZ, ki nas popelje za četrt stole-
tja v preteklost, ko je bil projekt MSNZ oblikovan v posebnih 
razmerah najobčutljivejšega obdobja slovenskega osamosvaja-
nja, je  rezultat sodelovanja  med Muzejem slovenske Policije in 
Vojaškim muzejem Slovenske vojske v sodelovanju z Zvezo ve-
teranov vojne za Slovenijo in Zvezo policijskih veteranskih dru-
štev Sever. Ministrica za obrambo Andreja Katič se je najprej 
iskreno zahvalila vsem organizatorjem in pripadnikom MSNZ, 
ki je bila prelomni projekt v slovenski državotvorni zgodovini, 
in sicer za domoljubje, pogum in pripravljenost, da so za zago-
tovitev pogojev za poznejšo obrambo rezultatov plebiscita ter 
naše suverenosti in samostojnosti prispevali vse svoje moči. 
»Zaradi vas in vašega ogromnega truda ter seveda neprecen-
ljivega prispevka vseh, ki ste sodelovali v vojni za samostojno 
Slovenijo, se toliko bolj zavedamo, da država ni nekaj samo-
umevnega in da se je zanjo treba tudi žrtvovati,« je poudari-
la ministrica Andreja Katič. Dejala je, da je eno najmočnejših 

sporočil, ki se zrcali iz njihovega takratnega delovanja, izjemen 
pomen, ki ga imata vojska in policija, ter dobro sodelovanje ozi-
roma sinergija med njima, kar pa je zelo pomembno za državo 
ter njeno varnost in razvoj. 

»Snovalci in pripadniki MSNZ – domoljubi iz takratnih 
obrambnih struktur in slovenske Milice – ste pravilno predvi-
devali, da bo pot do samostojnosti in suverenosti zahtevna ter 
da obstaja realna verjetnost, da bo za zaščito in obrambo plebi-
scitarne volje slovenskega naroda potrebno tudi orožje. Z veli-
kim pogumom, ob visokem tveganju in v strogi tajnosti ste ob 
podpori vseh, ki so za skrivno skladiščenje dali na voljo svoje 
prostore, preprečili poskus odvzema orožja Teritorialne obram-
be Slovenije leta 1990 s strani JLA in zveznih oblasti. Tako je do 
jeseni 1990 državno vodstvo z MSNZ kot zasnovo slovenskih 
obrambnih sil zagotovilo temeljne materialne in organizacijske 
pogoje za prevzem Teritorialne obrambe v slovenske roke,« je 
še poudarila ministrica Andreja Katič. 
V nadaljevanju je dejala, da lahko prav zdaj, ob pojavu novih 
varnostnih groženj, znova vidimo, kako pomembni sta za razvoj 
države, njeno suverenost in nacionalno varnost prav vojska in 
policija ter nadaljevala: »Dobro organizirana vojaška obram-
ba in policija, ki delujeta vsaka v okviru svojih pristojnosti in 
usklajeno, sta eden izmed temeljev suverene države. To je bilo 
jasno v predosamosvojitvenem in osamosvojitvenem obdobju 
in to je jasno tudi danes. Zato pa je treba v ta dva sistema vlaga-
ti. Le tako bomo lahko uspešna država, učinkovito organizirana, 
pa tudi solidarna in humana.« 

Kot dober primer dobrega sodelovanja med Slovensko vojsko in 
slovensko Policijo je ministrica za obrambo izpostavila sodelo-
vanje Vojaškega muzeja Slovenske vojske in Muzeja slovenske 
Policije, ki sta razstavo, ki prikazuje najpomembnejše mejnike 
in dogodke pri projektu MSNZ, nadgradila z novimi spoznanji. 
Mag. Vesna Györkös Žnidar je med drugim v svojem nagovoru 
poudarila, da se je eden najpomembnejših motivov za nastanek 
Manevrske strukture narodne zaščite ohranil vse do danes – to 
je skrb za dobrobit celotne družbe in njenih posameznikov. »Ta 
motiv se prenaša na nove generacije policistov in vojakov, tudi 
tiste, ki ste bili rojeni v že samostojni državi. Policisti in vojaki 
namreč še zmeraj postavljate dobrobit slehernega človeka na prvo 
mesto, kar je tudi eden izmed razlogov, da danes živimo v družbi, 
v kateri vsi uživamo svobodo, varnost ter imamo enake pravice in 
možnosti,« je še poudarila ministrica za notranje zadeve.   
Zbrane je uvodoma nagovoril tudi župan Mestne občine Ljubljana 
in gostitelj razstave Zoran Janković, ki je poudaril pomen zgleda 
glavnega mesta v ključnih trenutkih naše zgodovine. Pri tem se je 
dotaknil tudi migrantske problematike ter poudaril pomen odprtosti 
in gostoljubja ter pripravljenost pomagati ranljivim skupinam. 
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Predsednik OZVVS Kranj Zvone Režek, se 
je upokojil leta 2003 v činu podpolkovnika, 
ki ga je dobil še daljnega leta 1989. Skupaj 
je nabral kar 30 vojaških let in kot sam pravi, 
je v TO in potem Slovenski vojski delal do 
upokojitve »nekega lepega sončnega dne« 
v letu 2003. Skupaj sem nabral 30 služ-
bovanja v uniformi. Zdaj sem predsednik 
OZVVS Kranj in trenutno Pokrajinskega 
odboru ZVVS za Gorenjsko, aktiven pa tudi 
v Društvu upokojencev MORS. Zanimiv 
sogovornik torej, z njim pa smo spregovo-
rili predvsem o dneh, ki mu bodo ostali v 
spominu, torej od dneh in letih v TO ter o 
osamosvojitveni vojni. 

Kdaj ste se odločili za kariero v vojaški 
uniformi?
Vojaška kariera se je dejansko začela z vsto-
pom v Šolo za rezervne oficirje VLJ in PLO, nadaljevala pa potem 
v letu 1973, ko sem vstopil v službo v Teritorialni obrambi, tak-
rat še poveljstvu partizanskih enot v Kranju. Delal na delovnem 
mestu »zalednika«, pa tudi organizacijsko-mobilizacijske zadeve. 
Leta 1975 je sledila reorganizacija, bil je pred dejstvom, da sprej-
me delovno mesto poveljnika občinskega štaba TO. In takratni 
republiški sekretar za ljudsko obrambo Martin Košir mi je dejal: 
''Ali boš splaval ali pa utonil.''
Kranjski občinski štab TO je bil takrat najštevilčnejši na Gorenj-
skem, zaposlenih je bilo 7 ljudi, imeli pa so tudi največ enot na 
Gorenjskem. Že leta 1972 pa se je en bataljon Kokrškega odreda 
»oborožil« in pripadniki so imeli tako orožje kot strelivo v hrambi 
doma. In tako je bilo vse do leta 1991.
Naloga tega bataljona je bila obramba širšega predela brniškega 
letališča in s tem mesta Ljubljane (KOGLJ – Komanda odbrane 
grada Ljubljane - Poveljstvo obrambe mesta Ljubljane).  Že pred 
letom 1980 je bila mišljena namestitev raketne enote za obrambo 
letališča v Valburgi pri Smledniku, kar bi predstavljalo obrambno 
linijo severno od Ljubljane. – ena od pomembnih opornih točk bi 
bila prav ta raketna enota v Valburgi. 
Kakšne so bile aktivnosti v tistih začetnih letih slovenske TO?
Pripravili smo kar nekaj vaj, ena večjih takrat je bila vaja »Lub-
nik« 1975, ki jo je pripravil RŠTO, sodelovale pa so enote TO iz 
vse Slovenije. Vaja nam je povzročila ogromno skrbi, dala pa tudi 
ogromno izkušenj, postavljali smo na primer delavnice za popšra-
vilo orožja, vzdrževanje in servisiranje vozil ter vsega mogoče-
ga, kar se je počelo takrat na »začasno zasedenem ozemlju«. Kot 

Intervju: Zvone Režek, predsednik OZVVS Kranj

30 let v vojaški službi

je velevala takratna obrambna doktrina. 
Leta 1976 smo v Zagrebu pripravili dvo-
stopenjsko vojaško vajo »Plamen«, šlo 
je za ''potiskanje'' okupacijskih sil iz not-
ranjosti proti Avstriji in Italiji. Takrat sem 
pridobil ogromno praktičnih izkušenj.
V tistih letih sem bil kar 15 krat vodja 
usposabljanja in tabora na Mačkovcu pri 
Bledu - kjer je še danes strelišče - v okvi-
ru programov tedenske usposabljanja za 
pripadnike TO Kranj in dvotedenskega 
usposabljanja častnikov in podčastnikov 
iz enot, ki so bile vpoklicane na usposa-
bljanje. Vsaka od enot TO je bila v štirih 
letih na enotedenski vaji, mobilizacijski 
vaji in enodnevnem usposabljanju. Te so 
potekale predvsem v mesecih maju in ju-
niju, naše v Mačkovcu.

Na Gorenjskem so bile enote TO precej dobro oborožene in 
opremljene. Kako ste prišli do tega in kje ste oborožitev ter 
sredstva hranili?
V osemdesetih letih je bilo sicer obdobje velike inflacije, kljub 
temu pa so bile tovarne v Kranju takrat uspešne (Iskra, IBI, Pla-
nika …) in precej denarja je bilo vloženega v nakup orožja. Ku-
povalo se je avtomatske puške AK70, puškomitraljeze, enocevne 
raketomete, minomete 60 in 80 mm, protiletalsko orožje pa tudi 
veliko RKBO opreme ter opreme za radijske zveze (Iskra RT1 in 
RT6). Radijsko opremo so imele enote TO do ravni voda. 
V tistem obdobju so se menjale uniforme in vsi pripadniki TO so 
dobili nove. Pomanjkljivost pa je bila, da je bilo vse strelivo nad 
kalibrom 12,7 mm v hrambi v skladišču JLA na Drulovki. Zani-
mivo, da je JLA vse svoje strelivo iz Drulovke v l. 1991 umaknila, 
ne pa tudi streliva TO Gorenjske, ki je ostalo v ločenem skladi-
ščnem objektu. Na Brniku smo imeli shranjeno orožje za protide-
santni odred. 

Kako ste »shajali« z JLA, kakšni o bili odnosi med njimi in 
vami?
Pred začetkom osamosvojitvene vojne  je v kranjski vojašnici 
poveljeval polkovnik Juroš, v času agresije  ga je zamenjal nov 
poveljnik, ki pa TO ni ne cenil in ne upošteval. Bil je prav za-
drt. Sicer je bilo v kranjski vojašnici veliko oficirjev, ki so začeli 
svojo vojaško kariero v Bovcu in/ali Tolminu ter Bohinjski Beli, 
potem pa prišli na poveljstvo planinske enote v Kranju. Z večino 
teh oficirjev JLA sem bil na »ti« - vse do osamosvojitvene vojne. 
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Ko sem takrat sodeloval na pogajanjih o predaji, so pokazali svoj 
pravi obraz, prednjačil je seveda pripadnik KOS. 

Kje ste bili v tistem obdobju, kje ste delovali?
Do maja 1991 sem bil poveljnik OŠTO Kranj, želel pa sem k za-
lednikom – v logistiko - na Pokrajinski štab TO Gorenjske, kar se 
mi naposled le uresničilo. Takrat je bil poveljnik PŠTO brigadir 
Peter Zupan, kasneje pa je na njegovo mesto prišel brigadir Bojan 
Šuligoj.  Ko je brigadir Šuligoj odšel na MORS, ga je zamenjal 
brigadir Janez Kavar , ki je uvedel vrsto novosti, predvsem na 
področju opreme za gorsko bojevanje. In v tistem času je začela v 
Bohinjski Beli nastajati gorska enota.
Po ukazu za odvzem orožja se je iz TO umaknili logistik iz vrst 
JLA, na  njegovo mesto pa sem prišel sam kot pomočnik povelj-
nika za zaledje. Takrat smo v PŠTO »vsi delali vse«, veliko je 
bilo dežurstev, izdelave raznih variant vojnih načrtov in posebnih 
načrtov za radijske zveze. Vendar je bilo vse to del taktike JLA in 
usmerjeno v nosilno in glavno vlogo JLA. Vsi ti načrti in izkušnje 
nam seveda potem pri obrambi Slovenije niso dosti pomagali, ko 
je prišel 27. junij 1991. Tedanji bojni načrti so vsebovali vse, ne 
pa tudi tega, da bo prišlo do konfrontacije z »notranjim« nasprot-
nikom. V načrtih smo meli namreč vse, kako se braniti pred zuna-
njim sovražnikom…

Kako ste bili oboroženi, ko je potem prišlo do spopadom z 
enotami JLA? Kako ste teritorialci to pričakali?
Orožje so enote imele, ko  se je začelo, ni pa bilo streliva. Približ-
no 200 kosov orožja je s kompletom streliva so hranili pripadniki  
3. bataljona 21. Brigade TO doma. Nekaj orožja, katerega smo 
skrivno prenesli iz skladišča v vojašnici Kranj po Ukazu za predajo 
orožja s strani takratnega RŠTO, je bilo tudi v skrivnih skladiščih 
(v tovarni Sava, na Primskovem na PTT, zatem v Preddvoru…), 
nekaj orožja je bilo še v drugih tovarnah, na primer v Planiki, ter 
pri posameznikih na njihovih domovih v okolici Kranja…

Se vam je dogajanje vtisnilo v spomin, kako ste doživljali voj-
no?
Agresija se je začela v četrtek ponoči, dan prej sem šel po službi 
na pivo, mimo sta se pripeljali vojaški vozili –Prage  z dvocev-
nimi protiletalskimi topovi. Takšne prage so potem namestili na 
mejne prehode, posebno v enoto, ki je delovala po objektih na 
Jezerskem. 
Po slovesnosti v Ljubljani sem odšel spat, takoj ponoči pa je sledil 
poziv, naj vzamem tovornjak in grem na Brnik ter naj ''zaprem'' 
izvoz z letališča.  V zmedi sem doma pustil nahrbtnik in avtomat-
sko puško, tako da sem imel pri sebi le dve pištoli. Tovornjak sem 
postavil na vaško pot proti Vašci in jo zaprl. Na vzhodni strani 
letališča so bili tanki in oklepniki JLA, ki so jim vsake toliko časa 
(zaradi polnjenja akumulatorjev) vžigali motorje in so zarohneli. 
V tovornjaku sem imel radijsko postajo, kakršne je takrat upora-
bljala Civilna zaščita. Večino dni sem tako preživel v tovornjaku, 
v njem sem imel nekaj bomb, avtomatsko puško in armbrust. Eno-
te TO iz Kranja, Radovljice, Jesenic, Tržiča in Škofje Loke so bile 
takrat razmeščene v  okolici letališča Brnik z nalogo zavarovanja 
letališča, v večernem času so se pa deloma premaknile v šolo v 
Šenčurju in Cerkljah…
TO Kranj je imel že pred 1991 na položajih za obrambo letali-
šča nekaj (nedelujočih) tankov, ki pa so jim delovale kupole – za 
zaščito pred desantom na letališče. Imeli smo tudi že pripravljene 

položaje za postavitev minometov. Zanje in za havbice smo imeli 
strelivo v skladišču v Drulovki. 
Prve ure so bile zame stresne, največ težav in dela je bilo z odvra-
čanjem ljudi, ki so se vozili na delo. Na letališču je bila milica, 
v letališkem stolpu pa naši fantje, ki so že pred agresijo varovali 
letališki stolp. Prišel sem v stik z novinarji, tudi z nesrečnima av-
strijskima, ki sta potem izgubila življenje na letališki stezi. Logi-
stiki smo imeli sprva nekaj težav z dostavo suhih oblačil pripadni-
kom TO, mokre uniforme smo vozili na sušenje v Škofjeloško 
Predilnico. Sprva so stvari potekale po povezavah, katere so bile 
nam poznane že prej, predvsem bi rad tu poudaril veliko pomoč 
civilov in vodstvenega osebja letališča Brnik. Šele zatem je za-
deve v roke prevzela koordinacijska skupina in začela oskrbovati 
teritorialce s hrano, vendar smo kljub vsemu veliko energije pora-
bili za oskrbo enot na terenu in v šolah. 
Prva dva dneva so imeli nekateri teritorialci stare uniforme, ki so 
bile enake kot uniforme JLA. Na Brniku so bile enote TO iz Kra-
nja, Radovljice, Jesenic, Škofje Loke in Tržič , skupaj približno 
800 pripadnikov TO, ki jih bilo potrebno oskrbovati. 

Pa dogodki, ki so se vam je najbolj vtisnili v spomin?
V tistem času sem šel dvakrat s tovornjakom v Borovnico po stre-
livo, ob vračanju sem imel za tovornjakom pripet top. Pokvarilo 
se je kolo in odpadlo, pa smo ga našli in z nekaj mehaničnega 
znanja popravili, potem sva s sodelavcem top skrila v Črni vasi in 
nadaljevala pot proti Brniku.
Drugi dan agresije so na Brnik s helikopterjem pripeljali »zvezne« 
miličnike, ki naj bi prevzeli mejni prehod na Brniku in so stopili v 
kontakt z poveljujočim enot TO na Brniku, ki jih je tudi pozval k 
predaji. Na Brniku je že delovala 13 operativna skupina  sestavljena 
iz častnikov TO Gorenjske. Operativna skupina je sestavljala enota 
prostovoljcev, ki so dobili nalogo zavzetja enote JLA in zveznih 
miličnikov na letališču Brnik. Po uspešni blokadi objekta JLA sem 
se s tovornjakom  pripeljal do ograje letališča, kjer me je pričakal 
podoficir JLA in me odpeljal do objekta na letališču, v katerem je 
bilo 13 miličnikov in 17 vojakov, pred objektom pa lepo postrojeno 
orožje in strelivo pripadnikov JLA. Medtem pa so zvezni miličniki 
svoje stvari (osebno orožje in opremo ) pustili v pisarnah v stavbi 
eskadrilje. Miličnikom je poveljeval možakar, ki je imel že precej 
izkušenj s Kosova. Med pogajanji samimi pa je tankovska enota  
ponovno vžgala tanke, ki so zarohneli in ustvarili takšen vtis pri 
zveznih miličnikih, da so sami poskakali na tovornjak in prosili, 
da jih odpeljemo proč od letališča. Iz postojanke na letališču smo 
v enem tovornjaku odpeljali miličnike in v drugem vojake JLA v 
zbirni center na Gorenjskem sejmu v Kranju. 
Med samim letalskim napadom na letališče (28.6.1991) sem bil 
tam in opazoval raketiranje. Moram priznati, da je bilo grozno 
od hrupa in tresenja zemlje. Prav tako sem opazoval tudi letalski 
napad na oddajnik na Krvavcu. 

Sledila je prekinitev spopadov, kaj ste opravljali takrat? 
Po sami prekinitvi spopadov sem dvakrat sodeloval na neuspe-
šnih pogajanjih v vojašnici v Kranju, tretja pogajanja, šlo pa je 
za predajo vojašnic V Kranju, Škofji Loki in Bohinjski Beli, pa 
so bila potlej na Brdu. Oficirji JKLA so takrat dobivali direktive 
iz Zagreba. Vojašnico v Kranju smo prevzeli 25. oktobra 1991, 
bila pa je v obupnem stanju, saj so se dodobra unesli nad vsemi 
objekti in opremo. Sledila je prenova in PŠTO se je vanjo preselil 
leta 1993. (KB)
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PRI PORABSKIH 
SLOVENCIH

Po jutranjem okrepčilu je voditeljsko vlogo prevzel Karel Ho-
lec, avtor zamisli o romanju porabskih Slovencev na Triglav, 
podpredsednik slovenske samouprave in predsednik slovenske-
ga kulturnega društva Andovci. Goste je popeljal na pohod po 
Porabju. Povzpeli so se na razgledni stolp v Vericah, od koder se 
vidi ozemlje Madžarske, Slovenije in Avstrije, obiskali so bogat 
graničarski muzej v Števanovcih, kulturni slovenski dom v An-
dovcih in slovenski kulturno-informacijski center v Monoštru. 
Pred kulturnim domom v Andovcih je Holec s ponosom predsta-
vil skalo, ki simbolizira Triglav, in njihovo prvo popotovanje 
proti naši najvišji gori. V preteklem letu so skalo s pomočjo de-
lavcev iz Triglavskega narodnega parka iz Mojstrane prepeljali 
v Andovce, jo postavili in opremili s kamni in z napisi krajev, 
kjer na Madžarskem živijo Slovenci. Preprost kamen je postal 
nov simbol slovenske identitete na Madžarskem in kraj mnogih 
srečanj. Poimenovali so ga »Mali Triglav«. Goste sta navdušili 
volja in zavzetost pri negovanju slovenskega jezika (porabski 

Junija je Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ob sodelovanju z 
Zvezo slovenskih častnikov, pomagala pri organizaciji in izved-
bi romanja porabskih Slovencev od »Malega Triglava« do Tri-
glava. Pri izvedbi romanja so sodelovali člani ZVVS in ZSČ iz 
Pomurja, Vzhodnoštajerske pokrajine, Zahodnoštajerske pokra-
jine, Ljubljanske pokrajine, Gorenjske in Zveze vojaških gorni-
kov. Pohodniki, ki jih je po poti spremljala tudi ekipa madžarske 
televizije, so bili navdušeni, saj so jim spremljevalci pokazali 
mnoge znamenitosti in jim predstavili slovensko zgodovino ter 
dogodke iz druge svetovne vojne in vojne za osamosvojitev Slo-
venije. Prijateljske vezi, ki so se okrepile med premagovanjem 
naporov po poti, so porabski Slovenci sklenili negovati. Na svoj 
dom so povabili vse, ki so jim pomagali do Triglava.

V soboto, 5. septembra, so v goste na Gornji Senik prišli pred-
sednik ZVVS, podpredsednik ZSČ, gornika iz Zveze vojaških 
gornikov, predsedniki pokrajinskih odborov ZVVS Pomurja in 
Vzhodnoštajerske pokrajine, predsedniki OZVVS iz Murske 
Sobote, Gornje Radgone, Ljutomera, Celja, Slovenskih Konjic 
in organizator poti. Goste so sprejeli generalni konzul Republi-
ke Slovenije v Monoštru, direktorica Razvojne agencije Sloven-
ska krajina in podpredsednik Državne samouprave Slovencev 
na Madžarskem. Generalni konzul Snoj in direktorica Kovač 
sta pred vzorčno slovensko kmetijo predstavila organiziranost 
in delo Slovencev na Madžarskem, spregovorila o uspelem pro-
jektu postavitve vzorčne kmetije, posebej pa sta se zahvalila za 
pomoč in sodelovanje ZVVS. Premalo se zavedamo, da takšno 
sodelovanje ni le pomoč »tujcem« v Sloveniji, pač pa tudi 
vzpostavljanje neposrednih človeških odnosov med zamejci in 
matičnim narodom. 

Slovenci imajo svoj slovenski starodavni jezik, ki ga dobro ra-
zumejo Slovenci iz Pomurja, drugim Slovencem pa je kar težko 
slediti in si besede smiselno prevajati ter ga razumeti) in kultur-
nih običajev.

V slovenskem kulturno-informacijskem centru v Monoštru so 
zamejski Slovenci predstavili in pokazali tudi slovenski radio, 
ki oddaja štiri ure vsak dan, in uredništvo časopisa Porabje – ča-
sopisa Slovencev na Madžarskem.

Ob zaključku srečanja so si udeleženci ogledali film o sloven-
skem Porabju, predsednik ZVVS general Ladislav Lipič pa je 
pohodnikom podelil spominske listine – v trajen spomin na nji-
hovo prvo pot na Triglav in seveda tudi uspešno sodelovanje z 
ZVVS. Vse pa je povabil k sodelovanju v naslednjem letu, ob 
vzponu slovenskih veteranov na Triglav.

Marjan Vešnar
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OZVVS AJDOVŠČINA VIPAVA
11. pohod Nanos – Triglav

Vztrajnost je marljivost in marlji-
vost je moč homogene, predvsem 
pa domoljubne skupine, katero 
že desetletje s skupnimi močmi 
gradimo pohodniki iz Nanosa na 
Triglav!

Ne glede na to, ali je pohod ju-
bilejen ali ne, je vsak po svoje 
čudovit in posebej namemben. 
Je težak in zelo naporen, vendar 
za domoljubne pripadnike nekaj 

svojevrstnega in posebnega! Tudi letos smo pohod, že enajsti 
PO VRSTI, pohodniki pod okriljem veteranskih organizacij ob-
močnih združenj OZVVS in OZ za vrednote NOB Ajdovščina/
Vipava več kot z odliko opravili.

Pohod, ki ga vsako leto vodimo pod geslom: »Po poteh spomina 
in opomina vojn iz leta 1941-1945 in 1990-1991«, smo pričeli v 
ponedeljek 06. julij 2015 s prelepim jasnim jutrom izpred obele-
žij vojn ob Vojkovi koči na Nanosu. Na vrh naše domovine TRI-
GLAV, smo v prelepem jutru stopili v petek 10. julij 2015 ob 
natanko 10. uri in 21 minut. Zaključek pohoda smo zaokrožili 

Veterani OZVVS Ajdovščina  
Vipava na Kobariškem

Na občnem zboru smo se dogovorili, da letošnji strokovni izlet 
posvetimo 100-letnici prve svetovne vojne s posebnim poudar-
kom na Soško fronto. 

Zadnji septembrsko soboto smo se z dvema avtobusoma od-
peljali iz Vipave in Ajdovščine skozi Novo Gorico, mimo 
Tolmina do Kobarida. V Kobaridu smo si ogledali Kobari-
ški muzej in italijansko kostnico. V muzeju so predstavljeni 
zgodovinski dogodki, ki so se ob reki Soči odvijali v času 
prve svetovne vojne. Poseben poudarek je v prikazovanju 
gorskega bojevanja v Julijskih Alpah, še posebej zadnje, 
12. soške bitke, ki je imenovana tudi “ Kobariška bitka “. 
Avla muzeja ponuja premislek o usodah ljudi pripadnikov 
številnih narodov, ki jih je zajel  vihar vojne. Dvajsetminu-
tni film je prikaz strahot, ki so se dogajale na soški fronti. 
V posameznih sobah so prikazani pregledi zgodovine skozi 
čas in prostor. V eni od sob z reliefom  krnskega pogorja  
nam je vodič zelo nazorno predstavil pripoved o bojevanju 
vojakov v visokogorju, v drugih sobah pa je prikazano živ-
ljenje v zimah, mrazu, snegu in problemih zaledne oskrbe v 
visokogorskem bojevanju. 

Po končanem ogledu v kobariškega muzeja smo se peš odpravili 
na ogled   italijanske  kostnice , ki stoji na griču v neposredni 

med tisočglavo množico pohodnikov in obiskovalcev zaključne 
prireditve na Pokljuki (Rudno Polje), v soboto 11. julij 2015 ob 
13. uri! Uspešno smo se veseli, vendar vidno utrujeni s težkimi 
nogami vili v Vipavsko dolino isti dan okrog 18, ure.

HVALA VAM in se vidimo prihodnje leto 2016!

Vodja pohoda Nanos – Triglav
 Valter Likar -  štabni vodnik

bližini Kobariškega muzeja in je posvečena vsem padlim itali-
janskim vojakom v letih 1915 – 1917 na Tolminske mostišču.

Po ogledu italijanske kostnice smo nadaljevali pot skozi Tol-
min – Voljče do gorskega masiva Kolovrat , kjer smo si pod 
vodstvom vodiča Jožeta Strica ogledali “odporno točko na 
Klobuku “, ki prikazuje utrjene italijanske položaje tretje linije 
Tolminskega mostišča na Kolovratu. Večina objektov je rekon-
struirana in obnovljena v prvotno stanje. 

Vodič nam je na najlepši možni način podal topografsko in tak-
tično orientacijo. Nazorno nam je predstavil način in sistem bo-
jevanja v visokogorju s posebnim poudarkom na „ kobariško 
bitko „.  

Pogledi na bližnje  vrhove so bili prelepi, še posebej na Bene-
čijo. 

Po končani predstavitvi bojevanja v visokogorju in težavah za-
ledne zagotovitve v času pripravah in  času bojnih dejstvovanj 
smo lahko dojeli  smisel/nesmisel bojevanja v 12 soških bitkah.
Polni vtisov o bojnih dogodkih na soški fronti smo vsi bili istega 
mnenja: kaj takega se NE more in NE sme več zgoditi.

Na poti domov smo si zaželeli nasvidenje na izletu v letu 2016. 

Ivan Marc
Predsednik OZVVS
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Pravijo, da novo leto pomeni nov začetek. Na volilnem zboru 
veteranov smo marca 2015 izvolili novo vodstvo. Predsednik 
OZVVS Bele krajine sem postal jaz, Matija Brunskole, pod-
predsednik je Martin Henigsman, častna predsednika sta Bran-
ko Kobetič in Slavko Malešič, sekretar Božidar Šober, člani 
predsedstva so Robert Gregorič, Bojan Jakša, Anton Krašovec, 
Jurij Mihelič, Janez Škrinjar in Anton Šuklje. Ob tem bi se rad 
zahvalil prejšnjemu vodstvu, ki je postavilo dobre temelje, na 
katerih že gradimo naprej. 

V tem letu smo se udeležili letnih zborov OZVVS Trebnje, 
OZVVS Dolenjske, OZVVS Kočevje, PVD Sever in ZSČ Met-
lika ter letnih skupščin Zveze borcev Črnomelj, Metlika, Semič, 
Dragatuš in Vinica. Prisotni smo bili tudi na glavnem zboru 
ZVVS v Mežici na Koroškem. 

Zavedamo se, da brez poznavanja in spoštovanja zgodovine ne 
moremo graditi uspešne prihodnosti, zato se s ponosom ude-
ležujemo raznih slovesnosti. V letu 2015 smo bili prisotni na 
proslavah ob dnevu upora v Črnomlju in Semiču, v Metliki smo 
se udeležili proslave ob dnevu zmage nad fašizmom in naciz-
mom, v Črnomlju, Metliki in Semiču smo se udeležili proslav 
ob dnevu državnosti, v Črnomlju smo bili prisotni na srečanju 
domicilnih enot NOB, v vasi Otok v občini Metlika smo se ude-
ležili slovesnosti Vranov let pri zavezniškem letalu DC3 dako-
ta. V mesecu maju smo si na Hrvaškem, v Karlovcu, ogledali 
razstavo starodobnih vojaških vozil, muzej in frontno črto, v ju-
niju pa smo se udeležili Srečanja veteranov OZVVS Dolenjske.
Belokranjski veterani upoštevamo načelo zdrav duh v zdravem 
telesu, kar dokazuje tudi naša udeležba na različnih športnih 
dogodkih. Konec aprila 2015 smo se odzvali na vabilo hrva-
ških veteranov iz Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog 
rata iz Ozlja in se z drugimi veterani pomerili v treh športnih 
disciplinah: v nogometu, kegljanju in vlečenju vrvi. Na začet-
ku meseca maja smo veterani OZVVS Bele krajine organizira-
li tradicionalni pohod na Krašnji vrh. Ob dnevu državnosti je 
OZVVS Dolenjske organiziralo prvi pohod okoli Novega mesta 
v spomin na prvi strel, ki je odjeknil v Pogancih leta 1991. Veli-
ko naših veteranov se je pohoda udeležilo. Upamo, da bo pohod 
postal tradicionalen. V mesecu juliju so se naši veterani udele-

žili spominskega veteranskega pohoda na Triglav. Avgusta smo 
se udeležili mednarodnega spusta po reki Kolpi, ki ga je organi-
zirala ZSČ Metlika. Septembra pa se je približno trideset naših 
članov odpravilo na tradicionalni pohod na Goteniški Snežnik, 
ki so ga organizirali veterani OZVVS Kočevje. 

Vsaka država mora poskrbeti za svojo obrambo, zato je prav, da 
se zavedamo pomena Slovenske vojske.  V mesecu maju smo se 
na letališču Rakičan udeležili slovesnosti ob dnevu Slovenske 
vojske in dnevu veteranov, ob dnevu odprtih vrat smo obiskali 
Vojašnico Franca Uršiča v Novem mestu in v mesecu septembru 
smo si ogledali dinamično predstavitev Slovenske vojske v 
Metliki, Črnomlju in Semiču. 

Ob dnevu državnosti se nismo udeležili le proslav, ampak tudi 
strelskega tekmovanja z vojaško pištolo, ki je bilo v Kanižarici 
v občini Črnomelj. V mesecu septembru smo veterani OZVVS 
Bele krajine organizirali strelsko tekmovanje z malokalibrsko 
puško. Po tekmovanju smo tekmovalce in druge prisotne pogos-
tili z lovskim golažem, ki so ga pripravili naši člani. 

Vsako leto gremo veterani OZVVS Bele krajine na ekskurzijo. 
Slovenija je majhna, a zelo raznolika in lepa dežela. Pomembno 
je, da poznamo kraje, na katere mejimo, zato smo se odločili in 
se letos odpravili na ekskurzijo po deželi cvička, Dolenjski in 
Posavju.  

Kakor lahko vidite, smo belokranjski veteranke in veterani de-
javni na različnih področjih. Zavedamo se pomena prijateljstva, 
povezovanja in sloge, zato se z veseljem odzovemo na vabila 
različnih združenj in lokalnih skupnosti.

Nobeno vodstvo ni uspešno, če nima dobre podpore, zato bi se 
najprej rad zahvalil vsem našim belokranjskim veterankam in 
veteranom, ki pomagajo pri izvedbi različnih dejavnosti, ki jih 
organiziramo v okviru OZVVS Bele krajine, in ki se z veseljem 
udeležujejo tudi dogodkov, ki jih organizirajo druga združenja. 

Matija Brunskole,
predsednik OZVVS Bele krajine

OZVVS BELA KRAJINA
Belokranjci z novim vodstvom
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OZVVS BRDA 
Prvi pohod po Poti miru prve sve-
tovne vojne v občini Brda

OZVVS Brda je ob zaključku čezmejnega projekta Pot 
miru prve svetovne vojne od Alp do Jadrana v občini Brda 
izvedlo poleg drugih zaključnih aktivnosti še prvi pohod po 
Poti miru v občini Brda. Pohod je združenje organiziralo 
skupaj z Občino Brda in TIC Brda.
Kljub deževnemu vremenu se je pri nekdanji stražnici pri Ko-
žbani zbrala lepa druščina skoraj 60 pohodnikov iz celotne 
Slovenije. Zaradi slabega vremena je bilo potrebno v zadnjem 
trenutku spremeniti startno lokacijo, na pot smo krenili itz Kož-
bane iz pred  prostorov Krajevne skupnosti.  

Vse zbrane je najprej pozdravil predsednik OZVVS Brda Mitja 
Močnik in jim predstavil pomen pohoda in samo traso poho-
da s predstavitvenimi točkami iz vojno- zgodovinskih dogod-
kov na tem severnem delu Brd. Pohod s startom pri Kožbani 
je potekal skozi Kožbano, Krčnik, dolino potoka Kožbanjščka, 
Peternel, Hlevnik in nazaj v Kožbanio. Na trasi smo spoznali 
vojni zgodovinski oris Brd iz obdobja soške fronte, se ustavili 
pri spomeniku velikemu zborovanju 9.7.1944, ko je Jože Sre-
bernič nagovoril več kot  3.000 Bricev in Benečanov, si ogle-
dali naravni most in korita Krčnik, ki jih je izdolbel potok Kož-
banjšček, degustirali odlično briško kapljico pod kmetijo Čarga, 
se ustavili pri spomeniku NOB pri Peterneli, kjer so 22.5.1944 
nemški okupatorji zažgali živih 22 civilnih žrtev, nadaljevali pot 
po italijanski vojaški cesti čez Hlevnik in si ogledali najlepši 
kamniti most, ki so ga zgradili italijanski inženirci leta 1916 ob 
širitvi ceste za potrebe oskrbovanja vojske in prevoz topništva 
od Hlevnika do Golega Brda. 
Po okrepčilu v gradu Dobrovo  je vse zbrane pa je pozdravil tudi 
predsednik pokrajinskega odbora ZVVS severnoprimorske Vla-
do Sedej. Sledila je še podelitev Zahval OZVVS Brda, ki so jih 
prejeli Dean Ambrožič s.p., Vaška skupnost Neblo, Vaška skup-
nost Kožbana in Planinsko društvo Brda. Priznanje za pomoč in 
aktivno sodelovanje pri izvedbi del v okviru projekta Pot miru 
v občini Brda pa je prejel Stjepan Domjan iz policijskega vete-
ranskega združenja Sever. Predsedniki, sekretarka in predstavniki 
območnih veteranskih združenj in drugih domoljubnih organiza-
cij pa so prejeli simbolično darilo v spomin na Brda. Pohoda so se 
udeležili člani veteranskih organizacij iz Ajdovščine, Zgornjega 
Posočja, Zasavja, Ljubljane, Idrija-Cerkno, Šempas, Brda, poli-
cijsko združenje Sever Nova Gorica in OZSČ Nova Gorica.

Mitja Močnik
Predsednik OZVVS Brda 

OZVVS BREŽICE
Še po 24 letih ...
Še 24 let po spopadu v Rigoncah se bojna enota TO Brežice  
- »INTERVENCIJSKI VOD BREŽICE«, še vedno srečuje na 
letnih srečanjih  z namenom ohranjanja in negovanja spomi-
na na dneve osamosvojitvene  vojne za Slovenijo. Vsakoletna  
srečanja potekajo praviloma prvi vikend v juniju, letos pa smo 
se izjemoma srečali drugi vikend junija. Gostil nas je veteran  
Alfonz Komatar  v kleti v Gadovi peči, od koder prihaja zelo 
znan in kakovosten cviček.

Tudi letos smo se najprej  spomnili  našega padlega sobojevni-
ka Jerneja Molana ter prezgodaj preminulih sotovarišev Franca 
Šulerja  in Milana Kranjca z obiskom njunih grobov . Ob  tej 
priložnosti  je veteran Tomaž Šubic izvedel tudi kratek kulturni 
program.

Popoldansko srečanje smo nadaljevali s športno – razvedrilnim  
tekmovanjem v pikadu, aktivnostjo, ki je našim letom že kar 
primerna. Vsakoletna srečanja tudi sicer  popestrimo s kakšnim 
tekmovanjem ( streljanje z zračno  ali malokalibrsko puško, 

športno lokostrelstvo ipd…) ali pa z obiskom kakšnih znameni-
tosti v okolici domačega kraja, ki jih domačini bolj malo pozna-
mo (ekološka ribogojnica, hram vinske princese…).
Za lepo srečanje se moramo zahvaliti gostitelju ter OO ZVVS 
Brežice,  s katero zelo lepo sodelujemo in nam  finančno poma-
ga.Naj  končam z  mislijo: NA SVIDENJE V LETU 2016.

Srečko ZORE
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OZVVS DOLENJSKE
Spominski pohod Poganci  
1991 - 2015
V sklopu praznovanja Spominskega dne MO Novo mesto, v 
spomin na dan pričetka osamosvojitvene vojne za samostojno 
Slovenijo, je Območno združenje veteranov vojne za Sloveni-
jo Dolenjske dne 27.6.2015 na Pogancih pripravilo prvi Spo-
minski pohod POGANCI 1991-2015, posvečen spominskemu 
dnevu MO Novo mesto, obletnici oddanega prvega strela za sa-
mostojno Slovenijo in počastitvi dneva državnosti. S pohodom 
so obeležili tudi 650-letnico Novega mesta, v kateri je kot eden 
od 13 naštetih zgodovinskih dni v 650-letni zgodovini vpisan 
»prvi strel za samostojno Slovenijo, ki je padel na Pogancih 
27.6.1991 ob 03.15 uri.»

19-kilometrski pohod po poti spominov na osamosvojitveno 
vojno, lepotah in okljukah reke Krke in Novega mesta z okoli-
co se je pričel s kratkimi nagovori in napotki organizatorja ter 
govorom prvega moža osamosvojitvene vojne na Dolenjskem, 
generala Albina Gutmana.

Na pohodu sodelovalo 60 pohodnikov, vodil jih je Jože Pureber, 
pripadnik takratne enote za PDD, ki je bila pred 24 leti prva v 

blokadi sovražne kolone na Pogancih.  Med 5 urnim pohodom 
je bilo poskrbljeno za okrepčila in prijetno vzdušje,  ki ga je 
občasno dopolnjeval tudi glas harmonike.

Po uspešno končanem pohodu se je zaključek nadaljeval ob vo-
jaškim golažem in obujanju spominov na osamosvojitvene čase. 

OZVVS Dolenjske

OZVVS DOMŽALE
24. spominski pohod

Zadnjo soboto v septembru smo se veterani vojne za Slovenijo 
zbrali ob pomniku braniteljev slovenske samostojnosti v parku 
poleg Občine Domžale. Čez Depalo vas smo se napotili proti 
Trzinu. Tam sta nam , takratni poveljnik zaščitne čete leta 1991 
Janez Gregorič in član ObmŠTO  Jože Kosmač opisala trzinski 
spopad v vojni za samostojno Slovenijo. V Trzinu se je končala 
življenjska pot petih vojakov JLA in Edvarda Peperka, ki je bil 

le nekaj dni prej vpoklican v TO Slovenije. Hudo ranjen pa je 
bil tudi pripadnik TO Aleš Kodra. Vojna je v resnici eden izmed 
največjih nesmislov človeštva, začne se tam, kjer odpove poli-
tika, ali drugače nadaljevanje politike na grob, oborožen način. 
Le ljudje ubijamo zaradi ožjih ali širših koristi, živali to počno 
zgolj za preživetje,  zaradi hrane  in kadar se čutijo ogrožene.

Iz Trzina nas je pot vodila do Ručigaja na Dobenu, kjer smo 
imeli tradicionalno »trojansko malico«  (krofe).  Tam nam je 
svoje vojne spomine zaupal poveljnik 2. jurišnega odreda, dr. 
Janez Kušar. Njegov odred  je  med vojno deloval v Ljubljani 
in sicer v blokadi vojašnice v Šentvidu, kjer k sreči ni prišlo do 
bojnega spopada, kajti šentviška vojašnica je bila močno oboro-
žena z minskimi sredstvi in posledice si lahko le predstavljamo. 
Po počitku smo nadaljevali pot proti gradu Jable.

Pohod smo zaključili z malico pri  gasilskem domu v Stobu, 
v Domžalah, kjer smo z našimi prijatelji iz drugih veteranskih 
združenj  posedeli še v poznih popoldanskih urah.

TEŽKO SMO SI PRIBORILI SVOJO DRŽAVO, A OČITNO 
JO BO ŠE TEŽE OBDRŽATI PO MERI VEČINE LJUDI, KI 
JO SESTAVLJAMO.

Janez Gregorič
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Veterani spoznavali  
Belo krajino
Veterani vojne za Slovenijo smo se letos napotili v Belo krajino, 
to čudovito deželo ujeto med Gorjance, Kočevski Rog in reko 
Kolpo.

Na Jugorju pri Badovincu smo opravili »mejne formalnosti«, 
izdajo pasoša in carinski pregled, ki pa ni bil nadležen, morda 
bi lahko pretihotapili tudi kakšno pištolo. Bog ne daj, da pa bi 
skrivali steklenico cvička, ali celo dve, za to se dobo trajna pre-
poved vstopa v Belo krajino, saj mešati vinorodna področja se 
res ne spodobi.

Imeli smo temeljit pogovor s Tonijem Gašperičem, tokrat brez 
tete Mare, ki jo je mučila »potrgatvena depresija«.
Pravijo, da se ljudje učimo celo življenje. Tako smo družno obi-
skalo šolo Bistra buča v Radovici, kjer nas je obdelal strogi uči-
telj iz šestdesetih let. Ponovili smo marsikaj, da je tam doma be-
lokranjska pogača, na kateri je tudi sol, ki je slana, bela in groba. 
Na koncu šolske ure smo dobili spričevala, na račun katerih smo 
ob malici pili v bližnji vaški zidanici, nekateri od veselja, drugi 
pa tudi od žalosti in strahu, kajti če je bilo v spričevalu le preveč 
enic, so morali prvi naslednji šolski dan starši v šolo…
Obiskali smo Belokranjski muzej in se nato srečali z veteranom 
osamosvojitvene vojne, Antonom Šukljetom, ki nam je pri le-
talu DC-3 na Otoku povedal o prvem svobodnem ozemlju me 
drugo svetovno vojno in letalskih prevozih ranjencev v južno 
Italijo. V Črnomlju nam je opisal dogajanje v letu 1991. Tako 
smo ugotovili, da so se Belokranjci vajeni turških vpadov izpred 
šesto let, tudi v novejši zgodovini postavili v bran domovini.

Obiskali smo znamenitega vinarja in čebelarja Jožeta Prusa, ki 
nas je navdušil z neizmerno energijo, ki jo izžareva in pravo 
ljubeznijo do vinske trte, ki ga nikoli ne razočara.
Popotovanje smo zaključili v Rosalnicah, poleg znamenitih treh 
far, pri Mojci in njenih zapečenih dobrotah, ki so se verjetno še 
prejšnji dan potikale po sosedovem hlevu. Pred nami je zame-
sila in kasneje spekla belokranjsko pogačo, ponos Bele krajine. 
Toliko optimizma in dobre volje, kot jo je bilo zaznati pri Mojci, 
bi potrebovali tudi mi in bi veliko lažje premagovali vsakdanje 
težave, s katerimi se v življenju srečujemo.
Belokranjci, žilavi, delavni, vztrajni in ponosni, na tistem ma-
lem koščku rodovitne zemlje,  so lahko za vzgled vsem ostalim 
Slovencem.

J. Gregorič

Bo treba v šolo

OZVVS DRAVOGRAD
13. pohod na Košenjak

Krasno jutro nas je pospremilo v nov dan 25. junija 2015 vse tiste, 
ki smo se namenili dan preživeti v družbi OZVVS Dravograd na 
13. rekreativnem spominskem pohodu na najvišji vrh v občini Dra-
vograd, na Košenjak, ki je bil letos posvečen 25. obletnici MSNZ 

in v okviru tega tajnemu skladiščenju orožja TO, ki ga občina Dra-
vograd ni oddala na zahtevo tedanje JLA v njena skladišča.

Po postroju praproščakov in ob poklonu slovenski himni je vse 
prisotne nagovoril gospod Herman Jeseničnik. V kulturnem 
programu prireditve sta z recitacijama sodelovali učenki Osnov-
ne šole Ojstrica, Katja Ravnjak in Nika Dvornik-Polenik, lepo 
domoljubno pesem Za Slovenijo živim, pa je zapela gimnazijka 
Anja Rožič. S slavnostnim govorom nas je nagovorila županja 
občine Dravograd gospa Marijana Cigala, ki pa je ob pomoči 
gospoda Jeseničnika in povezovalke kulturnega programa pro-
fesorice Zale Lesnik podelila priznanja in Zahvalno listino ob-
čine Dravograd za svoje pogumno dejanje v letu 1990, za tajno 
skladiščenja orožja, ki so jih dobile  kmetije: 

AJNŽI – Ivan Gerhold, BRDNIK – Janko Rotovnik, DE-
SETNIK – Maks Lužnik, DOBROVNIK – Ivo Konečnik, HER-
ŠOLD – Simon Palko, KLANČNIK – Jože Kogelnik, KLUK 
– Alojz Ravlan, KOBOLT – Jožef Kadiš, KOVAČ – Marjan 
Rudolf, KUČI – Vinko Hajnže, MEDVED – Mirko Navodnik, 
OTIŠNIK – Avguštin Vrhovnik, ŠTRUC – Viktor Ošlovnik, 
ZDIH – Jože (Vlado) Kotnik, ZG. PERJE – Franc Vauh, ŽIRA-
TNIK – Anton Pokeržnik.
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Ob končanem kulturnem programu je vodja pohoda Zdenko 
Kupčič povabil pohodnike na vrh Košenjaka. Pohodnike je na 
poti čakala pogostitev, ki so jo pripravili člani OZVVS Dravog-
rad. Razgled, ki nam je bil ponujen z vrha, je bil plačilo za trud 
v hrib. Vse tiste, ki so se prvič udeležili pohoda, je na vrhu čakal 
planinski krst, pri tem pa so dobili še eno izmed vprašanj o po-
znavanju in znamenitostih Koroške. 

Ob vrnitvi na dom Košenjak smo bili postreženi z okusnim 
bogračem, ki so ga nam pripravili najemniki planinskega doma. 
Harmnikarji  so popestrili prijetno druženje v popoldanskem 
času. Zahvala gre vsem, ki so kakor koli pomagali, da je bilo 
počutje udeležencev v kulturnem programu in pohodnikom pri-
jetno. Prav gotovo se bodo nekateri še vračali na vrh Košenjaka. 
Vsem pohodnikom, ki so se letos udeležili pohoda, se jim zah-
valjujemo za njihovo udeležbo.

Lena Kadiš

Pohod na Lovrenc na Pohorju
V skladu z letnim programom dela, v katerem že vrsto let načr-
tujemo medsebojna srečanja s člani OZVVS  RUŠE, smo se tudi 
letos z dvanajstčlansko delegacijo udeležili njihovega pohoda 
konec maja 2015. Traso pohoda so speljali preko HE Ožbalt po  
na videz  zelo strmem gozdnem bregu  na desnem bregu Drave. 
Bili smo presenečeni, da je po tej brežini speljana tako lagod-
na gozdna cesta, po kateri smo brez večjega napora prispeli do 
prelepe pohorske vasice Lovrenc na Pohorju. Ko smo se doslej 
vozili v Maribor po tesni dravski dolini, smo se le redko ozrli v 
te strme bregove na obeh straneh Drave.

Pohod je bil posvečen 70. obletnici rešitve vojnih ujetnikov, ki 
so na odseku pri Ožboltu za potrebe nemške vojske obnavljali 
železniško progo Maribor – Dravograd, in osamosvojitvenim 
dogodkom leta 1990/1991.

Na pohodu, ki je trajal približno pet ur, je bilo organiziranih več 
postankov za okrepčilo in ogled lepe, zelene pohorske panora-
me. Pohod je bil zaključen s kulturnim programom v Domu na 

Udeleženci pohoda iz OZVVS Dravograd

Lovrencu.

OZ VVS Ruše in njihovemu območnemu odboru Lovrenc na 
Pohorju se zahvaljujemo za prijetno doživetje ter gostoljubje z 
željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju.

 Lena KADIŠ

OZVVS GORNJA RADGONA 
Štirinajsti spominski pohod  
ob meji

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, ZSČ, člani 
ZB NOB Gornja Radgona in Policijsko veteransko društvo »Se-
ver« za Pomurje so zvečer 3. julija 2015, na dan, ko je leta 1991 
odpeljal še zadnji tank okupatorske vojske JLA iz Gornje Rad-
gone, organizirali štirinajsti spominski pohod ob meji.

   Slavnostna govornica, direktorica občinske uprave občine Ra-
denci  Mojca Marovič, je spregovorila o pomembnosti Raden-
cev ter nanizala pomembne mejnike izpred 24 let. V Pomurju 

sta delovala dva štaba TO: 73. območni štab Ljutomer ter 75. 
območni ŠTO Murska Sobota. Skupno je bilo na tem območju 
440 pripadnikov JLA, 24 tankov, 34 oklepnih transporterjev in 
štiri samovozne havbice.

  Direktorica Marovičeva, ravnatelj OŠ Gornja Radgona in član 
UO OZ VVS Gornja Radgona  Dušan Zagorc, član PVD »Se-
ver« za Pomurje, Slavko Pelcl, član predsedstva ZSČ Jože Va-
upotič in Valerija Červič iz Združenja borcev za vrednote NOB 
Gornja Radgona so nato ob spominskem obeležju položili ve-
nec civilni žrtvi vojne za Slovenijo, Alojzu Gaubetu, nato se je 
okrog 150 pohodnikov podalo na pot ob reki Muri proti Gor-
nji Radgoni najprej do obeležja »Tetraeder« pri mostu čez reko 
Muro in nato do spominskega obeležja »Nikoli več«, kjer je ob 
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igranju pihalnega orkestra Gornja Radgona, postroju praporšča-
kov, častne straže Slovenske vojske in Kvarteta trobil slovenske 
vojske  zbrane pozdravil župan občine Gornja Radgona Stani-
slav Rojko. 

Moderatorka Tamara je nato za govorniški pult povabila slav-
nostnega govornika, generalmajorja Andreja Ostermana, načel-
nika generalštaba Slovenske vojske, ki je številnim prisotnim 
povedal: »Tu, kjer se je pred natanko 24 leti začel umik agre-
sorjeve oklepne enote, ki je bil hkrati simbolni začetek umika 
tedanje JLA iz Slovenije, v mestu, ki je med osamosvojitveno 
vojno utrpelo največjo materialno škodo in katerega prebivalci 
ste pokazali vaš uporniški duh in se skupaj z vsemi silami borili 
proti agresorju, vam lahko izrečem svoje spoštovanje.  Pred-
vsem pa se lahko zahvalim za vsa prizadevanja in vloženi trud 
pripadnikom tedanje Teritorialne obrambe, milice, gasilcem in 
drugim reševalcem, predvsem pa vam, tukajšnjim občankam 
in občanom, ki ste zaslužni za predajo agresorjevih vojakov in 

prevzem mejnega prehoda v slovenske roke. Takrat smo se od-
ločali s srcem, z enotnostjo v mislih in dejanjih. Združevale so 
nas namere, ki smo jih tudi uresničili.«

Dani MAUKO

OZVVS GROSUPLJE
Aktivno poletje

Veterani vojne za Slovenijo iz 
občin Grosuplje, Ivančna Gori-
ca in Dobrepolje,  organizirani 
v Območnem združenju Grosu-
plje tudi to poletje niso mirova-
li. V počastitev praznika občine 
Grosuplje so 28. junija v Ivanč-
ni Gorici organizirali Odprto 
prvenstvo v streljanju z ma-
lokalibrsko puško ter - kot se 
za domačine spodobi - zasedli 
prvi mesti tako v ekipni kot po-
samični konkurenci. Delegacija 

združenja se je udeležila tudi osrednje proslave, ki je potekala 
v vasi Kompolje v občini Dobrepolje. Proslava je bila organi-
zirana kar s trojnim namenom in sicer: v počastitev državnega 
praznika Dneva državnosti, proslavitev 90-letnice krajevnega 
gasilskega društva in otvoritve prenovljene Osnovne šole.
Po že ustaljena praksa so bili znova med najaktivnejšimi  vete-
rani pohodniki. Udeležili so se namreč kar nekaj pohodov. Med 
njimi pohoda in proslave na Pristavi nad Stično, pohoda na Ko-
čevskem in v Ribnici ter v Domžalah.
Žal pa so se morali člani združenja zbrati tudi zato, da  se še 
zadnjič poslovijo od svojega soborca in prijatelja Jožeta Žejav-
ca. Kot vidimo članov OZVVS Grosuplje tudi letošnja izjemna 
poletna vročina ni ovirala pri njihovih aktivnostih, ki se bodo 
nadaljevale tudi v prihajajočih jesenskih in zimskih mesecih.   

Franci Zorko

8. spominski pohod na Pristavo

Pohodniki Območnega združenja veteranov vojne za Slove-
nijo Grosuplje, smo se v soboto 18. julija 2015 odpravili na 
že 8. spominski pohod na Pristavo in se udeležili spominske 
svečanosti pri Partizanskem domu na Pristavi. Spominsko 
svečanost je organizirali ZB za vrednote NOB Stična s so-
delovanjem združenja borcev NOB Grosuplje, Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje in Vete-
ranskega društva Sever – odbor Grosuplje. Svečanost je bila 
posvečena spominu na čase med NOB, ko sta na tem ob-
močju delovala okrožni komite KPS in  okrožni odbor OF 
Stična. Tu so  se tudi križale partizanske in kurirske poti. 
Pohodniki smo se po vodstvom vodnikov izpred spomenika 
v Stični odpravili okrog 8. ure, pred seboj pa smo imeli 9 km. 
Čeprav je bilo vroče, smo  pot prehodili z veseljem in se ob 
11. uri udeležili spominske svečanosti. Poleg pohodnikov so 
se slovesnosti udeležili tudi predstavniki strelske sekcije našega 

združenja in  člani v svečanih veteranskih uniformah, navzoč 
je bil tudi novoizvoljeni predsednik OZVS Grosuplje gospod 
Mirko Zupančič, ki je navzoče tudi pozdravil.

Kulturni program je bil nepozaben, v njem so sodelovali pevci, 
harmonikarji, recitatorji in drugi. Kulturni program je povezo-
vala Nuša Volkar, slavnostni govornik pa je bil Mitja Klavora. 
Skratka - vzdušje je bilo enkratno, pa ne samo med programom, 
dobra volja se je nadaljevala tudi med druženjem,  ki je sledilo. 
Posebej nas je navdušilo dekle s harmoniko,  tako da smo na 
koncu tudi zapeli in celo zaplesali. Gostitelji so nas tudi pogos-
tili z okusnim golažem in osvežilno pijačo. Prehitro je minilo to 
prisrčno srečanje, domov smo odšli dobre volje in si obljubili, 
da bomo naslednje leto spet prišli.

Jelka Janežič   
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Jesenski pohodi veteranov
Pohodniki Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Grosuplje, smo se 12. septembra 2015 spet udeležili pohoda, 
ki ga vsako leto organizirajo naši prijatelji – veterani vojne za 
Slovenijo iz Ribnice.

Tokrat so nam pokazali Loški potok – prelepo dolino s čudoviti-
mi vasmi, prijaznimi ljudmi in bogato z mnogimi spomeniki, ki 
nas opominjajo na našo polpreteklo zgodovino.
 
Z avtomobili smo se torej odpravili v Loški potok – vas Hrib, 
kjer so nas prijazno sprejeli naši prijatelji iz Ribnice, pozdravil 
nas je tudi župan občine  Loški potok Ivan Benčina, nato pa smo 
krenili na pot.

Hodili smo skozi vas Bela voda,  se ustavili pri spomeniku pri 
Martalozu in se počasi  bližali našemu cilju – Partizanski bol-
nici Ogenjca. Tu smo si ogledali muzej s fotografijami iz tistih 
časov, pa  tudi podzemne prostore te bolnice, kjer so se skrivali 
ranjeni partizani, ki so  bili na koncu izdani in pobiti. Rešili so 
se samo trije, zato je ta zgodba tudi ugledala luč sveta.

Počasi smo se vračali proti vasi Hrib, kjer nas je v lepem novem 
objektu čakala topla malica in si z zanimanjem ogledali razstavo 
zdravilnih rastlin in drugih predmetov, ki so razstavljeni v tem 
hotelu.

Po poti spominov Vrhnika  
1991 - 2015

nika od začetka delovanja. Žal ga ni več med nami, na veselje 
organizatorja  in tudi nas udeležencev, pa so se slovesnosti pred 
začetkom pohoda udeležili njegovi svojci. Predstavniki OZVVS 
Vrhnika so ob tej priložnosti na njegov grob odnesli cvetje.

Pred začetkom pohoda sta nas pozdravila župan občine Vrhnika 
Stojan Jakin in predsednik OZVVS Vrhnika Borovnica Marjan 
Rihar. Oba sta izrazila zadovoljstvo, da smo se na tak način 
spomnili na zaslužnega člana Toneta Jesenka. Pred pohodom 
smo se vpisali tudi v spominsko knjigo. 

Na pohod smo krenili dobre volje in sveži, čeprav je že zgodaj 
kazalo, da bo dan vroč. Organizatorji so nam v prvem delu poho-
da vodili po sami Vrhniki. Najprej smo se nedaleč od parka, kjer 
smo se zbrali, ustavili pri spomeniku Ivanu Cankarju, ki stoji ob 
Tržaški cesti na Vrhniki. O Cankarju smo izvedeli veliko več, kot 
smo  vedeli do sedaj, saj nam je o njem pripovedovala gospa Ma-
rija Iskrenovič.  Citirala nam je njegove misli in  besede, tako da 
smo kulturno obogateni in polni vtisov nadaljevali pot proti Sinji 
gorici ter nazaj po trasi nekdanje železniške proge. 
Ker je bil res vroč  dan, so naši gostitelji poskrbeli, da smo med po-
tjo imeli na razpolago osvežilne pijače. Skratka res so se potrudili. 
.Prišel je čas odhoda, odšli smo do svojih avtomobilov in se  
polni vtisov in navdušenja nad lepimi doživetji odpravili proti 
domu. Dragi Vrhničani, drugo leto se spet vidimo!

Jelka Janežič   

Pohodniki OZVVS Grosuplje, smo se v soboto 4. julija prvič 
odpravili na pohod na Vrhniko. Vrhničani so nas sprejeli gosto-
ljubno, prisrčno, organizacija je bila odlična. Postregli so nam z 
okrepčili, poskusili smo njihovo vrhniško čokolado in znameni-
te vrhniške piškote. Posebej je treba poudariti, da je za odlično 
organizacijo in dobro vzdušje zaslužna predvsem Marija Do-
lenc  s svojimi sodelavci. 

OZVVS Vrhnika je letos prvič organizirala pohod in povabila 
poleg našega združenja tudi druga in pa sorodna društva. Pohod 
je bil posvečen Tonetu Jesenku, ki je bil v vodstvu OZVVS Vrh-

Preden smo se odpeljali proti domu, smo se povzpeli še na grič 
sredi vasi, kjer stoji cerkev, od koder je prelep razgled na celo 
dolino.  

Na koncu smo se poslovili od naših gostiteljev, se zahvalili za 
gostoljubnost in se polni lepih vtisov odpeljali proti domu.
 

Ribniškemu pohodu sta v septembru sledila še dva: prvi je bil, 
kot vsako leto tretjo soboto v septembru, pohod na Goteniški 
Snežnik, ki ga vsako leto organizira OZVVS Kočevje.  V pre-
lepem vremenu so se pohodniki preko kamnitega zidu povzpeli 
na Goteniški Snežnik, med potjo v dolino pa so si ogledali še 
partizansko tiskarno. 

26. septembra pa so pohodniki spet krenili na pot, tokrat na 
povabilo OZVVS Domžale na pot spominov osamosvojitvene 
vojne.  Pohodniki so bili nad organizacijo navdušeni, saj so spet 
spoznali nove lepe kraje in se družili s prijatelji iz drugih zdru-
ženj.

Jelka Janežič   
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OZVVS KOČEVJE
Pohod na Goteniški Snežnik  
tudi letos
OZVVS Kočevje je v sodelovanju z ZVVS in s Planinskim dru-
štvom Kočevje tudi letos, tretjo soboto v septembru, izpeljalo 
tradicionalni pohod na Goteniški Snežnik (1289 m) v počastitev 
spomina na prvi postroj pripadnikov 30. razvojne skupine ozi-
roma 27. brigade Teritorialne obrambe Slovenije.

Pohodniki so se zbrali v Parku Manevrske strukture narodne 
zaščite v Kočevski Reki. Ker so se na nebu začeli zgrinjati težki 
oblaki in v želji, da se čim prej krene na pohod, da ne začne de-
ževati, je vse prisotne z nekaj pozdravnimi besedami nagovoril 
predsednik OZVVS Kočevje Anton Vovko. Njegovemu nago-
voru se je pridružil še član Planinskega društva Kočevje, planin-
ski vodnik Anton Ožbold, ki je na kratko opisal potek pohoda. 
Nato so bili vsi pohodniki odpeljani z dvema avtobusoma do 
Gotenice, kjer se je začel pohod po poti z rahlim spustom in nato 
z zmernim vzpenjanjem po kolovozu. Po prihodu do Kamenega 
zidu se je pot začela strmo dvigovati. Ta del je tudi najtežji, 
zato pa zelo slikovit. Po premagani poti je sledil krajši počitek 
z okrepčili iz lastnih nahrbtnikov. Pot so nadaljevali delno po 
kolovozu in nato po makadamski cesti do prevala pod samim 
vrhom, kjer jih je pričakala ekipa OZVVS Kočevje s toplim ča-
jem, pecivom in z dodatnim malo močnejšim okrepčilom. Tu je 
vse prisotne nagovoril član OZVVS Kočevje Ivan Novak in jim 
na kratko opisal tiskarno, ki je bila odmaknjena za streljaj od 
samega vrha. Pohodniki so nato krenili proti samemu vrhu, kjer 
so potekala vpisovanja v vpisno knjigo in žigosanja za osvojen 
vrh ter obvezno slikanje. Nadaljevanje poti je letos potekalo po 
spremenjeni trasi. Tako pohodniki niso krenili po makadamski 
cesti v dolino, temveč so pot nadaljevali proti Taborski steni. 
Na prireditvenem prostoru jih je pričakala predsednica Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Fara Vanda Bratož. Prisotne je 
seznanila z dogodki iz NOB, ki so se odvijali malo nižje. Na 
tem mestu je vsako leto tudi proslava, ki je posvečena ubitima 

kurirčkoma Vinku in Jakcu ter borcem v sami jami. Vsi so bili 
izdani, vendar pa se jih je nekaj rešilo. Pred spustom v jamo 
nastaja piramida, ki se vsako leto povečuje zaradi prinašanja 
kamenčkov v spomin na ubita kurirčka. Po ogledu jame sta vse 
pohodnike ponovno pričakala avtobusa, ki sta jih pod vodstvom 
podpredsednika OZVVS Kočevje Stanislava Pogorelca odpe-
ljala nazaj na prireditveni prostor, v park MSNZ v Kočevski 
Reki. Tu so se vsi pohodniki okrepčali s toplim obrokom in z 
napitkom ter ob zvokih ansambla Srčev AS zaplesali in nadalje-
vali druženje do poznih popoldanskih ur.

Takšni pohodi niso samo prijetni, so tudi poučni in na njih se 
ustvarjajo prijateljske vezi s pohodniki iz drugih krajev naše do-
movine. Na ta način se tudi ohranja spomin na dogodke v času 
nastajanja in obrambe naše mlade države.

Letošnjega pohoda se je udeležilo 120 pohodnikov iz OZVVS 
Bele Krajine, Domžal, Dravograda, Grosuplja, Kočevja, Ljuto-
mera, Ribnice, Zgornje Gorenjske in planinskih društev iz Ko-
čevja, Litije, Sevnice in Telekoma iz Ljubljane. Pohodnikom pa 
se je letos ponovno pridružil poslanec državnega zbora Janko 
Veber in tako s svojo prisotnostjo dal še večji pečat temu po-
hodu.

Besedilo: Anton Vovko, fotografija: Bojan Jakša

OZVVS KRASA IN BRKINOV
Dobili lastne prostore

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krasa in Br-
kinov Sežana je septembra 2015 dobilo lastne prostore za svoje 
delovanje v Sežani na Kosovelovi ulici številka 3, za sodiščem. 

S tem se je uresničilo večletno prizadevanje vodstva organizaci-
je. Menimo, da so s pridobitvijo prostorov ustvarjeni optimalni 
pogoji v zvezi z delovanjem združenja. 

Nove okoliščine pomenijo vnos nove energije za izvajanje de-
javnosti s področja veteranskih dejavnosti, vse s ciljem dobre-
ga počutja veteranov, dobre organiziranosti, prepoznavnosti in 
vpetosti v dejanja in dogodke, ki vplivajo na ustrezno zgodo-
vinsko obravnavo dogodkov iz NOB 1941–1945 in obdobja na-
stajanja samostojne države Slovenije, vključno s sodelovanjem 
v KoDVOS in z lokalnim okoljem. Združenje z več kot petsto 
člani sodi med srednje velika združenja. Vidno in prepoznavno 
deluje na območju občin Komen, Sežana, Divača ter Hrpelje - 
Kozina z organizacijsko posebnostjo tesnega sodelovanja z Ob-
močnim združenjem slovenskih častnikov Sežana in Društvom 
upokojencev MORS, s katerima si delimo prostore.
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OZVVS KRŠKO
Krški veterani odkrili spominsko 
obeležje

veljnik Teritorialne obrambe Krško. V občini Krško je bilo pod 
okriljem ustanovljene Manevrske strukture narodne zaščite na 
različnih lokacijah formiranih osem skrivnih skladišč in stekla 
je akcija selitve orožja, v kateri so sodelovali tudi člani občin-
skega štaba TO, ki so orožje, minsko-eksplozivna sredstva in 
drugo vojaško opremo preselili na skrivne lokacije, s katerimi 
so bili seznanjeni le tedaj zaposleni na TO in lastniki objektov.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško je v pe-
tek, 4. 9. 2015, na zgradbi takratnega sedeža Manevrske strukture 
narodne zaščite za Posavje, na Cesti krških žrtev 57 v Krškem, 
kot opomnik dogodkov odkrilo spominsko obeležje. Častni pred-
sednik OZVVS Krško Zdenko Mohar je uvodoma pojasnil na-
men in pomen odkritja tega obeležja, s poudarkom na složnosti in 
predanosti vseh udeležencev dejavnosti v letu 1990, dotaknil pa 
se je tudi današnje realnosti, ko nekateri ta plemenita dejanja iz 
preteklosti izkoriščajo za lastno dobrobit in promocijo. Zato naj 
bo spominska plošča na nekdanjem sedežu MSNZ za Posavje in 
občino Krško dokaz in spomin na vse tiste domoljube na našem 
območju, ki so takrat v težkih trenutkih odločitev brezpogojno 
izpolnili svojo nalogo v dobrobit vseh državljanov.

Osrednji govornik na slovesnosti je bil takratni načelnik Ma-
nevrske strukture narodne zaščite za Posavje in občino Krško 
Ernest Breznikar, ki je podrobno predstavil dejavnosti, ki so se 
odvijale na tem območju od začetka leta 1990 pa do konca osa-
mosvojitvene vojne za Slovenijo v letu 1991. Ploščo na zgradbi 
sta nato odkrila takratni načelnik Ernest Breznikar in župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko. Ob mag. Stanku je zbrane nago-
voril tudi predsednik ZVVS Ladislav Lipič. Kulturni program 
so popestrili krški godbeniki ter recitatorja 

Uroš Kerin in Janez Bršec.
Fotografije: Meho Tokić

Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Krško 
smo zelo dejavni skozi vse leto in ena izmed dejavnosti je tudi 
ohranjanje spomina na pomembne dogodke, ki so se odvijali v 
letih 1990 in 1991. Ko je bil v mesecu maju 1990 s strani Repu-
bliškega štaba Teritorialne obrambe Slovenije izdan ukaz, da je 
treba vse orožje predati v skladišča JLA, se je vodstvo Teritorial-
ne obrambe občine Krško ob podpori takratnega vodstva občine 
temu ukazu odločno in soglasno uprlo in orožja ni predalo.

Takoj so bili vpoklicani člani rezervne sestave TO, ki so to 
skladišče orožja zavarovali. Kmalu zatem je bila formirana Ma-
nevrska struktura narodne zaščite za Posavje in občino Krško, 
za načelnika pa je bil imenovan Ernest Breznikar, tedanji po-

OZVVS MARIBOR 
3. tradicionalni hitropotezni  
turnir 
Sredi avgusta se je v neposredni bližini sedeža OZVVS Ma-
ribor, v čudovitem, z ogledali obdanem prostoru Plesne šole 
Rolly Maribor, pričel že tretji tradicionalni šahovski turnir. S 
pozdravnim nagovorom v imenu OZVVS Maribor ga je odprl 
podpredsednik območnega združenja, tudi udeleženec turnirja. 
Značilnost letošnjega turnirja je zagotovo močnejša zasedba, od 
katerih sta dva šahista letos igrala tudi na državnem članskem 
šahovskem prvenstvu v Ptuju – Slovenija open 2015. Tudi prvo-
kategornikov ni manjkalo. 14 udeležencev je v popoldanski av-
gustovski vročini preizkusilo svoje moči na 64 poljih. Sodil je 
znani arbiter Branko Vadlja, prvokategornik, ki je tudi zaigral. 
Po desetih odigranih kolih - WinSvicar verzija 2.01.04 beta -  je 
vrstni red zgledal takole: 1. Kajnih, MK -8 tč, 2. Cojhter,MK – 
7,5 tč, 3. Petre, I.kat. – 7 tč, 4. Hevir, MK - 6,5 tč, 5. Vadlja, I. 
kat.-6 tč, 6. Vizovišek, II.kat -5 tč, 7. Pleič, I.kat.-5 tč, 8. Rudolf, 
4,5 tč, 9. Pev, 4,5 tč, 10. Kremavc, 4,5 tč, 11. Ficko, II.kat- 4 tč, 
12. Furh, III.kat.-3 tč, 13. Pajić, 2,5 tč in 14. Milenkovič, III.
kat- 2 tč. Prvi trije so prejeli pokale, vsi udeleženi pa priznanja. 

Čestitke vsem, še posebej pa je pohvaliti uspeh Franca Rudolfa, 
donedavnega podpredsednika OZVVS Maribor, ki je spoznal, 
da je tudi v hitropoteznem šahu trd nasprotnik. Podelitev je ob 
sodniku Vadlji in podpredsedniku Kremavcu opravil dolgoletni 
predsednik OZVVS Maribor Tone Korošec. Zaključk je mini-
ol v šahovskem duhu GENS UNA SUMMUS. Sledila je prija-
teljska zakuska, tudi kapljica rujnega jo je popestrila. 
Plesni šoli Rolly Maribor in podjetju Ozara, ki sta pomagali za-
gotoviti turnir, še enkrat iskrena hvala. 

Bruno Kremavc,
podpredsednik OZVVS Maribor
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OZVVS MURSKA SOBOTA
13. športne igre
V soboto, 22. 8. 2015, so se veterani območnega združenja Mu-
rska Sobota zbrali že na svojem tradicionalnem 13. športnem 
srečanju v občini Kuzma, točneje v športnem centru Slavček v 
Gornjih Slavečih. Udeležilo se ga je približno 120 veteranov, ki 
jih je pozdravil predsednik OZVVS Murska Sobota, upokoje-
ni brigadir Vladimir Miloševič. Udeležence so pozdravili tudi 
predstavnik Občine Kuzma, predsednik ZVVS Ladislav Lipič, 
župan občine Murska Sobota Aleksander Jevšek, predstavniki 
sosednjih OZVVS in gosti, veterani iz Madžarske (Szombathely 
in Szekesfehervar). Tekmovanje je potekalo v 4 panogah: pi-
kado, streljanje z zračno puško, met bombe v cilj in lovljenje 
padalca. Tekmovalo je 12 veteranskih ekip. Ekipni rezultati so 
naslednji: 1. mesto Kuzma, 2. mesto Moravske Toplice in 3. 
Beltinci,  pri posameznih panogah so bili zmagovalci: pikado 
– Boris Benko (Kuzma), met bombe – Jožef Marič  (Murska 
Sobota), streljanje z zračno puško – Ciril Marič (Beltinci). V 
šaljivi igri lovljenje padalca v košaro je bil ekipni vrstni red 

Zmagovalna  ekipa letošnjih iger iz občine Kuzma
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naslednji: 1. Šalovci, 2. Moravske Toplice, 3. Rogašovci. 13. 
srečanje se je končalo v veselem vzdušju v večernih urah. Sre-
čanje bo izvedeno tudi v letu 2016, ko bomo obeležili tudi 25. 
obletnico vojne za Slovenijo. Pokrovitelji srečanja so bili: Mli-
nopek, BTC  Murska Sobota, Kema, Občina Kuzma, Šunkarna 
Kodila in KORENIKA. 

Janez Kološa
sekretar OZVVS Murska Sobota

Dan odprtih vrat v vojašnici  
Murska Sobota
Dne 4. 9. 2015 je bil v Vojašnici Murska Sobota DAN ODPR-
TIH VRAT. V velikem številu smo se ga udeležili tudi člani 
OZVVS Murska Sobota. Že dan prej, torej v četrtek, je bila v 
vojašnici prisotna naša delegacija, ki je sodelovala na slovesno-
sti ob prevzemu BOJNEGA PRAPORJA. Na dnevu odprtih vrat 
so bila prikazana bojna sredstva, ki se uporabljajo v Vojašni-
ci Murska Sobota. Predstavili so se tudi predstavniki Civilne 
zaščite in gasilci iz Murske Sobote s svojo novo pridobitvijo, 
dvižno lestvijo. Ta je požela dosti zanimanja, saj se je med pri-
kazovanjem njenega delovanja okoli nje trlo polno obiskoval-
cev, ki bi se radi dvignili do višine 42 metrov. Na dnevu odprtih 
vrat so bile prisotne vse veteranske organizacije iz Pomurja. V 
svojih predstavitvenih točkah so predstavile svoje delovanje in 
kuhanje jedi v kotličku. Ekipa OZVVS Murska Sobota v sestavi 
Ludvik Jonaš, Marija Časar in Štefan Kerčmar je v ogromnem 
kotlu kuhala porket (golaž), ki je bil odličen, saj ga je zelo hitro 

zmanjkalo. Predstavniki veteranskih organizacij smo si v avli 
vojašnice ogledali razstavo odlikovanj in zbirko uniform Slo-
venske vojske. Sprejel nas je tudi novi poveljnik Rodovskega 
bataljona Vojašnice Murska Sobota major Ernest Pleh, katere-
mu smo zaželeli dobrodošlico v novi sredini.

Za OZVVS Murska Sobota zapisal 
sekretar Janez Kološa

Strokovna ekskurzija

Dne 12. 9. 2015 smo se veterani OZVVS Murska Sobota odpra-
vili proti naši prvi točki strokovne ekskurzije, mejnemu pre-
hodu Šentilj. Na poti do tja nam je naš član Janez Koren, ki 
je bil leta 1991 poveljnik tako imenovane Soboške čete, ki je 
delovala na območju Šentilja, skupaj z nekaterimi udeleženci 
izleta, ki so bili leta 1991 tudi prisotni v tej četi, prebral svoje 
zapiske in povedal spomine na razne dogodke, ki so se zgodili 
tej četi, ki jo je vojna vihra pregnala daleč od svojih domov. Na 
mejnem prehodu Šentilj nas je pričakal Srečko Cehnar, predse-
dnik OZVVS občin Kungota, Pesnica in Šentilj, ki je leta 1991 

Udeleženci strokovne ekskurzije pred zgradbo kadetnice v vo-
jašnici Maribor
poveljeval enotam TO, ki so sodelovale v bojih okoli Šentilja. 
V zelo obširni razlagi, v katero se je vključil tudi naš predse-
dnik, upokojeni brigadir SV Vladimir Miloševič, ki je leta 1991 
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zasedal mesto poveljnika TO Vzhodnoštajerske pokrajine, smo 
izvedeli, kaj se je dogajalo v bojih okoli mejnega prehoda, o 
zaplembi tankov in o ustanovitvi prve tankovske čete, ki je v 
Sloveniji prva bojno delovala. Potem smo pot nadaljevali do 
učnega centra v Pekrah. Tam so nas pričakali Venčeslav Ogrinc, 
predsednik Vzhodnoštajerske Pokrajine, Miran Fišer, predse-
dnik OZVVS Ormož, in naš rojak Slavko Jauk, ki je zaposlen 
v učnem centru. Po predstavitvenem filmu in predavanju o do-
gajanju in delovanju učnega centa v Pekrah leta 1991 nas je 
pot vodila do Maribora, kjer smo obiskali Vojaški muzej SV 
v kadetnici. Pred kadetnico smo naredili skupinsko fotografijo, 
nato pa sta nas v muzejske prostore kadetnice popeljala novi 
načelnik Vojaškega muzeja SV polkovnik Miran Fišer in kustus 
Mladen Horvat. Ogledali smo si zelo zanimivo orožje, od sa-
mokresa pa do sodobne oborožitve vojaka SV. Na ogled so tudi 
uniforme nekdanjih načelnikov Generalštaba SV in vojakov. V 
vojašnici smo si ogledali še sobo generala Maistra in zbirko o 

OZVVS MUTA - VUZENICA
Ustanovni zbor Društva  
31. čete 1991
Na Sv. Primožu na Pohorju je bil 10. septembra 2015 ustanovni 
občni zbor Društva vojnih veteranov 31. samostojne čete Muta-
-Vuzenica 1991.

Društvo šteje 95 članov, ki so bili aktivno udeleženi v času osa-
mosvojitvene vojne za Slovenijo od 26. junija pa do 7. julija 1991. 
Četa je delovala na področju lokacije bivše občine Radlje ob Dravi, 
predvsem pa na področju sedanjih občin Muta,Vuzenica in Dra-
vograd, svoj ognjeni krst je doživela 2. julija1991 na položajih pred 
dvorcem Bukovje v občini Dravograd. Zato si je četa izbrala ta da-
tum za praznik 31. čete in ga bo vsako leto praznovala!

Na ustanovnem občnem zboru so bili izvoljeni organi društva, 
imenovan pa je bil tudi odbor za pridobivanje novih članov in 
izvedbo srečanja ob 25. obletnici vojne za Slovenijo, ki bo 2. 
julija 2016 na Sv. Primožu na Pohorju.

Sprejet je bil tudi program dela društva 31. čete za leto 2015 
in 2016, ki pa bo v največji meri odvisen od razpoložljivih 
sredstev, ki jih bo društvo pridobivalo sredstva z donacijami .
Za prihodnje leto ima Društvo 31. čete v programu dela zapisa-
ne naslednje aktivnosti: ureditev spominske sobe 31. čete 1991, 
razstava ob 25. obletnici vojne za Slovenijo, izdaja Zbornika 
31. čete, srečanje vseh članov 31. čete na Primožu na Pohorju, 
na katerem se bo četa zahvalila vsem, ki so 31. četi pomagali v 
času vojne in jo oskrbovali s hrano, prenočiščem in ostalim za 
uspešno delovanje 31. čete v času vojne.

Matjaž Motaln

prvi tankovski enoti od njene ustanovitve pa do danes. V zgo-
dnjih popoldanskih urah smo pot nadaljevali do Ormoža, kjer 
nas je najprej v gostišču Podplatik čakalo kosilo. Po kosilu smo 
se peš odpravili do klubskih prostorov veteranov iz Ormoža, 
kjer sta nas pričakala predsednik OZVVS Ormož Miran Fišer in 
gospodar Boris Vukan. Po predstavitvi in osvežitvi pred klubom 
smo se odpravili v klubske prostore, kjer smo si le-te podrobno 
ogledali, nakar je sledila projekcija filma o dogodkih v Ormožu 
v času vojne za Slovenijo leta 1991. Po projekciji sta sledila še 
kratko druženje in ogled spominskega obeležja v Ormožu. Nato 
je sledila pot proti domu, kamor smo prispeli v zgodnjih večer-
nih urah. Z nami je bila tudi delegacija veteranov iz Madžarske 
(BEOSZ iz Sombotela), ki so z zanimanjem spremljali predsta-
vitev dogodkov, ki so se leta 1991 dogajali v Sloveniji.

Za OZVVS Murska Sobota zapisal 
sekretar Janez Kološaslika

OZVVS VETERAN NOVA GORICA
Veteranska trgatev - pomagali 
svojemu članu

OZVVS »VETERAN« Nova Gorica je odločno in z zado-
voljstvom pomagalo pri trgatvi grozdja našemu spoštovanemu 
in zaslužnemu članu Joškotu Mavriču iz Ceglega v Goriških 
Brdih. Njegovemu vabilu so se odzvali tudi v OZVVS Kanal. 
V čudovitem vremenu in še v prijetni veteranski družbi smo op-
ravili  trgatev v zgledno urejenem vinogradu. Seveda je družina 
poskrbela za odlično  prehrano in vinsko kapljico. Da ne po-
zabim, smo med delom obujali tudi spomine na dogodke naše 
bližnje preteklosti, pa tudi izražali nezadovoljstvo nad stanjem 
v naši družbi in še posebno v državi. No pa tudi hudomušnosti 
iz tega časa niso bile izvzete.

Družini Mavrič hvala za povabilo, bilo je lepo in še bomo prišli.
Bojan Prosen



Slovesnost v počastitev odkritja 
spomenika osamosvojitvi v Prva-
čini
Letni načrt dela OZVVS »VETERAN« Nova Gorica obsega 49 
dejavnosti v lastni organizaciji in še 19 dejavnosti drugih orga-
nizacij, ki se jih udeležujejo članice in člani našega združenja.
Ena od načrtovanih nalog v letu 2015 je bila tudi odkritje spo-
menika osamosvojitvi v Prvačini. Postavitev spomenika je 
predlagalo naše združenje in sta ga podprla tako Mestna občina 
Nova Gorica kot KS Prvačina. V našem združenju smo se odlo-
čili za spomenike osamosvojitve uporabljati betonske tetraedre, 
ki so bili izdelani v letu 1991 z namenom oviranja. V zadnjih 
sedmih letih smo tako postavili sedem spomenikov na sedmih 
lokacijah.
Spomenik osamosvojitvi v Prvačini smo postavili v spominskem 
parku ob spomeniku padlih v 2. svetovni vojni. Na vrhu spo-
menika je grb RS, na sredini plošča z napisom »V ZAHVALO 
VSEM, KI SO DELOVALI ZA SAMOSTOJEN SLOVENSKI 
DOM 1990–1991«, pod osrednjo ploščo je plošča z verzom go-
riškega slavčka Simona Gregorčiča »OJ MATI MOJA DOMO-
VINA, LJUBEZEN MOJA TI EDINA«. Postavitev spomenika 
so omogočili člani OZVVS »VETERAN« Nova Gorica z opra-
vljenimi 520 urami prostovoljnega dela. Posebej je treba pouda-
riti tudi nesebično pomoč krajanov KS Prvačina. Spomenik smo 
odkrili 20. septembra 2015.

Častni gost in slavnostni govornik je bil pomočnik NGŠSV bri-
gadir mag. Bojan Pograjc, kot predstavnik MO Nova Gorica je 
spregovoril podžupan Marko Tribušon, v imenu OZVVS »VE-
TERAN« Nova Gorica pa je prisotne pozdravil podpredsednik 
Lucijan Saksida. Z nastopi so slovesnost sooblikovali moški 
pevski zbor Šempeter, Prvačka pleh muzika, Duet »VETERAN« 
in učenci osnovne šole Prvačina. Slovesnosti so se udeležili tudi 
predstavniki OZVVS Gornje Posočje, Kanal, veteranov poli-
cije Vipavske doline, združenja »SEVER«, združenja VSO in 
predstavniki Slovenske vojske. Kaj poudariti, morda lep zahval-
ni govor častnega gosta, vse nastopajoče, praporščake, veliko 
uniformiranih veteranov, častno stražo OZVVS »VETERAN« 
Nova Gorica, lovce, gasilce, pa tudi krajane, ki so se v tako ve-
likem številu udeležili slovesnosti. Naša OZVVS je izkoristila 
slovesnost za podelitev ustreznih priznanj: Krajevnemu odboru 
Zveze združenj borcev za vrednote NOB Prvačina in zaslužnim 
članom pri postavitvi spomenika. Domači župnik Boštjan To-
plikar in namestnik vojaškega vikarja Milan Pregelj sta spome-
nik blagoslovila. Pohvaliti moramo tudi voditeljico slovesnosti 
Vesno Humar, ki je prisrčno in uspešno vodila slovesnost. Po 
slovesnosti je sledilo družabno srečanje ob dobri hrani in dobri 
kapljici. Društvo kmečkih žena je pripravilo obilico, res obilico 
slastnih sladic, ki so razveselile želodec, oko in dušo. 
V naslednjem letu sledi slovesnost s saditvijo lipe in oljke ter z 
osvetlitvijo. Treba je tudi zabeležiti izjemno navdušenje udele-
žencev slovesnosti tako po vsebini kot obsegu.

Lucijan Saksida, 
podpredsednik OZVVS »Veteran« Nova Gorica
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PO ZVVS POMURJE
Vloga Teritorialne obrambe Po-
murja v procesu osamosvajanja
 Pokrajinski odbor Zveza veteranov vojne za Slovenijo za Po-
murje, ki vključuje OZVVS Gornja Radgona, Lendava, Ljut-
omer in Murska Sobota, je v Pokrajinski študijski knjižnici v 
Murski Soboti organiziral svečano in razširjeno sejo uredniške-
ga odbora ob izidu zbornika z naslovom »Vloga Teritorialne 
obrambe (TO) Pomurja v procesu osamosvajanja«.

Po pozdravnem nagovoru predsednika UO Nikolaja Brusaje  
predsednik P ZVVS Pomurje Bratkovič dejal, da so želeli dogod-
ke iz osamosvojitvene vojne 1991, ki so se dogajali v Pomurju, 
ohraniti, da se ne bi pozabili. Mladim ter vsem, ki so v tem proce-
su sodelovali, pa prikazati objektiven pogled na tiste čase. Hkrati 
pa gre tudi za zgodovinski prikaz, podprt z dokumenti. 

V knjigo je bilo vloženega veliko truda in sistematičnega dela, 
za kar se je avtorjem zahvalil - še posebej pa uredniku, upoko-
jenemu generalmajorju dr. Alojzu Šteinerju, ki je s svojo na-
tančnostjo in doslednostjo dal zborniku določeno zgodovinsko 
težo, saj je preveril vse podatke, fotografije in dokumente, ki jih 
je tudi sam pridobil, Alojz Šteiner je predstavil nastajanje Zbor-
nika, za  katerega je zamisel nastala v času, ko so v PO ZVVS 
za Pomurje začeli snovati zamisel o izvedbi posveta z navede-
nim naslovom, ki je potekal 24. oktobra 2014 v grajski dvorani 
v Murski Soboti. Zbornik v nakladi 1200 izvodov obsega 361 
strani, razdeljen je na štiri dele, napisalo ga je 25 avtorjev z 22 
prispevki, ki ne opisujejo samo vojaško-varnostnega in vojaško 

zgodovinskega vidika. Dopolnjen je  tudi pogledi udeležencev 
iz civilno političnega, medijskega in zdravstvenega področja. 
Težišče je vsekakor na teritorialni obrambi in njeni vlogi v osa-
mosvojitveni vojni, pa tudi na posebni poti njene preobrazbe v 
prelomnih časih. Dr. Šteiner je še povedal, da je veliko virov in 
dokumentov še vedno v zasebnih zbirkah, uradni dokumenti, 
označeni s stopnjami tajnosti, pa so še vedno nedostopni. 
Predsednik ZVVS, generalmajor Ladislav Lipič, pa je v nago-
voru povedal, da je zbornik tretja vojaško zgodovinska publi-
kacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Prvi je bil izdan pri 
ZVVS, drugi pri PO ZVSS Dolenjska, vsi pa  opisujejo dogodke 
iz časov vojne za Slovenijo, Namenjeni so mlajšim rodovom 
in bodo lahko služili kot pripomoček profesorjem zgodovine v 
osnovnih in srednjih šolah. Njegov prispevek predstavlja opis 
vojaško-političnih razmer pred osamosvojitvijo Slovenije v 
skupni državi Jugoslaviji.

Besedilo, posnetek:  Dani  Mauko

OZVVS POSTOJNA
Izjemna slovenska družina
V nekaj vrsticah bi rad predstavil izjemnega ter prizadevnega 
pripadnika enot TO in člana OZVVS Postojna iz Ilirske Bistrice, 
natančneje iz Zabič pri Ilirski Bistrici, in tudi njegovo družino, ki 
je v vseh preteklih letih bila nekaj posebnega. Nekaj, kar tudi v 
preteklosti ni bilo prav pogosto,ne v naših krajih in tudi ne širše. 
Predstavil bi rad Ivana Berginca, ki je stanoval v gradu Zabiče in 
njegovo družino. 

Ivan Berginc se je v proces osamosvajanja Republike Slovenije 
vključil med prvimi v občini Ilirska Bistrica, saj je že v poletnih 
mesecih leta 1990 soglašal, da v njegovem domovanju formiramo 
tajno skladišče orožja in streliva. V prostorih njegovega domovanja 
smo hranili približno 150 kosov pehotnega orožja in po en bojni 
komplet streliva za to orožje. Navedeno je Ivan hranil od septembra 
1990, pa vse do junija 1991, praktično do osamosvojitvene vojne. 
Hranjenje in varovanje tega orožja je bilo takrat nevarbo, še posebej 
če upoštevamo veliko prisotnost poveljstev in enot, pa tudi varno-
stnih organov JLA v Ilirski Bistrici, Klani in na Reki. Prav gotovo 
se je Ivan zavedal, kakšnim nevarnostim izpostavlja sebe in svojo 
družino, zato je to dejanje vredno še toliko večjega spoštovanja. 
Takšno nalogo lahko opravi samo človek z izrazitim poštenjem in 
zaupanjem, torej pravi borec in pravi domoljub. Aktiven član naše 

organizacije je Ivan ostal tudi 
vsa leta v samostojni Sloveniji.

Ker pa sem omenil, da gre tudi 
sicer za izjemno družino, saj sta 
se Ivan in njegova žena Anita že 
v mladih letih odločila, da poleg 
svojih treh otrok, sprejmeta pod 
svojo streho tudi druge otroke, 
otroke ki v svojih družinah niso bili deležni starševske ljubezni. 
Tako sta skozi pretekla leta v svoj dom sprejela trinajst rejencev, 
zanje vzorno skrbela, jim nudila starševsko ljubezen in jih vzga-
jala v poštene in ponosne državljane Republike Slovenije. Takim 
ljudem in družinam, ki jih pri nas res ni veliko, je izredno težko 
nameniti prave besede hvaležnosti in spoštovanja, zato je družini 
Berginc OZVVS  podelila častni naziv »Slovenska družina«.
Da je bil Ivan človek z velikim srcem in pravi borec, lahko zatr-
dimo tudi po tem, da je  zadnjih dvanajst let negoval in skrbel za 
svojo zelo bolno ženo. Žal so tudi Ivanu pošle moči, podlegel je 
bolezni in je v začetku letošnjega leta umrl,  tako da smo se od 
njega tudi zadnjič poslovili. Pripadniki enot TO, MSNZ in člani 
OZVVS Postojna bomo na Ivana in njegovo izjemno slovensko 
družino ohranjali trajen spomin. 

Janko Rutar

Grad Zabiče: Domovanje Berginčevih
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Grad Zabiče: Domovanje Berginčevih

OZVVS RIBNICA
Strokovna ekskurzija članov 
Veterani OZVVS Ribnica smo se konec maja v okviru strokovne 
ekskurzije mudili pri veteranih v Ormožu. Sprejel in pozdravil 
nas je predstavnik OZVVS Ormož Boris Vukan. Po kratkem uvo-
du nas je popeljal na ogled oljarne v Središče ob Dravi na predsta-
vitev in razlago o pridelavi bučnega olja ter na degustacijo bučnih 
specialitet, ki jih ima oljarna. Z vodičem - veteranom Borisom 
Vukanom smo nadaljevali z obiskom v Domu gasilcev v Sv. 
Miklavžu in tamkajšnjem muzeju razvoja gasilstva. Zelo veliko, 
prijetno in tudi prepričljivo nam je o njihovi sedanji gasilski opre-
mi povedal in prikazal poveljnik PGD Sv. Miklavž, Mirko Feko-
nja, in nam tudi obširno prikazal zgodovino gasilstva v muzeju 
razvoja gasilstva v Sv. Miklavžu. Ogledali smo si še lepo urejeno 
bližnjo cerkev sv. Miklavža. Po ogledu smo se vrnili v Ormož in 
si v parku pred gradom ogledali pomnik Bojni znak Ormož. 

Borut Kozina Skupinska fotografija pri Bojnem znaku Ormož 1991
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10. veteranski pohod s Hriba  
Ogenjco

Grosuplja, Domžal, Kočevja, Vrhnike – Borovnice,  pohodnici 
iz Sodražice in iz Loškega Potoka.  
Predsednik spominskega društva Ogenjca Jaka Bartol nam je 
na prošnjo ponudil pomoč pri vodenju  po poti do Ogenjce. Po-
jasnil nam je tudi  o dogodke iz iz Ogenjce v juliju leta 1942. 
Pri županu Loškega Potoka Ivanu Benčini smo se dogovorili 
za sodelovanje pred pohodom. Vse pohodnike nas je pozdravil 
župan občine Loški Potok Ivan Benčina in med drugim omenil, 
da se veterani premalo zavedamo pomembnosti sodelovanja pri 
osamosvajanju in dejanj pri tem. V nadaljevanju je Borut Kozina 
v krajšem sestavku predstavil odkritje spominskega obeležja-
-spominske plošče MSNZ, ki je bila odkrito 02. 10. 2010.
Pohodniki so v Ogenjco prišli po dveh urah, po krajšem počitku 
in okrepčilu smo si izmenoma ogledali razstavni prostor i in si 
ogledali skrivališče partizanskih ranjencev, kraško jamo, odda-
ljeno približno 150 m od koče.
Zatem smo pohodniki - veterani zapustili prizorišče Ogenjce in 
se po drugi poti napotili v izhodišče Hrib..
V KTC Hrib smo si pohodniki si ogledali lepo pripravljeno 
razstavo starejših čajnih servisov - skodelic ter posušenih zdra-
vilnih zelišč. Zelo lepo pripravljeno razstavo je uredila skupina 
upokojencev Društva upokojencev Loški Potok.

Zapisal: Borut Kozina

Veterani  OZVVS Ribnica smo v soboto, 12. 9. 2015, izvedli 
jubilejni deseti veteranski pohod po področje Velike Gore - s 
Hriba v Loškem Potoku v Ogenjco. Povabili smo tudi vetera-
ne bližnjih območnih veteranskih združenj, prišli so veterani iz 

OZVVS RUŠE 
Ruški veterani na izletu  
na Koroškem

To leto je bil naš strokovno poučni izlet že sedemnajsti po vrsti. 
Ko je avtobus v zgodnjem jutru zaokrožil in pobral vse izletni-
ke od Maribora do Lovrenca na Pohorju, smo se podali proti 
Koroški. 
Prva postaja je bil dvorec Bukovje na obrežju reke Drave v 
Dravogradu, kjer smo se seznanili z dogodki v dneh vojne za 
Slovenijo. Navdušeni smo bili nad izjemno lepo obnovljenim 

dvorcem, ki služi stalni in gostujočim razstavam, koncertom, 
kulturno- izobraževalnim vsebinam ter v turistične namene, saj 
nudijo tudi prenočišča. V dvoriščnem objektu je manjši prostor 
v zbirko vojaške opreme, večji pa urejen v antikvariat z bogato 
ponudbo knjig, ki ga vodi mlad entuziast. Pot smo nadaljevali do 
Holmca, kjer so nas neposredni udeleženci bitke seznanili z boji 
med enoto JLA ter  pripadniki TO in milice. Zanimivo je bilo 
prisluhniti pripovedi in slišati tudi nekatere manj znane podatke. 
Ogledali smo si še obeležje, ki stoji v neposredni bližini mejne-
ga prehoda in simbolizira takratna dogajanja. Ustavili smo se 
tudi na Poljani in se seznanili z dogodki in boji na tem področju 
ob koncu druge svetovne vojne. Po toliko zgodovinskih predsta-
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vitvah in podatkih je zares že bil čas za malico v gostišču na 
Prevaljah. Od tod smo krenili do Raven na Koroškem, kjer smo 
se  prepustili razlagi in ogledom zanimivih primerkov tehniške 
dediščine v tamkajšnjem železarskem muzeju. Sledila je kratka 
vožnja do prežihovine. Ogledali smo si domačijo in ob vodenju 
v blago zveneči koroški govorici izvedeli mnogo zanimivosti o 
pisatelju Lovru Kuharju - Prežihovem Vorancu  in ostalih izje-
mno izobraženih in zavednih članih  družine Kuhar. 
Po kratkem slikovitem sprehodu do avtobusa smo se odžejali 
in se odpeljali zadnjemu doživetju tega izleta naproti. V Gortini 
nas je na reki Dravi že čakal splav. Splavarji – flosarji, ki so še 
pred nekaj desetletji plavili pohorski in kozjaški les po Dravi 
v vzhodne dežele, so bili disciplinirani, pogumni in odgovorni 
možje, ki so se, kadar je bila voda mirna in plovba varna, znali 
tudi zabavati. Taki so flosarji, ki turiste popeljejo na vožnjo s 
splavom po Dravi, tudi danes veseli, glasni in duhoviti. Naše 
druženje z njimi  se je začelo s pesmijo ob harmoniki ter sku-
pinsko fotografijo, šele nato smo se smeli vkrcati. Predstavili 
so nam osnovne podatke o splavu, povedali nekaj zanimivosti 
iz bogate splavarske zgodovine in nekateri med nami so smeli 
celo veslati. Ponujali so pijačo in razdrli nič koliko šal na svoj 
in naš račun. Med prijetnim drsenjem po vodni gladini, so nas 

postregli s flosarsko malico in opravili obvezni splavarski krst. 
Neutrudni harmonikar pa je poskrbel še za najbolj vnete ljubi-
telje plesa.
Zgodovinske, kulturne in zabavne vsebine so se prepletle v pri-
jeten in bogat dan. Zagotovo se je spletlo tudi kako novo znan-
stvo, morda celo prijateljstvo.

Dragica Jurše

OZVVS ŠKOFJA LOKA 
Na volilnem zboru dobili novo 
vodstvo
Po večletni nedejavnosti OZVVS Škofja Loka je Iniciativni od-
bor »Veteran« za boljše in dejavnejše delovanje OZVVS Škofja 
Loka dne 15. aprila 2015 sklical volilni zbor OZVVS Škofja 
Loka, na katerem so izvolili novo vodstvo. Zbrane je v imenu 
ZVVS nagovoril predsednik PO Gorenjska Anton Rešek. Za 
predsednika OZVVS Škofja Loka je bil izvoljen Pavle Jereb, 
podpredsednik je Roman Cenčič, sekretar pa Matjaž Oblak.No-
vemu vodstvu čestitamo za izvolitev in želimo veliko uspehov 
pri njegovem delu.

OZVVS  SLOVENSKE KONJICE
Korakali po Maistrovih poteh

ka Marta Plajh. Veterani vojne za Slovenijo iz vseh slovenskih 
pokrajin, ki se jih je tokrat zbralo približno tristo, so se podali 
na devetkilometrsko pot. Na startu v Voličini so zbrane pohod-
nike pozdravili predsednik ZVVS general Ladislav Lipič, žu-
pan občine Lenart mag. Janez Kramberger in predsednik OZ 
VVS Lenart Darko Škerget. Po kulturnem programu jih je pot 
vodila proti Zgornji Voličini, Humu in končala pri Maistro-
vem razglednem stolpu na Zavrhu. Dan je bil vroč in bilo je 
več nujnih postankov zaradi vročine. Z gostoljubnostjio so se 
zelo izkazale članice aktiva kmečkih žena, domači veterani in 
razni sponzorji. Med potjo so si veterani lahko ogledali zani-
mivo vaško arhitekturo, naravne znamenitosti in pa obnovljeno 
partizansko bolnico. Nekaj ur po hribčkih gor in dol in lepa pot 
se je končala na Zavrhu. Za dober obrok je poskrbela Slovenska 
vojska, za ohladitev pa sladoled, ki so si ga konjiški veterani 
privoščili ob vrnitvi pod Pohorjem. 

J. Gumzej

V začetku junija se je skupina devetnajstih članov Območne-
ga združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice 
udeležila vsakoletnega Maistrovega pohoda. Tokrat sta skupino 
konjiških veteranov vodila predsednik Ivan Pavlič in sekretar-
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Konjičani na Gorenjskem
Članice in člani Območnega združenja veteranov vojne za Slo-
venijo Slovenske Konjice smo eno od sobot preživeli na lepem 
izletu po zgornji Gorenjski. Za poln avtobus udeležencev si je za 
začetek pod vodstvom ogledalo park posestva Brdo pri Kranju, 
žal pa si zaradi varovanega dogodka niso mogli ogledati same-
ga gradu Brdo. Privoščili so si tudi malo odmora za malico iz 
nahrbtnika in se potem odpravili do Hrušice, kjer jim je predse-
dnik OZVVS Zgornja Gorenjska Janez Koselj kronološko opi-
sal dogodke na tem območju v pripravah in v vojni za Slovenijo 
1991 s poudarkom na dejavnostih Teritorialne obrambe v zvezi 
z blokado samega karavanškega predora v času vojne. Predse-
dnik Ivan Pavlič se mu je zahvalil in mu izročil skromno darilo 
in prospekte našega območja s povabilom, da veterani Gorenjske 
obiščejo tudi naše kraje. Pot so nadaljevali do Planice, kjer so si 
privoščili dobro kosilo, potem pa so se eni odpravili na pohod po 
dolini Tamar do Planinskega doma Tamar, drugi pa so si temeljito 
ogledali  letalnico in skakalnice, Nordijski center v zaključni fazi 
izgradnje ter dogodke, ki so se ta dan tukaj odvijali. Predvsem 
so občudovali tekmovalce v teku po stopnicah na vrh letalnice v 

Veterani obiskali Otzija

Konec maja se je avtobus poln članov OZVVS Slovenske Ko-
njice odpravil k sosedom na južno Tirolsko, tokrat so se podali 
še v Dolomite in v Bolzano. Zbrano veteransko druščino, kate-
ri dobre volje ne zmanjka že navsezgodaj zjutraj, je pozdravil 
predsednik Ivan Pavlič in nato posle predal vodiču Janezu ter 
spretnim šoferskim rokam Tanje in Martina. Dopoldanski posta-
nek so naredili v mestu znanega slikarja Tiziana v Pieve di Ca-
dore. Po Kanalski dolini so nato prispeli do znanega smučarske-
ga središča Cortina d Ampezzo in se »seznanili« s tamkajšnjimi 
cenami različnih izdelkov in storitev. V popoldanskem času so 

se preko dveh gorskih prelazov v pogorju Dolomiti spustili do 
mesta Bolzano. Po večerji  v hotelu na obrobju Bolzana je sledi-
la veteranska slovesnost s podelitvijo zahval. Predsednik Pavlič 
je zahvali podelil Ani Vodnik in Dragici Podgoršek za vložen 
trud na veteranskih izletih. Naslednji dan so si udeleženci izle-
ta ogledali mesto Bolzano in tamkajšnji arheološki muzej ter v 
njem znamenitega »ledenega človeka Otzija.« Sledila je vožnja 
na bližnji grad Firmian, kjer je muzej enega največjih svetovnih 
alpinistov Reinholda Messnerja. Tudi to je bilo vredno ogleda. 
Za konec dvodnevnega izleta so veterani obiskali še vinsko klet 
z degustacijo vin in dobrim prigrizkom v Kalternu ter se v noč-
nih urah vrnili domov. 

J. Gumzej

organizaciji Red Bulla in tiste, ki so opravili ekstremni spust po 
ziplinu. Otvoritev le-te je bila ravno ta dan. Ob vrnitvi so si ogle-
dali še Zelence (izvir Save Dolinke), se ustavili na Trojanah in za-
dovoljni z videnim in doživetim, že malo utrujeni od celodnevnih 
dejavnosti, zaključili lepo in prijetno druženje.

Ivan Pavlič

OZVVS ŠMARJE PRI JELŠAH
Srečanje veteranov na Boču

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri 
Jelšah je skupaj s Policijskim veteranskim društvom Sever za 
celjsko območje organiziralo skupno srečanje članov na Boču. 
Srečanje je posvečeno spominu na 24. obletnico raketiranja te-
lekomunikacijskega stolpa na Boču in minulega dneva držav-
nosti.
Kljub precejšnji vročini se je srečanja udeležilo veliko število 
članov, ki so uživali v lepem, naravnem okolju. Za svečanost je, 
z uvodno državno himno in domoljubnimi melodijami, poskr-
bela godba na pihala Policijskega veteranskega društva Sever z 
Vrha nad Laškim. Naš član, Brane Gradišnik pa je zapel lastno 
pesnitev – veteransko pesem, ki je posvečena vsem veteranom 
vojne za Slovenijo. Za pravo presenečenje in navdušenje priso-
tnih pa so poskrbele prikupne mažoretke, prav tako iz Laškega. 
Program prireditve je popestrila in povezovala ga. Gabi, članica 
PVD Sever. Po uvodnem pozdravu podžupana občine Rogaška 
Slatina, gospoda Martina Kidriča, je sledil nagovor predsednika 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri 
Jelšah Vladislava Amiča. Spomnil se je odgovornih in pogu-
mnih dejavnosti dejavnih udeležencev osamosvojitve in izrazil 

Zbrane je nagovoril predsednik OZVVS Šmarje pri Jelšah 
Vladislav Amič
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zadovoljstvo, da se je druženje veteranov postalo tradicionalno. 
Poudaril je pomembnost druženja in lepote naravnega okolja, ki 
takšna druženja še obogatijo.

Po uradnem delu je sledilo okrepčilo, topla malica, ki so jo prip-
ravili člani obeh veteranskih organizacij, in hladni napitek. Za 
prijetno ozadje pa je poskrbel Brane Gradišnik s prijetno glasbo. 

Pri tem si je pridobil pomoč glasbenika, Janija Pirša, ki ga v 
našem okolju že dobro poznamo. Domačega predsednika ve-
teranov so zasrbele pete tako, da je zbral pogum in povabil na 
plesišče svojo svakinjo in še nekaj drugih  soprog svojih kole-
gov. Res je bilo prijetno druženje. Veselimo se že naslednjega 
prihodnje leto.

Vladislav Amič

Šoštanjski veterani uspešno  
izvedli 3. strelsko tekmovanje  
za prehodni pokal občine Šoštanj 
in OZVVS Šoštanj

OZVVS ŠOŠTANJ
Veterane Šoštanja obiskali  
veterani iz OZVVS Trebnje
Tretjo majsko soboto so se na izlet odpravili člani OZVVS 
TREBNJE in se med svojim potepanjem ustavili v Šaleški do-
lini. Prijatelji iz gasilskega društva Šalek so jim pokazali muzej 
gasilsko vaške opreme in  zasebni muzej Oder Darka. Ogledali 
so si Muzej Premogovništva Velenje, se okrepčali v restavraci-
ji JEZERO in se oglasili tudi pri nas v Šoštanju. Pozdravila sta 
jih župan Občine Šoštanj Darko Menih in predsednik OZVVS 
Šoštanj Leon Stropnik. Na kratko smo jim predstavili mesto in 

orisali delovanje občine, ter jim voščili dobrodošlico. Ob spome-
niku v Kajuhovem parku smo se skupaj poklonili  braniteljem 
slovenske samostojnosti iz leta 91.  Predsednik OZVVS Trebnje 
Matjaž Melanšek se nam je zahvalil za lep sprejem in nas povabil 
tudi k njim na Dolenjsko. Pospremili smo jih na ogled Muzeja 
Usnjarstva, kjer so lahko občudovali spomin na to propadlo indu-
strijo. Naš član Franc Ravnjak, ki je tudi podpredsednik OZVVS 
Šoštanj in predsednik Ribiške družine Šoštanj, nas je povabil na 
Ribiški dom in jim delo ribičev tudi na kratko predstavil.

Po prijetnem klepetu in izmenjavi prijateljskih vezi smo se 
razšli z obojestransko željo, da se še kdaj srečamo.

Leon Stropnik

sko puško je bila Občina Šoštanj in OZVVS Šoštanj, pokale in 
medalje za tekmovalce pa je prispeval pokrovitelj tekmovanja, 
občina Šoštanj. Tekmovanje se je pričelo ob 9. uri in je poteka-
lo ekipno (trije člani) in posamično na razdalji 70 metrov. Na 
tekmovanju je sodelovalo 28 tekmovalcev in tekmovalk. Tek-
movalci so streljali leže z roke brez naslona na tarčo velikosti 50 
x 50 cm. Na voljo je bilo neomejeno poskusnih strelov in deset 
strelov za oceno v roku dvajsetih minut.

Najboljši rezultat v skupni ekipni razvrstitvi je dosegla ekipa 
OZVVS Velenje (Viktor Slatinek, Martin Hudales in Milan Hro-
vat) 1. mesto z 290 zadetimi krogi, OZVVS Kamnik (Janez Vol-
kar, Zdravko Vrankar in Renato Uranič), ki je zasedla 2. mesto 
z 281 zadetimi krogi, tretja je bila ekipa OZVVS Zg. savinjsko 
– zadrečke doline  (Peter Bezovšek, Ivko Poličnik in Andrej Ko-
lenc) z 281 krogi, četrta pa domača ekipa OZVVS Šoštanj (Ro-
bert Borovnik, Franc Oštir, Jože Čanč) z 274 krogi. V posamič-
ni razvrstitvi je bil najboljši strelec Viktor Slatinek iz OZVVS 
Velenje z 99 osvojenimi krogi, drugi z 97 krogi in 5 muši je bil 
Zdravko Vrankar iz OZVVS Kamnik, tretiji pa Jože Gorjanc z 
97 krogi in 2 muši iz OZVVS Grosuplje. Istočasno je potekalo 
tudi tekmovanje v posamični konkurenci za najboljšega strelca 
iz Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj. 
Najboljši trije strelci so bili Robert Borovnik, ki je prejel zlato 
medaljo in prehodni pokal v trajno last po treh zaporednih zma-
gah, drugo mesto je zasedel Jože Čanč, tretji pa je bil Franc Oštir. 
V ženski konkurenci je prvo mesto zasedla Marija Oštir, drugo 
mesto je osvojila Sonja Čanč in tretje Lidija Stropnik. Medalje 
in pokale je poleg predsednika Leona Stropnika podeljeval tudi 
župan občine Mislinja gospod Bojan Borovnik, ki nas je prijetno 
nagovoril, zaželel prijetno počutje v njihovi občini in nam tudi za 
v prihodnje zaželel mirno roko in ostro oko.

Leon Stropnik

Občina Šoštanj in Območno združenje veteranov vojne za Slo-
venijo Šoštanj sta v sodelovanju s Strelskim društvom Dolič v 
okviru počastitve dneva Zveze veteranov vojne za Slovenijo in 
24. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije v soboto, 20. 
junija 2015 organizirala 3. strelsko tekmovanje za pokal Občine 
Šoštanj in Območnega združenja veteranov vojne za Sloveni-
jo Šoštanj v streljanju z malokalibrsko puško odprtega merka 
na razdalji 70 m. Tekmovanje je potekalo na zelo lepo ureje-
nem strelišču Strelske družine Dolič v Gornjem Doliču v občini 
Mislinja, ki ima vsa potrebna dovoljenja za streljanje z lovskim 
in športnim orožjem. Pokrovitelj 3. tekmovanja z malokalibr-
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OZVVS SPODNJE SAVINJSKE DOLINE
Skupščina veteranov 

V prostorih Gasilskega doma Žalec je  potekala  letošnja skup-
ščina veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske doline, ki 
je organizirana vsake štiri leta, ko se tudi izvoli novo vodstvo. 
Med mandatom je vsako leto organizirana razširjena seja pred-
sedstva na katero so vabljeni tudi župani ali njihovi predstavniki 
vseh šestih spodnjesavinjskih občin.  Članstvo pa se srečuje na 
vsakoletnem srečanju  v preboldskem Gaju, na športnih tekmo-
vanjih, izletih, pohodih, proslavah in drugih priložnostih.

Uvod v tokratno skupščino  je popestril šolski pevski zbor I. 
OŠ Žalec pod vodstvom Zdenke Markovič, ki je ob spremljavi 
harmonikarja Jožeta Škorjanca zapel nekaj domoljubnih pesmi.  
K prijetnemu uvodu  je ob igranju koračnice na boben, dodal 
svoje tudi prihod društvenega prapora.  Zbrane veterane in goste 
je uvodom  pozdravil predsednik Adi Vidmajer, ki je nato po-
dal tudi poročilo o delu  veteranske organizacije v  štiriletnem 
obdobju, s poudarkom na lansko leto. Njegove besede so  s svo-
jimi pogledi piodkrepili tudi prisotni predstavniki občin, župa-
na žalske in preboldske  občine  Janko Kos in Vinko Debelak 
, podžupana taborske in polzelske občine Ludvik Miklavc in 
Igor Pungartnik, oba predsednika veteranskih organizacij (ZB 
za vrednote NOB in SEVER), s katerimi nadvse dobro sodelu-
jejo - Marijan Turičnik in Rado Gašperič in še nekateri. Med nji-

Predsednik  ZVVS  Spodnje Savinjske doline Adi Vidmajer med 
podajanjem poročila

mi tudi član predsedstva  ZVVS in nekdanji   predsednik  Jože 
Kuzman, ki je na kratko tudi strnil sedanje razmere v ZVVS in 
odnos države do njihove organizacije. Skupščino so zaključili 
s prijetnim druženjem. Ob tem so oživeli tudi spomini  na  tis-
te čase slovenskega osamosvajanja. Še več  pogovorov pa je 
bilo na temo omalovaževanja ali celo spreminjanja zgodovine , 
čemur se je potrebno zoperstaviti  z argumenti in ohranjanjem 
zgodovinskega spomina.

D. Naraglav

Spomin na uporništvo

Slavnostni govornik, predsednik Zveze veteranov vojne za Slo-
venijo, general Ladislav Lipič

trgu v Žalcu. Prireditev je bila posvečena tudi 25-letnici neod-
daje orožja in MSNZ. Slavnostni govornik je bil predsednik 
ZVVS general Ladislav Lipič.
Zbrane je najprej pozdravil župan Janko Kos in izrazil ponos, da 
sta bili pred 25 leti vodstvi takratne žalske občine in občinskega 
štaba Teritorialne obrambe enotni, da orožja iz skladišč Teritori-
alne obrambe (TO) ne predajo Jugoslovanski armadi. 
Slavnostni govornik general Ladislav Lipič je poudaril, da je bil 
čas pred 25 leti v marsičem drugačen od današnjega. Bil je čas 
vznesenosti, novega upanja v lepšo prihodnost, čas odločnosti, 
visoke samozavesti in poguma slovenskega naroda, ki se je od-
ločil za samostojno pot v prihodnost, za življenje v samostojni 
in suvereni državi, v družini evropskih narodov. Uresničitvi te 
jasno izražene želje so se pridružili takratni pripadniki Terito-
rialne obrambe in slovenske milice, ne smemo pa pozabiti tudi 
mnogih drugih, ki so delovali v vseh organiziranih službah ci-
vilne obrambe, pri gasilcih, zaščiti in reševanju ter drugih javnih 
službah, je poudaril slavnosti govornik.

D. N.
Osrednja proslava ob dnevu državnosti v žalski občini je bila 
22. junija na osrednjem prireditvenem prostoru na Šlandrovem 

Talcem se je poklonila  
tudi ministrica Katičeva

Pod  Gozdnikom ob potoku Artišnica je zadnjo majsko nedeljo 
potekala tradicionalna slovesnost v spomin desetim talcem, ki 
so jih  Nemci na tem prostoru  postrelili 29. maja 1943. Talci 
so bili pripeljani iz Starega piskra od koder je tokrat  že osmič  

krenila na pot kolona pohodnikov ter se pridružila spominski 
proslavi ob spomeniku, kjer se je talcem poklonila v spomin 
tudi  sedanja ministrica za obrambo RS Andreja Katič.
Pohodniki, med katerimi je bilo veliko veteranov vojne za  Slo-
venijo iz Savinjske doline, so se najprej zbrali na prostoru v Sta-
rem piskru, nato pa so se pohodniki podali  na pot ob  Savinji do  
Kasaz in preko Porenc pod Gozdnik do prizorišča slovesnosti , 
kamor so prišli  v spremstvu  harmonikarjev in slovenske zasta-
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ve. Z aplavzom  so jih pozdravili številni udeleženci proslave na 
čelu z županom Jankom Kosom in Ministrico za obrambo  RS  
Andrejo Katič, z glasbo pa pihalni orkester  Godba Zabukovica.  
Zbrane  je pozdravil in nagovoril župan Janko Kos in ob tem 
spomnil na  čas, ko so ti talci izgubili svoje življenje, česar se 
danes premalo zavedamo in spoštujemo. Kar je poudarila tudi   
slavnostna govornica  Katičeva, ki uvodoma poudarila pomen 
ohranjanja spomina na NOB in letošnji jubilej 70 letnico zmage  
nad fašizmom in nacizmom.  

D. Naraglav 

Ministrica za  obrambo RS  Andreja Katič med svojim go-
vorom

Veteransko druženje
V preboldskem Gaju se vsako leto konec avgusta ali na začetku 
septembra zberejo na skupnem športnem in družabnem sreča-
nju veterani vseh treh veteranskih organizacij, ki so pred več 
kot dvema desetletjema prvi v Sloveniji podpisali sporazum o 
medsebojnem sodelovanju in druženju. Pokrovitelj srečanja je 
bila Občina Prebold, prostore za druženje pa jim odstopi Dru-
štvo upokojencev Prebold, med katerimi je kar nekaj članov 
tudi vključenih v eno od veteranskih organizacij. 
Na športnem in družabnem srečanju so se tako tudi letos zbra-
li člani Zveze veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske 
doline, člani Združenja za vrednote NOB Žalec in člani Policij-
skega veteranskega združenja Sever – odbor Žalec.
Čeprav so športni rezultati na tem srečanju drugotnega pomena, 
pa je vseeno lepo za svoj dosežek prejeti kakšen dokaz, meda-
ljo ali pokal. Najboljše ekipe in posamezniki so to tudi prejeli, 
nato pa se skupaj z drugimi udeleženci predali še nadaljnjem 
druženju. Številni so bili znova skupaj 3. oktobra na Čreti, ko 

Župan Vinko Debelak med pozdravnim govorom skupaj z vsemi 
tremi predsedniki veteranskih organizacij                               

so skupaj počastili spomin na prvo frontalno bitko 1. štajerskega 
bataljona.

D. Naraglav      

OZVVS VELENJE
Velenjski veterani  aktivni
Še malo, pa bo za nami realizacija plana dela OZVVS Velenje 
za leto 2015. Do sedaj smo, razen ene, realizirali vse začrtane 
naloge, ki smo si jih zastavili na volilnem zboru aprila letos. 
Izvedli nismo le 3. tradicionalnega srečanja s 151. HEESK ob 
dnevu dogodka pristanka helikopterja gazelle na Golteh. Od-
ločitev komande je bila, da bodo letos ta dan obeležili v voja-
šnici letališča Cerklje ob Krki. Množično smo se udeležili 14. 
veteranskih iger v Dobrovniku kakor tudi izvedli tradicionalni 
zimski dan na Golteh ter pohod, ki je bil junija na Goro Oljko 
v soorganizaciji z OOZSČ Velenje. Kljub vročim poletnim me-
secem smo bili dejavni, tako pri organizaciji kot izvedbi raznih 
tekmovanj in prireditev. Udeležili smo se tudi veliko načrtova-
nih prireditev, ki so jih organizirale tako druge območne orga-
nizacije OZVVS kakor tudi Zveza in PO ZŠP. Tako smo se v 
vročih poletnih dneh lotili organizacije in izvedbe 1. lova rib s 
plovcem na Škalskem jezeru, skupaj z RD Velenje. Zelo dejav-
no potekajo priprave na organizacijo izvedbe XIII. MJEP, kakor 

Ribiško tekmovanje na Škalskem jezeru

tudi strokovne ekskurzije OZVVS Velenje po domoljubni poti 
dogodkov, ki so se dogajali leta 1991 med osamosvojitveno voj-
no za Slovenijo v Savinjsko-šaleški pokrajini in Koroški, tudi 
v sodelovanju z enotami pod poveljstvom takratnega 89. ŠTO. 
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Kljub manjšim možnostim in negativnim ukrepom, ki nam jih 
je povzročil ZUJF, se nam zadnje čase priključujejo novi člani 
tudi zaradi dobrega dela in vzdušja v OZVVS Velenje, pod novo 
izvoljenim vodstvom za mandatno obdobje 2015–2019. To po-
trjujejo tudi priznanja, ki so nekaterim članom podeljena tako 
s strani zveze kakor tudi same organizacije. Dobro sodelujemo 
z lokalno skupnostjo, kamor nas vabijo, saj dobršni del našega 
početja financirata pogodbeno tudi lokalna skupnost MO Vele-
nje in Šmartno ob Paki.
 
Že kar nekaj časa pripravljamo vse potrebno za odprtje spo-
minskega muzeja dogodkov iz leta 1991 na tem področju, v 
času pred, v in po osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Spomin-
ski muzej bomo odprli v skladu s planom, junija 2016 ob 25. 
obletnici osamosvojitvene vojne. Odprli smo dve novi spomin-

Otvoritev spominskega obeležja na premogovniku VelenjeSrečanje veteranov in častnikov na Gori Oljki
ski obeležji ter izdelali zbornik tistih družin in organizacij, ki 
so v letih 1990 in 1991 hranile orožje, klub drugačnim ukazom. 
Del tega orožja je služil tudi za oborožitev enot, ki so delovale 
pod okriljem 89. ŠTO.
 
Tako vodstvo kot članstvo ne odobravata poskusov nekaterih 
organizacij, da bi spremenile zgodovino, del katere smo tudi mi, 
za kar nam je Slovenija priznala status veterana. Dobro sodelu-
jemo z drugimi enako mislečimi organizacijami, tam, kjer je to 
možno, predvsem na športnih in družabnih srečanjih. 
Za nami je uspešno delo, ki ga pričakujemo tudi v prihodnje.

Zapisal predsednik OZVVS Velenje
Zdenko Hriberšek

OZVVS VELIKE LAŠČE
Od zgodnje pomladi do poznega 
poletja 
Na podlagi sprejetega plana dela na letnem zboru OZVVS Veli-
ke Lašče, ki je bil v začetku leta, so bile letos opravljene številne 
aktivnosti. 

Na pobudo OZVVS Velike Lašče, je dne 24.03.2015  v domu 
veteranov v Krvavi Peči zasedalo predsedstvo ZVVS. Sejo je 
vodil predsednik, generalmajor Vladislav Lipič. Na Rašici nas 
je sprejela podžupanja, dr. Tatjana Devjak.

Strokovno ekskurzijo članov smo izvedli 6. junija 2015. Z 
avtobusom smo se ob 7. uri zjutraj odpeljali v Novo mes-
to, kjer nas je sprejel poveljnikAQ vojašnice Franca Uršiča, 
polkovnik Vasilije Maraš, in nam razkazal obsežno zbirko 
orožja, ki ga je med osamosvojitveno vojno uporabljala ta-
kratna TO RS.

Pod vodstvom sekretarja OZVVS Novo mesto, Branka Zgonca 
smo se odpeljali na Pogance. Tam smo si ogledali spomenik na 
Jedinščici, kjer je bila leta 1991 zaustavljena kolona oklepnih 

vozil, ki je prodirala iz Karlovca proti Ljubljani. Poleg pred-
sednika PO ZVVS Dolenjska Jožeta Ribiča, nas je pozdravil 
in nam spregovoril generalmajor Albin Gutman, bivši načelnik 
generalštaba slovenske vojske.

Po kosilu na Loki ob Krki smo se odpeljali na Medvedjek in si 
ogledali spomenik civilnim in vojaškim žrtvam, ki so padle ob 
zračnem napadu JLA na kolono tovornjakov, ki je med vojno 
za Slovenijo zaustavila konvoj oklepnikov jugo vojske. Smrtno 
ranjen je bil pripadnik TO Franc Uršič, po katerem se sedaj ime-
nuje vojašnica v Novem mestu.

Na letališču v Rakičanu, kjer je bila 15. maja osrednja proslava 
ob dnevu slovenske vojske in dnevu veteranov vojne za Slo-
venijo sta bila udeležena tudi predsednik in podpredsednik 
OZVVS Velike Lašče. Pred številčnim postrojem SV, veteranov 
in praporov, je spregovoril vrhovni poveljnik
oboroženih sil, predsednik Borut Pahor.
      
V soboto, 13. junija smo se z dvema ekipama udeležili 14. 
državnih veteranskih iger v Dobrovniku pri Murski Soboti. 
Tekmovali smo v streljanju z zračno puško in metanju šolske 
bombe. Od 55. območnih veteranskih združenj v Sloveniji, smo 
seuvrstili na 32. mesto.
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V Rožni dolini v Ljubljani smo bili 20. junija prisotni na spo-
minski svečanosti, posvečeni sestreljenemu pilotu helikopterja 
Toniju Merlaku.

Skupina naših veteranov, Jože Zakrajšek, Primož Jakše in An-
ton Debeljak se je 10. in 11. julija udeležila tradicionalnega po-
hoda na Triglav in tako promovirala našo občino in OZVVS 
Velike Lašče. S pomočjo finančne podpore Občine Velike Lašče 
in s prostovoljnim delom naših veteranov smo v Domu vetera-
nov napeljali centralno ogrevanje tudi v prvo nadstropje, kjer se 

slike:

Sprejem ZVVS na Rašici

OZVVS ZGORNJE SAVINJSKO-ZADREČKE 
DOLINE
Četrt stoletja od upora proti
oddaji orožja
Letos obeležujemo 25. obletnico upora proti oddaji orožja Ju-
goslovanski armadi. V ta namen smo v Območnem združenju 
veteranov vojne za Slovenijo Zgornjesavinjsko-Zadrečke doli-
ne 21. maja v nazarskem gradu Vrbovec pripravili veteranski 
večer, katerega osrednji gost je bil upokojeni brigadir Sloven-
ske vojske mag. Viktor Krajnc, poveljnik TO Zahodnoštajerske 
pokrajine v času osamosvajanja Slovenije, ki je obudil spomin 
na ključne dogodke v času nastajanja samostojne države Slove-
nije s posebnim poudarkom na uporu proti oddaji orožja.

V počastitev dneva državnosti smo skupaj s Policijskim vete-
ranskim društvom Sever za celjsko območje – odborom Mozirje 
21. junija v športnem centru Račnek v Šmartnem ob Dreti prip-
ravili proslavo in veteransko srečanje. Udeležence je uvodoma 
nagovoril župan občine Nazarje Matej Pečovnik, ki je poudaril 
pomen upora proti oddaji orožja Teritorialne obrambe Jugoslo-
vanski armadi pred 25 leti in učinkovito obrambo domovine v 
vojni za Slovenijo. 

19. septembra smo v Gornjem Gradu organizirali strelsko tek-
movanje z malokalibrsko puško za III. memorial Edija Mavriča 
- Savinjčana, na katerem je še tretjič zapored zmagala ekipa ve-
teranov iz Kamnika, drugo mesto so osvojili veterani iz Grosu-

plja, tretje pa Velenjčani. V konkurenci posameznikov v okviru 
domačega združenja je najboljši rezultat dosegel Ivko Poličnik, 
drugi je bil Peter Bezovšek, tretji pa Tomaž Trogar.

17. oktobra bomo izvedli strokovno ekskurzijo na prizorišče 
soške fronte, v novembru nas čaka organizacija domoljubnega 
večera na Ljubnem ob Savinji, začeli pa smo tudi že prve prip-
ravljalne dejavnosti za obeležitev 25-letnice vojnih dogodkov 
na našem območju v letu 2016.

Franci Kotnik

Utrinek z junijske proslave in veteranskega srečanja v športnem 
centru Račnek v Šmartnem ob Dreti. (Foto: Brane Gradišnik)

nahajajo učilnica, prenočišča in toaletni prostori. V sobo za pre-
nočišča smo namestili tudi veliko omaro za posteljnino. Dvak-
rat smo izvedli  akcijo za košnjo trave okrog doma veteranov, 
popravili razne ključavnice, uredili arhiv, postavili kovinski re-
gal v kleti, namestili novo napisno ploščo Dom veteranov in 
na ta družbeni objekt za stalno razobesili državno, občinsko in 
evropsko zastavo. Tako smo dom veteranov z urejeno okolico 
pripravili na proslavo ob 24. obletnici vojne za Slovenijo.

F. Dušan Hočevar,
predsednik OZVVS Velike Lašče

Na ekskurziji v Novem mestu

Košnja trave v Krvavi peči
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Zveza veteranov vojne za Slovenijo je lastnica dveh apartmajev 
v Termah Vivat v Moravskih toplicah. Apartmaja sta na voljo 
za vse člane Zveze veteranov in njihove družinske člane od za-
četka letošnjega leta (v slikovnih prilogah si je mogoče ogledati 
tudi notranjost in zunanjost obeh apartmajev). 
Apartmaja ponujata gostom udobje za sproščujoč in aktiven od-
dih ter so od hotela oddaljeni približno 50m. V depandansi je 
sicer več apartmajev, vse sobe so klimatizirane, imajo satelitsko 
TV, telefon, wi-fi, mini bar, kopalnica s prho, wc-jem, sušilcem 
za lase in teraso. Vsak apartma razpolaga z lastno teraso, razen 
mansardnih apartmajev, ki so izvedeni v duplexu. V apartmajih 
je položen lamelni parket v barvi hrasta.

Cena najema apartmaja (do 4 osebe) je 49,90 €/dan. Možen je 
tudi najem v obliki polpenziona (samopostrežni zajtrk in večer-
ja) za ceno 29,90 €/osebo.
Zdravilna voda
Iz globin termalnih vrelcev Term Vivat, izvira edinstvena zdra-
vilna bela in črna termalna voda. Bazenski kompleks Term 
Vivat obsega približno 2.000 m2 vodnih površin z notranjimi 
in zunanji bazeni. Notranji del bazenskega kompleksa, obsega 
rekreacijski bazen z izplavalnim kanalom s termalno vodo, ma-
sažnimi bazeni in otroškim bazenom.
Ločeni notranji bazenski kompleks z »belo« in »črno« termalno 
vodo ter nešteto vodnimi masažami in prostornimi počivališči, 

Počitniška apartmaja ZVVS  
v Termah Vivat 

je namenjen izključno odraslim osebam za popolno sprostitev v 
čudovitem bazenskem okolju. V zunanjem delu bazenskega kom-
pleksa se nahajajo olimpijski bazen s termalno vodo, natur bazen 
z edinstveno črno zdravilno termalno vodo in otroški bazen. 
 

BAZEN TEMPERATURA
Notranji + povezava z zunanjim 33 - 35 °C

Olimpijski bazen 25 - 27 °C
Bazen s črno termalno vodo 38 - 39 °C

Whirlpooli 36 - 37 °C
Otroški bazen 33 - 35 °C

FKK terasa 33 - 35 °C
             

OBRATOVALNI ČAS  

Ponedeljek - četrtek 9.00 - 20.00

Petek - sobota 9.00 - 22.00

Nedelja 9.00 - 20.00

Nočno kopanje (pet - sob) 19.00 - 22.00

V ceno je vključeno neomejeno kopanje v zunanjih in notranjih 
bazenih s termalno vodo.

Dodatne ugodnosti za člane Zveze veteranov zajemajo:
20% popust za storitve wellnes centra in salona tajskih masaž
10% popust v a la carte restavraciji Vita
10% popust na zdraviliške storitve
10% popust na frizersko kozmetične storitve in
15% popust za Green Fee na golf igrišču Livada v Moravskih Toplicah.

Rezervacija apartmajev se izvaja preko rezervacijske službe  
v Termah Vivat, kontaktna oseba je Silvija Gajšek,
 
na tel. št.: 02/538-21-00 ali 02/538-21-08,
e-pošta: silvija.gajsek@vivat.si
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Skupščina  
Svetovne veteranske federacije

Med 31. avgustom in 4. septembrom 2015 je v poljskem Sopotu 
potekala 28. generalna skupščina svetovne veteranske federaci-
je (v nadaljevanju WVF). Delegacijo iz Slovenijo so sestavljali: 
Silva Črnugelj (ZZB za vrednote NOB), Božo Truden (Združe-
nje Sever), Janez Podržaj (ZDVIS) in Mitja Jankovič ( ZVVS).  
Pokroviteljstvo nad generalno skupščino je prevzel vladni Urad 
za vojne veterane in žrtve vojnega zatiranja poljske vlade pod 
vodstvom Jana Stanislawa Ciechanowskega, ki je bil tudi oseb-
no prisoten na otvoritveni svečanosti in na kasnejšem sprejemu 
za vse delegate zasedanja. Tudi sicer je poljska vlada posvetila 
generalni skupščini veliko pozornost, saj so se ga udeleževali 
visoki predstavniki raznih rodov vojske, ministrstva za obram-
bo in poljskih veteranskih organizacij. Organizatorji so nam 
predstavili nekatere pomembne dogodke iz poljske zgodovine.  
Na otvoritveni dan smo delegati obiskali  Gdansk, kjer smo pred 
spomenikom v spomin na stavko leta1980 v ladjedelnici Gdansk 
položili vence, si ogledali muzej sindikalnega gibanja Solidar-
nost in obnovljeni, med drugo svetovno vojno porušeni stari del 
mesta. Venec smo položili  tudi pred spomenikom padlim mor-
narjem v mestu Gdynia. Med komemorativnimi slovesnostmi je 
potrebno izpostaviti polaganje venca na obzidju Westerplate, na 
katerega je nemška križarka izvršila napad 1. septembra 1939 in 
obeležuje prvi oboroženi spopad med nemško in poljsko vojsko 
med drugo svetovno vojno ter njen začetek. 

Uradne otvoritve zasedanja se je udeležil tudi akreditirani ve-
leposlanik RS na Poljskem Robert Krmelj, ki se je z velikim 

veseljem odzval povabilu organizatorjev. Obisk najvišjega 
predstavnika RS ja za našo delegacijo pomenil veliko čast in 
zadovoljstvo, saj do sedaj na generalnih skupščinah nismo bili 
deležni takšnega sprejema. 

Generalne skupščine se je udeležilo 44 delegacij z vsega sveta, 
razen iz območja severne in južne Amerike. V uvodu kongresa je 
bila opravljena žalna seja za umrlim Hamidom Ibrahimom, ki je 
opravljal funkcijo predsednika svetovne veteranske organizacije. 

Izvršilni odbor je predstavil poročila o delovanju v obdobju med 
leti 2012-2015. Največ zanimanja in razprave je bilo deležno 
finančno poročilo, ki razkriva zelo slabo poslovanje WVF-a. 
S težavami na finančnem področju se WVF sooča že več kot 
desetletje. Poraba sredstev je mnogo višja od prilivov. V letu 
2014 so bili sprejeti nekateri ukrepi, kot je na primer  prodaja 
prostorov v Parizu in selitev na novo lokacijo ter odhod dveh 
zaposlenih v pokoj. Tudi trend plačevanja članarine WVF je že 
nekaj let v rahlem upadanju. Na letni ravni bi s članarino lahko 
zbrali približno 245.000 €, dejanska vplačana članarina za leto 
2014 pa je bila le 106.000 €, kumulativni manjko neplačane čla-
narine skozi vsa leta pa presega 600.000 €. V letu 2014 je od 94 
držav članarino redno poravnalo 45, 19 držav poravnava čla-
narino občasno, 30 pa jih sploh ne poravna svojih obveznosti. 
Glavna ugotovitev iz finančnega poročila za predhodno obdobje 
ter tudi projekcija izdatkov za naslednje triletno obdobje je, da 
predvideni deficit predstavlja resno grožnjo za delovanje WVF. 

Z Mercatorjem smo del naše krajine. 
Z razvejano mrežo svojih trgovin smo 
že več kot pol stoletja najbližje svojim 
kupcem. S široko ponudbo slovenskih 
pridelkov in izdelkov pa bomo tudi v 
prihodnje močan partner naprednim 
in razvojno usmerjenim slovenskim 
živilskim podjetjem in dobaviteljem. Saj 
bomo našim kupcem tudi v prihodnje 
zagotavljali najbolj pestro in široko izbiro 
lokalne kakovosti. Vsak dan.

VSAK DAN  
ODLIČNA PONUDBA. 
IZ SLOVENIJE.

Slovenska delegacija: Mitja Jankovič - ZVVS, Silva Černugelj - ZZB za vrednote NOB, Božo Truden - Združenje Sever in Janez 
Podržaj - ZDVIS
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V finančnem načrtu je predvideno, da bo letni deficit v višini 
približno 200.000 €. Po prodaji prostorov za 1.2 milijona evrov 
do leta 2018 se predvideva vsakoletni deficit med 223.000 € 
in272.000 €. Leta 2018 WVF ne bo imela več sredstev za svo-
je delovanje. Iz navedenih razlogov WVF poziva vse članice, 
da skušajo pridobiti donatorje za delovanje WVF. Na pobude 
o zmanjšanju števila zaposlenih in preselitvi sedeža v finančno 
ugodnejšo državo s strani upravnega odbora ni bilo zaznati veli-
kega navdušenja. Odločitev o delovanju sekretariata bo prepuš-
čena tudi novoimenovanemu generalnemu sekretarju. 

Na posebnem zasedanju se je sešel tudi stalni komite za evrop-
ske zadeve (v nadaljevanju SCEA). Iz poročila, ki ga je podal 
predsednik Dan Viggo Bergtun (Norveška), je razvidno, da je 
članarino poravnalo 25 evropskih članic. Prav tako je 80 od-
stotkov vseh aktivnosti znotraj WVF izvedel evropski odbor. 
V sklopu evropskega komiteja delujejo tudi podskupine in Slo-
venci smo člani podskupine za jugovzhodno Evropo. Trenutno 
delo podskupine koordinira Črna Gora, ki bi sama želela predati 
vodenje Turčiji. V skladu s pogovori, ki smo jih opravili pred 
zasedanjem generalne skupščine menimo, da bi bilo vredno raz-
misliti o prevzemu vodenja s strani Slovenije. S tem bi lahko v 
prihodnosti pripravili pot za kadrovanje slovenskega predstav-
nika v SCEA ali celo v upravni odbor WVF.

Z Mercatorjem smo del naše krajine. 
Z razvejano mrežo svojih trgovin smo 
že več kot pol stoletja najbližje svojim 
kupcem. S široko ponudbo slovenskih 
pridelkov in izdelkov pa bomo tudi v 
prihodnje močan partner naprednim 
in razvojno usmerjenim slovenskim 
živilskim podjetjem in dobaviteljem. Saj 
bomo našim kupcem tudi v prihodnje 
zagotavljali najbolj pestro in široko izbiro 
lokalne kakovosti. Vsak dan.

VSAK DAN  
ODLIČNA PONUDBA. 
IZ SLOVENIJE.

Delegacija Slovenije je skupaj s predstavniki Črne Gore, Hrvaške 
in Srbije pripravila apel, ki glede na trenutne zaostrene medna-
rodne razmere poziva k reševanju konfliktov na miren način in s 
političnim dialogom vseh vpletenih. Poziv je skupščina sprejela.

Slovenska delegacija je v imenu ITF - Mednarodne ustanove 
– fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min iz Ljubljane 
prevzela priznanje, ki ji ga je dodelila WVF na predlog veteran-
skih organizacij Slovenije. 

Na 28. generalni skupščini WVF je bilo izvoljeno tudi novo 
vodstvo organizacije. Novi predsednik WVF-a je postal g. Dan 
Viggo Bergtun (Norveška). Za člane izvršnega odbora pa so bili 
izvoljeni: Tansri Mohd Anwar (namestnik predsednika, Malezi-
ja), Stanislaw Wozniak (podpredsednik, Poljska), Alfred Fuller 
(podpredsednik, Kamerun), Chung-Yuan Kao (podpredsednik, 
Taivan), Geirhild Snidal-Engen (komite za ženske, Finska). 
Novi zakladnik je postala Inge Nedergaard iz Danske. 

Novi predsednik je v sklepnem govoru napovedal intenzivno 
delo, z več komunikacije in povezovanja, posebna skrb bo pos-
večena razreševanju finančnih težav in iskanju novih finančnih 
virov. Poskusiti je potrebno tudi s pridobivanjem članstva z 
vseh treh Amerik.

Mitja Jankovič
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Veteransko omizje se prazni. Bodimo ponosni na svoje viteze, na njihovo delo  
in jih ohranjajmo v trajnem spominu.

»Ko vaše zaželimo si bližine, gremo tja v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče, da va več med nami ni.

Čeprav vas glas se več ne sliši, beseda vaša v nas živi,
povsod vas čutimo mi vsi...

Med nami ste.«
Od našega omizja so se poslovili:

OD NAS SO SE POSLOVILI

OZVVS BELA KRAJINA
Jože Loparec  1955 – 2014
Janez Kavšek 1951 – 2015
 Peter Bukovec 1960 – 2015
Jože Štajdohar 1957 – 2015
Jože Rauch  1959 – 2015
Stane Mišica 1915 – 2015
Alojz Žvab 1951 – 2015
Janko Strugar 1953 – 2015
Stanislav Ambrožič 1952 – 2015 
Franci Pirkovič 1960 – 2015

OZVVS Celje
Karel Leben 1931 – 2014
Vladimir Kuštrin 1931 – 2014
Franc Kmecl  Bič 1953 – 2014
Ivan Stepišnik  1944 – 2014
Albin Novak 1950 – 2015
Milan Dražnik 1951 – 2015 
Ernest Cvar 1950 – 2015 
Srečko Šrot 1953 – 2015

OZVVS KOČEVJE
Miran Benegalija 1959 – 2015
Zdravko Dernulc 1967 – 2015

OZVVS POSTOJNA
Darko Jakcetič 1955 – 2014
Ivan Berginc 1942 – 2015

OZVVS VELIKE LAŠČE
Ivan Peterlin  1967 – 2014
Alojzij Bavdek – Slavko 1959 – 2015

OZVVS KRAS IN BRKINI 
Ludvik Žiberna 1939 – 2014
Oskar Škerjanc 1964 – 2014
Borut Budal 1949 – 2014
Albert Čok    1927 – 2014
Branko Banovec 1950 – 2014
Pavel Plešnar 1958 – 2014
Jadranko Jakulin 1957 – 2015
Gvido Milan Pečar 1957 – 2015

 OZVVD DOMŽALE
Miran Kralj 1957 – 2014
Svitoslav Javoršek 1931 – 2014
Janko Vidic 1960 – 2015
Anton Železnik 1939 –  2015

Stanislav Majhenič 1952 – 2015
Janez Brojan 1945 – 2015
Andrej Rotar 1965 – 2015

OZVVS GROSUPLJE 
Jože Nučič 1947 – 2015
Jože Žejavac  1960 – 2015 

 

OZVVS LITIJA –  ŠMARTNO
Anton Breskvar 1942 – 2014
Miroslav Mlakar 1950 – 2014
Marjan Cizerle 1958 – 2014
Janez Kavšek 1933 – 2014
Jožef Leskovšek 1937 – 2014
Anton Rozina 1959 – 2015

OZVVS NOVA GORICA
Dimitrij Čubrilo 1947 – 2015
Ljuboš Gruntar 1954 – 2015
Egon Kogoj 1966 – 2015
Anton Peršolja 1932 – 2015 
Joško Keber 1958 – 2015

OZVVS RIBNICA 
Tadej Mate 1967 – 2015
Alojz Žvab 1952 – 2015

OZVVS SEVNICA
Mlakar Miran 1969 – 2014
Franci Jupkovič 1930 – 2014
Alojz Androjna 1933 – 2014
Franc Umek 1928 – 2015
Franc Lisec 1933 – 2015

         
       
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 
 
__________________________        
(ime in priimek davčnega zavezanca) 

__________________________ 
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) 

__________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 

 

                   Davčna številka 

                
 
__________________________ 
(pristojni davčni urad, izpostava) 

                                                                                                                              
 
 
 
 

ZAHTEVA 
za namenitev dela dohodnine za donacije 

 
 
 
 

 
Ime oziroma naziv upravičenca 

 
Davčna številka upravičenca  Odstotek (%) 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
V/Na _____________________, dne_________________ __________________________ 
 podpis zavezanca/ke 
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NEZGODNO 
ZAVAROVANJE
STAREJŠIH

www.vzajemna.si

Za večjo finančno 
varnost starejših.

Zavarovanje za vse od 50. do dopolnjenega 
85. leta starosti. Izplačilo zavarovalnine s 
starostjo ni omejeno.

Popust za pare
Če zavarovanje skleneta oba zakonca oziroma
partnerja, sta upravičena do ugodnejše premije.

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.
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