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Vsebina Uvodnik
Spoštovane veteranke, spoštovani veterani, cen-
jene bralke in bralci!

Pred Vami je nova številka glasila Veteran, tokrat 
prvič v elektronski obliki. To je naš prvi poizkus, 
da Vam vsebine, ki jih kreirate vi sami, predstavi-
mo tudi na takšen, sodobnejši način. Kar veliko 
dvomov nas je prevevalo, ko smo se odločali o 
takšni obliki, saj vemo, da Vas ima večina bral-
cev raje v rokah papir, kot pa vas gleda v zaslon 
računalnika. Upamo, da Vam bo glasilo kljub vs-
emu všeč. V uteho nam je, da si  E-Veterana, kot 
smo ga delovno poimenovali, lahko tudi stiskate 
na tiskalnik računalnika (pa četudi imate samo 
črno-bel tisk). Zaradi poletnih počitnic je vsebine 
v tej številki nekaj manj kot običajno.

Seveda bomo papirno obliko našega glasila še 
vedno obdržali in prav te dni zavzeto zaključujemo 
jubilejno – tiskano – številko Veterana, ki izide že 
v mesecu oktobru. Posvetili jo bomo dvajseti ob-
letnici delovanja naše organizacije – Zveze veter-
anov vojne za Slovenijo.

Drage bralke, spoštovani bralci, ob branju in 
listanju te prve elektronske številke glasila Vam 
želimo veliko zadovoljstva!

Veteranski pozdrav, 
Vaš urednik Matjaž Žirovnik!
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Izjava za javnost ZVVS
SREDSTVOM	JAVNEGA	OBVEŠČANJA	

Veterani, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, 
z zaskrbljenostjo in tudi ogorčenjem spremljamo nadalje-
vanje delitve slovenskega naroda in ponarejanje ter prila-
gajanje zgodovine strankarskim in osebnim potrebam in 
koristim.

Pričakovali smo,da bo zborovanje v Rovtah pietetno de-
janje v spomin na tiste ljudi, ki so umrli v drugi svetovni 
vojni kot pripadniki domobranskih enot.

Na žalost je bila tudi ta priložnost oskrunjena s strankar-
sko politiko in politizacijo s ciljem nadaljevanja revizije 
zgodovine slovenskega uporništva. Sam slavnostni govo-
rec je obsodil fašizem in s tem tudi tiste, ki so s tem zlom 
20. stoletja sodelovali. Tudi veterani vojne za Slovenijo 
se strinjamo z obsodbo storjenih zločinov po končani 2. 
svetovni vojni, vendar je enačenje borcev za svobodo in 
kolaborantov s fašisti nesprejemljivo! Tako, kot je ne-
sprejemljivo stališče o tem, da so v osamosvojitveni vojni 
zmagali domobranci in njihovi potomci.

Še več, očitno se ta “ofenziva ponarejanja” seli iz obdobja 
druge svetovne vojne v obdobje slovenske osamosvojitve 
in osamosvojitvene vojne. Iz ust glavnega govorca smo 
izvedeli, da naš glavni nasprotnik ni bila Jugoslovanska 

armada ampak slovenski komunistični vrh. Le kako smo to 
lahko spregledali in dvaindvajset let verjeli, da smo se bo-
rili zoper JA? Takšno govorjenje slovenski in mednarodni 
javnosti je žalitev za vse domoljube, predvsem pa manipu-
lacija in izkoriščanje v politične namene vseh tistih, ki smo 
v celotnem procesu osamosvajanja sodelovali.

Veterani Zveze veteranov vojne za Slovenijo zahtevamo 
od najvišjih predstavnikov slovenske države, da storijo 
vse, da se takšno početje političnih strank in njihovih pred-
stavnikov konča in se do hujskaštva in revizije zgodovine 
zavzame ničelna toleranca. Razumemo vsebino demokra-
cije, vendar vse ima svoje meje! Takšno početje, kakršne-
mu smo priča, vodi v sovraštvo, ki se lahko prej ali slej 
konča z nasiljem.

Naj ne bodo pietetne slovesnosti, organizirane v spomin na 
mrtve vojake in civiliste oskrunjene s politiko in enako naj 
velja za zgodovino slovenskega naroda!

Veterani vojne za Slovenijo smo se borili za boljši jutri, 
zato od slovenske politike pričakujemo, da se bo zazrla v 
prihodnost in predvsem iskala rešitve za boljši jutri vseh 
nas.

V imenu predsedstva ZVVS  
Ladislav Lipič  

predsednik

IZ DEJAVNOSTI ZVVS

Vuzenica 

Govor predsednika ZVVS ob obletnici 
Zidanškove brigade 

 Spoštovane borke in borci, veteranke in veterani, 
častniki, gospod župan, pripadniki SV in slovenske policije, 
tovarišice in tovariši, dame in gospodje, spoštovani krajani!  
 
 Današnja tradicionalna slovesnost, organizirana  v 
spomin na Zidanškovo brigado, eno izmed najuspešnejših 
štajerskih partizanskih enot med NOB, je priložnost, da se 
ponovno in še enkrat spomnimo časa in ljudi, ki so doži-
vljali  grozote II. svetovne vojne in njenih posledic. To je 
priložnost, da se spomnimo štajerskih partizanov, ki so v 
različnih partizanskih formacijah, takrat prave slovenske 
partizanske vojske dali velik prispevek naši svobodi in tudi 
naši današnji samostojnosti. Je pa to tudi priložnost, da se 
spomnimo naše  zgodovine, zgodovine slovenskega upor-
ništva vse do današnjih dni. Zato se je potrebno zahvaliti 
organizatorjem današnjega srečanja borcem Zidanškove 
brigade, članom ZB za vrednote NOB, slovenskim častni-
kom, veteranom vojne za Slovenijo, policijskemu vete-
ranskemu združenju Sever za Koroško in praporščakom, 
ki v okviru 19. vuzeniških dnevov ohranjajo ta spomin.  
 
 V pripravi govora na današnjo spominsko slove-
snost sem imel priložnost prebrati veliko podatkov o for-
miranju brigade in o dogodkih, v katerih je bila brigada 

udeležena. V obeh knjigah profesorja Mirka Fajdige, »Zi-
danškova brigada« in »Pohorski partizani 1943«, je zelo 
natančno opisana pot brigade od njene ustanovitve do 
konca njene bojne poti. Brigada je opisana kot ena izmed 
najuspešnejših štajerskih partizanskih enot, ustanovljena 
leto dni po bitki na Pohorju, v kateri je skoraj ves bataljon 
omahnil v smrt. In ob njenem postroju je takratni politič-
ni komisar IV. operativne cone dejal, da je brigada dedič 
Pohorskega bataljona. Kot vojak dobro razumem, kako 
pomembna obveza je bila s takšno opredelitvijo izkazana 
vsem, ki so takrat stali v postroju. S temi besedami je bilo 
izraženo priznanje, kot  tudi zaupanje in visoka stopnja 
pričakovanj. Vse to so borke in borci Zidanškove uresniči-
li tudi takrat, ko so bili poslani skupaj s Šlandrovo brigado 
na Dolenjsko, kjer so sodelovali v bojih za osvoboditev 
slovenskega ozemlja. Da je bilo dvo in pol mesečno bo-
jevanje brigade na Dolenjskem izredno naporno, potrjuje 
tudi podatek o občutnem zmanjšanju njenega številčnega 
stanja. Na Dolenjsko je prišlo preko 600 bork in borcev, na 
Moravško pa se jih je vrnilo le 312.

 V pregledu števila bataljonov in borcev je razvi-
dno, da je brigada nekaj dni po ustanovitvi imela 3 bataljo-
ne in 300 borcev, protu koncu vojne, natančneje 10. maja 
1945, pa je imela 5 bataljonov in 836 bork in borcev.Te 
številke navajam predvsem zato,da si sploh znamo pred-
stavljati, kako intenziven je bil razvoj, predvsem pa ukre-
panje vodstva ob prilagajanju razmeram s spremembami v 
organizacijsko-formacijski strukturi, v načinu popolnjeva-
nja in oboroževanju. Za vse, kar so borke in borci Zidan-
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škove brigade preživeli, sta bila potrebna moč in pogum 
ter še marsikaj, kar si danes težko predstavljamo. Sam sem 
prepričan, da jih je gnala želja po svobodi, ki še danes ve-
lja za eno izmed temeljnih človekovih pravic. 

Spoštovane, spoštovani!

 Danes uživamo svobodo in mir in vojna je vse bolj 
oddaljen spomin. Toda etika zmagovalcev, tako borcev 
NOV kot tudi borcev slovenske osamosvojitvene vojne, 
torej vaša in naša etika ni izgubila svojega pomena niti 
svoje aktualnosti. Etika zmagovalcev v vojni zahteva do-
stojanstvo in samozavest v miru; zahteva odgovornost za 
ekonomski in družbeni razvoj; zahteva odgovornost za 
socialno in pravno pravičnost; za politično zrelo razpravo 
in predvsem odgovornost za lastno besedo in spoštovanje 
resnice. In tej etiki, etiki zmagovalcev, ki je postala naša 
obveznost, moramo biti zavezani vsi.
 Ponovno se ozrimo nazaj v zgodovino 20. stoletja 
in spominjajmo se uporništva slovenskega naroda in bodi-
mo ponosni! Razumimo to uporništvo v vsej njeni tragič-
nosti, v vseh vidikih veličastnosti in v vseh njenih številnih 
žrtvah. Zavedajmo se številnih bolečih spominov, spoštuj-
mo pravico vsakega do teh spominov in se zavedajmo, da 
vsi ti spomini terjajo pieteto. Vendar to ne pomeni, da lah-
ko potvarjamo zgodovino in dogodke. To ne pomeni, da 
smemo izenačevati izdajo z bojem za svobodo. Tisti, ki 
smo rojeni po drugi svetovni vojni, predvsem pa tisti, ki so 
rojeni v samostojni Sloveniji, težko razumejo stalne prepi-
re in potvarjanja zgodovine. Dolžnost vseh nas je, še pose-
bej pa predstavnikov našega javnega političnega življenja, 
da za vedno zaprejo ta »plaz prepirljivosti in medsebojnih 
obračunavanj« v korist svojih strank in volivcev. Takšno 
početje ni domoljubno in ne prispeva k našemu sobivanju 
in sožitju.
 Dovolite mi, da izrazim nekaj svojih misli o naši 
novejši zgodovini oziroma o osamosvojitveni vojni leta 
1991. Vojna za osamosvojitev Slovenije je bila novo in 
veliko dejanje, predvsem pa je bila ta vojna zaključni del 
procesa osamosvajanja Slovenije in veliko ter pomembno 
dejanje slovenskega naroda. Zato je prav, da veterani vojne 
za Slovenijo spoštujemo pomembne prelomne dogodke in 
obdobja zgodovine slovenskega naroda - generala Maistra 
in boje njegovih borcev za severno mejo, Tigrovce in nji-
hov  upor zoper fašizem in seveda NOB ter boj slovenske 
partizanske vojske za svobodo. Zadnje prelomno obdobje 
je bila osamosvojitvena vojna, v kateri smo sodelovali ta-
krat pripadniki TO in milice ter vse institucije takratnega 
nacionalno varnostnega sistema ob podpori velike večine 
prebivalcev Slovenije.Tudi na tem območju Vzhodnošta-
jerske in Koroške so enote TO in takratne milice svoje 
naloge opravile častno in predvsem uspešno. Po vsakem 
spopadu in predvsem vsaki vojni pomeni največ zmaga in 
v tem dosežku je potrebno spoštovati prispevek vsakega 
posameznika, tudi in predvsem tistih, ki so izgubili svoja 
življenja. Zato bodimo vedno, kadar glasno razmišljamo 
in govorimo ter pišemo o svojih vlogah, kadar se glasno 
spominjamo takratnih dogodkov, z našo mislijo tudi pri 
mrtvih junakih naše osamosvojitve in jim na tak način iz-
ražajmo naše globoko in iskreno spoštovanje.
 Zato še enkrat ponavljam: ohranjajmo spomin na 
našo zgodovino, na naše uporništvo, na našo osamosvo-
jitev in osamosvojitveno vojno. Razumimo njeno sporo-

čilnost, da je bila to vojna za lastno državo, vojna za našo 
samostojnost in suverenost.
Danes seveda vidimo, da se vse naše takratne želje niso 
uresničile. Razmere, ko ni dovolj dela, so idealne razmere 
za netenje sovraštva. Zato velja naš poziv slovenski poli-
tiki k uresničevanju skrbi za s slovensko Ustavo zagoto-
vljeno socialno in pravno državo ter skrb za spoštovanje 
človekovih pravic.
Mi pa, spoštovani, bodimo ponosni, solidarni, pošteni, 
pravični in samozavestni ter zaupajmo vase in v našo sku-
pno prihodnost. In ta prihodnost bo dobra le, če jo bomo 
znali narediti dobro!

 

 Uspešno delo dravograjskih vete-
ranov

     Kljub težjim finančnim pogojem člani Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Dravograd uspešno 
opravljajo naloge, ki so si jih zadali z letnim načrtom. Po-
leg negovanja in ohranjanja spomina na osamosvojitveno 
vojno, sodelovanja z drugimi domoljubnimi organizaci-
jami v občini in regiji, udeleževanjem na pomembnejših 
republiških prireditvah, jim delo v organizaciji predstav-
lja tudi druženje, zabavo in sprostitev. Dobro sodelovan-
je ohranjajo z veterani iz drugih območij, še posebej pa 
z veterani iz zgornje Mežiške doline, kjer se tudi redno 
udeležujejo njihovih prireditev. 
 Čeprav smo že globoko v letu 1913, bom pred-
stavil nekaj aktivnosti iz leta 2012 in prve polovice 
letošnjega leta. V prvi polovici leta 2013 so se posamezni 
člani udeležili 9. spominskega pohoda po poteh generala 
Maistra in 10. pohoda spomina prijateljstva (v spomin na 
Franceta Prešerna) od Radovljice do Vrbe ter meseca maja 
tradicionalnega srečanja veteranov na GEOSU. Dravo-
grad je bil ena od šestnajstih občin, ki ni oddala orožja v 
skladišča JLA in v spomin na ta dogodek je bil 25. junija or-
ganiziran pohod na Košenjak nad Dravogradom. Ta pohod 
je že dobil predznak tradicionalnega in širšega značaja, saj 
se ga redno udeležujejo tudi veterani iz zgornje Mežiške 
doline in tudi delegacije iz Lenarta, Ruš in Maribora. 
Praporščaki in tudi drugi člani redno sodelujejo v priredit-
vah ob občinskem prazniku in drugih svečanostih. Tako so 
se praporščaki v lanskem letu 44. krat udeležili raznih or-
ganiziranih prireditev v občini, regiji ter na državni ravni. 

OZVV
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V mesecu oktobru je bila realizirana uspešna stroko-
vna ekskurzija na avstrijsko Koroško, kjer so si ogledali 
znamenitosti v Borovljah, Celovcu, Gospe Sveti in na 
gradu Ostrowic. Ob povratku so se v Kulturnem domu v 
Pliberku srečali s slovenskimi predstavniki v deželnem in 
občinskem svetu. 
 V mesecu oktobru so se dravograjski veterani 
udeležili tudi streljanja na strelišču Žančani pri Slovenj 
Gradcu, kjer so osvojili prvo mesto v streljanju s pištolo. 
V drugi polovici decembra so se na vabilo ZSČ člani OZ 
VVS udeležili tudi plesa ob zaključku leta. 
 Predsedstvo OZ VVS Dravograd je imelo lani pet 
rednih sej, na katerih so obravnavali tekočo problematiko 
ter usklajevali program dela do konca tekočega leta. Ker 
se tudi med veterani vedno več članov sooča s socialnimi 
problemi, je bilo predsedstvo aktivno tudi na tem področju 
in poskušalo posameznikom pomagati na materialnem in 
finančnem področju. 
 Tudi v letu 2013 je delo OZ VVS Dravograd 
potekalo v skladu s sprejetim programov, ki je bil potrjen 
na občnem zboru. Poleg udeleževanja že na tradicionalnih 
pohodih in raznih spominskih prireditvah, je pomembno 
tudi pridobivanje novih članov in pa tudi skrb za pobi-
ranje članarine, ki predstavlja ob zaostrenih gospodarskih 
in finančnih pogojih pomemben vir prihodkov za delo-
vanje organizacije. Večina nalog iz letnega programa je 
bila v prvih osmih mesecih uspešno realizirana in sedaj že 
potekajo priprave za organizacijo letošnje ekskurzije, ki se 
bo izvršila konec septembra ali v začetku oktobra. 

 
 

Marjan Kos

OZVVS Mislinjske doline
Obisk pri posavskih veteranih

 V okviru letnega načrtovanja aktivnosti je bila na 
predsedstvu podana ideja, da se članom in njihovim svo-
jcem predstavi osamosvojitvene dogodke, ki so se odvijali 
na območju Posavja. Vzpostavljen je bil stik s predsed-
nikom PO ZVVS Mitjem Teropšičem, ki se je z veseljem 
odzval naši zamisli. Ker pa je bila tudi želja po spozna-
vanju aktualnosti v SV, je bila posredovana še prošnja 
za ogled vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah. Tedanji 
poveljnik vojašnice, polkovnik Jani Topolovec, je prošnji 
ugodil in stekli so vsi nadaljnji postopki za realizacijo tega 

obiska.
 Članice in člani OZVVS Mislinjske doline so se 
v večjem številu odzvali na vabilo predsednika Igorja Br-
ezovnika, da se udeležijo te ekskurzije. Že zgodaj zjutraj je 
bilo na avtobusu živahno vzdušje in tako se je nadaljevalo 
do povratka domov.
 V Krškem nas je pozdravil in se nam pridružil 
predsednik OZVVS Krško Mohor Zdenko ter nam med 
prevozom predstavil svojo organizacijo in aktualnosti nji-
hovega dela. Pri spomeniku bojev v Krakovskem gozdu 
nas je pričakal predsednik PO za Posavje Mitja Teropšič. 
Z veseljem smo se pozdravili in prisluhnili njegovemu 
opisu dogodkov, ki so se dogajali pred spopadom z JA in 
v času spopada z oklepno kolono v Krakovskem gozdu. 
Po enournem pripovedovanju smo se odpeljali v vojašnico 
Jerneja Molana v Cerkljah, kjer so nas pričakali pred-
stavniki Načelnika odseka za civilno-vojaško sodelovanje 
majorja Aleša Zajca. Ti so nam predstavili BRZOL (Zdaj 
15. polk vojaškega letalstva). Strokovna in nazorna pred-
stavitev opreme ter razvojne perspektive letališča so fas-
cinirale vse prisotne. Kar premalo časa je bilo za vprašanja 
in praktični preizkus stika s helikopterji ter letali. V avdi-
toriju letališke zgradbe nam je Mitja Teropšič nazorno 
predstavil povzetek dogodkov v obdobju pred in med 
desetdnevno vojno. Ob pestri predstavitvi je kar prehitro 
tekel čas tako, da nam ga je tudi zmanjkalo za dodatna 
vprašanja. Strežno osebje v kuhinji nas je požrtvovalno 
čakalo, ker smo že zamujali po dogovorjeni časovnici. 
Postreženi smo bili z okusnim pasuljem, ki nam je dobro 
teknil. Po toplem sprejemu v vojašnici smo se poslovili od 
njihovega predstavnika ter mu prenesli zahvalo za napore, 
ki so jih vložili za naš obisk.
 Pot nas je nadalje vodila do Rigonc, kjer se nam 
je pridružil generalni sekretar ZVVS Mitja Jankovič. Z 
Mitjem Teropšičem sta ob spominskem obeležju nazorno 
opisala dogodke spopada med vodom TO in oklepno enoto 
JA. Prisotni smo izrazili občudovanja vreden pogum teh 
teritorialcev, ki so se spopadli s številčno in tehnično zelo 
močnimi silami JA. Na tem mestu smo se po izmenjavi 
priložnostnih spominkov tudi poslovili od predsednika PO 
ZVVS Mitje Teropšiča.
 V nadaljevanju smo si ogledali še znamenitosti 
Bizeljskega. Družina Najger na Brezovici nam je nazor-
no predstavila izvor in uporabo »repnic«. Ob degustaciji 
vin ter zabavnih vložkih se nam je dvignila »morala« in 
lahko bi še kar ostali, toda pozno kosilo nas je že čakalo 
v gostilni Kocjan v Stari vasi, kjer se je nadaljevalo pri-
jetno vzdušje. Čas je neizmerno hitro tekel in kmalu smo 
se morali odpraviti proti domu. Na poti po Posotelju smo 
obujali spomine na prijetne čase dopustovanja v Atomskih 
toplicah ter v okoliških krajih na poti skozi Podčetrtek, 
Lisično, Šmarje, Šentjur in Velenje.
 Veseli novih spoznaj smo srečno prispeli v Mis-
linjsko dolino. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, ki so 
nam tako lepo obogatili spomin na desetdnevno vojno in 
letalske enote Slovenske vojske

Ožbalt Fajmut

OZVV
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OZVVD Brežice
Drugi pohod brežiških teritorialcev

 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Brežice je organiziralo drugi pohod brežiških teritorial-
cev  iz Rigonc do Prilip. Start pohoda je bil pri spomeni-
ku padlemu teritorialcu Jerneju Molanu v Rigoncah. Po 
krajši slovesnosti je pot vodila proti Ločam  naprej do 
vasi Mihalovec, od tam pa po savskem nasipu do broda 
čez Savo v Mostecu. Pred prečkanjem Save je predsednik 
OZVVS Brežice Toni Supančič podelil priznanje Brodar-
sko turističnemu društvu Mostec za pomoč pri realizaciji 
pohoda. Člani BTD Mostec so pohodnikom predstavili 
razstavo fotografij Mosteca skozi desetletja.  Pohodnikov 
je bilo čez petdeset  zato je brod čez Savo vozil dvakrat. 
Naslednja postojanka je bila v avtokampu Term Čatež, kjer 
so pripravili nekaj za prigrizek in osvežilno pijačo. Nato so 
pohodniki nadaljevali pohod do ribnika na Prilipah, kjer je 
bila za konec pohoda organizirana topla malica. V lepem 
vremenu in dobri družbi je čas hitro tekel.  Pohod je bil 
posvečen   dnevu državnosti, 20.letnici  ZVVS in 45.let-
nici TO.

Meho Tokić

OZVVS Bela Krajina
Aktivnosti ob Dnevu državnosti 
2013 
 Belokranjski veterani smo tudi letos primerno 
obeležili Dan državnosti. Na tradicionalno povabilo OZV-
VS Trebnje smo se najprej udeležili spominske slovesnosti 
na Medvedjeku. V svečanih veteranskih oblekah smo se 
udeležili tudi osrednjih občinskih proslav v Beli krajini. 

Občina Metlika pripravi proslavo vsako leto v drugem kra-
ju, letos je bila na Grabrovcu. Občina Črnomelj zadnja leta 
pripravi proslavo za ta državni praznik v sklopu festivala 
Jurjevanje. Letos je bila proslava v nedeljo 23.6.2013 v 
Jurjevanski dragi, v bližini spomenika belokranjskih občin 
osamosvojitveni vojni. Tudi Občina Semič tradicionalno 
pripravi vsako leto proslavo za ta praznik na Smuku nad 
Semičem. Tokrat je bil slavnostni govornik na prireditvi 
predsednik belokranjskega veteranskega združenja Slavko 
Malešič. OOVVS Bela krajina pa je v počastitev Dneva 
državnosti že sedmič organizirala tekmovanje v streljanju 
z vojaško pištolo. Ponosni smo na naš prispevek v vojni za 
samostojno Slovenijo, zato bomo ta praznik tudi v bodoče 
svečano proslavljali.

Slavko Malešič

OZVVS Bela Krajina
Tekmovanje v streljanju za Dan 
državnosti 2013 

 V počastitev Dneva državnosti smo belokran-
jski veterani vojne za Slovenijo že sedmič organizirali 
tekmovanje v streljanju z vojaško pištolo. Letos smo uv-
edli nekaj sprememb, saj so tekmovale povabljene ekipe 
regijskih veteranskih organizacij ter ekipa hrvaških veter-
anov iz Ozlja. Rezultati tekmovanja so šteli za ekipno in 
posamično uvrstitev. Streljale so ekipe OZVVS Dolenjska, 
OZVVS Kočevje, PVD Sever Dolenjske in Bele krajine, 
UDVDR RH Ozalj in OZVVS Bela krajina.
Razglasitev rezultatov smo opravili na turistični kmetiji 
Bahor na Tanči gori. Pokal in diplomo za 1. mesto v ekip-



SEPTEMBER 2013   •   VETERAN    7

ni uvrstitvi so prejeli veterani iz hrvaškega Ozlja, drugo 
mesto so zasedli veterani iz Kočevja, tretje pa strelci ekipe 
predsedstva OZVVS Bela krajina. V posamični uvrstitvi 
pa so vsa tri mesta osvojili strelci iz sosednje Hrvaške. 
Kljub dobrim rezultatom srečanje ni imelo samo tekmov-
alnega značaja. Šlo je za lep družabni dogodek, ki je dal 
svoj  prispevek k ohranjanju dobrih prijateljskih odnosov 
med različnimi veteranskimi organizacijami.

OZVVS Brda
Svečano razvitje prapora 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo se je 
ustanovilo iz sekcije Brda, ki je bila pod okriljem OZVVS 
Veteran Nova Gorica 3. 2. 2012 in potrjeno na glavnem 
zboru ZVVS v Zagorju 13. 4. 2013. Zadnje dejanje na poti 
samostojnosti OZVVS Brda se je odvilo v okviru progra-
ma praznika Občine Brda v petek, 31. maja 2013cv viteški 
dvorani dobrovskega gradu. Prisotni so bili predstavniki in 
praporščaki OZVVS Ajdovščina – Vipava, Cerkno – Idri-
ja, Gornje Posočje, Kanal, »Veteran« Nova Gorica, Polici-
jskega veteranskega društva Sever, krajevnih organizacij 
in Združenja borcev za vrednote NOB Dobrovo, Kojsko 
in Medana.

Predsednik OZVVS Brda Mitja Močnik je v svojem na-
govoru pozdravil predsednika ZVVS generala Ladislava 
Lipiča, častnega predsednika ZVVS in predsednika OZ-
VVS »Veteran« Nova Gorica polkovnika Srečka Lis-
jaka, sekretarja ZVVS Mitjo Jankoviča, predsednika PO 
Severne Primorske in predsednika OZVVS Kanal Jožeta 
Veluščka, župana Občine Brda Franca Mužiča, ter ostale 
goste in predstavnike veteranskih organizacij. Z minuto 
molka so se poklonili spominu na preminule člane OZ-
VVS Brda

General Ladislav Lipič je v svojem nagovoru čestital novi 
organizaciji in ji zaželel uspešno delo. Poudaril je, da je do 
te odločitve prišlo na primeren način, v soglasju z vodst-
vom OZVVS »Veteran« Nova Gorica, v okviru katere je 
prej delovala briška sekcija. Zahvalil se je vsem, ki so v 
tem procesu sodelovali. Prisotne je pozval, da s podpisom 
podprejo zahtevo, da se v Zakon o vojnih veteranih vrne, 

kar je bilo zaradi krize veteranom odvzeto. 

Župan Franc Mužič je menil, da je odločitev briških vet-
eranov za samostojno OZVVS logična posledica tega, da 
je Občina Brda zaokroženo in specifično območje. Izrazil 
je zadovoljstvo nad tem, da so briški veterani prisotni na 
vseh spominskih slovesnostih in da dobro sodelujejo s KO 
ZB Brd. 
»Z razvitjem prapora pa je letošnjemu občinskemu prazni-
ku dodan še poseben pečat. Želim vam veliko uspeha in 
dobrega sodelovanja s sosednjimi veteranskimi organi-
zacijami,« je svoj nagovor sklenil župan.

Ob tej priložnosti sta predsednik Mitja Močnik in sekretar 
Jože Abramič podelila zahvalne listine posameznikom in 
organizacijam, ki so podprla delovanje in razvoj društva.

Proceduro razvitja prapora OZVVS Brda je opravil gen-
eral Ladislav Lipič, ki je prapor razvil in ga predal preds-
edniku Mitji Močniku, ta pa ga je izročil praporščaku OZ-
VVS Brda Borisu Simčiču.
V kulturnem programu so sodelovali Kaja Markočič in 
Dominik Rusjan z recitacijama ter Aleks Vuga in Jure 
Korenjak, učenca glasbene šole Pro Musica Dobrovo v 
spremstvu učitelja Radovana Kokošarja. Moderatorka 
programa je bila Andreja Benedetič.

Tekst: Milena Beguš in Mitja Močnik
Fotografije: Andrej Colja

Pozdravni nagovor predsednika ZVVS generala Ladislava Lipiča.

Razvitje prapora OZVVS Brda.

Skupinska slika v viteški dvorani gradu Dobrovo po končani slovesnosti.

OZVV
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OZVVS Brda
Obisk Parka vojaške zgodovine v 
Pivki
 Junija so članice in člani OZVVS Brda izvedli 
drugi samostojni izlet. V lanskem letu so obiskali vojaško 
ladjo Triglav 11, letos pa so se odpravili na ogled zbirke 
orožja in militarij ter vojaške opreme v Park vojaške zgo-
dovine v Pivko. Tu je veteranke in veterane pozdravilo os-
ebje Parka in jih pod strokovnim vodstvom popeljalo skozi 
zbirke, ki so na ogled v nekdanji vojašnici. 
Po končanem več kot triurnem vodenju so se veterani 
okrepčali z domačim prigrizkom in rujno kapljico v Gos-
tilni pri Marti v Pivki. Izvedbo lepega izleta nam je pod-
prlo podjetje Avrigo, Vinska klet Dobrovo in Občina Brda 
za kar smo jim veterani zelo hvaležni.

Mitja Močnik

OZVVS Celje
Združujemo veterane treh občin

 V OZVVS Celje Združujemo veterane treh občin, 
Mestne občine Celje, občine Dobrna in občine Vojnik. 
Letošnje srečanje potekalo v občini Dobrna skupaj z vete-
rani združenja SEVER  za Celjsko območje. Zbralo se nas 
je lepo število veteranov obeh združenj, tako da je srečanje 
potekalo v sproščenem prijateljskem vzdušju. Najprej sta 
nas pozdravila  predsednika obeh združenj, kjer sta nam 

zaželela dobrodošlico in prijetno druženje. V nadaljevanju 
pa nas je nagovoril župan občine Dobrna Martin Brecelj, 
zaželel nam je prijetno počutje in izrazil zadovoljstvo, da 
smo se odločili tako pomemben dogodek počastiti prav v 
njihovi občini.
 Slavnostni govornik je bil Franc Bevc, v času vo-
jne za obrambo Slovenije načelnik inšpektorata milice - sa-
mostojni inšpektor. V govoru je poudaril takratno skupno 
sodelovanje obeh vej uporništva, kjer se ni spraševalo, od 
kje in kdo si, ampak je bilo za dosego naših ciljev pomem-
bna pripravljenost za sodelovanje.
 Nadalje je izpostavil paralelo med takratnim 
sodelovanjem in današnjim obnašanjem nekaterih ljudi, ki 
so bili v hudih časih za Slovenijo na pravi strani, danes pa 
dokazujejo prav nasprotno. Zato je še enkrat izrekel željo 
in potrebo, da obesimo strankarske razprtije na stranski tir   
in združimo delček takratne potrebe po sodelovanju za iste 
cilje.
 Sledila je podelitev odlikovanj in priznanj 
zaslužnim članom in članicam obeh združenj.
 V nadaljevanju je sledil ogled vojaških vozil in 
pehotne opreme, pa tudi policijske opreme za varovanje 
državne meje...

Sekretar OZVVS CELJE Franc Ulaga

Ob dnevu mladosti 4. Dan OZ VV 
Gornja Radgona

 Območno združenje vojnih veteranov vojne za 
Slovenijo Gornja Radgona je organiziralo 4. Dan OZ 
VV Gornja Radgona. Izpred OŠ Gornja Radgona, je po 
pozdravnem govoru predsednika OO pohoda Braneta 
Kluna, ravnatelja OŠ Dušana Zagorca,  predsednika PO 
ZVVS za Pomurje Nikolaja Brusa ter po predaji slovenske 
zastave Zagorca zastavonoši, na spominsko pot-pohod pod 
vodstvom Milana Kuzmiča do Turistične kmetije Roškar v 
Lastomercih podalo 22 pohodnikov in 10 kolesarjev (le-ti 
so pri spominskemu obeležju v Radencih prižgali svečo). 
  Pohodniki so se po okrepčilu pri družini Branka Brusa v 
Črešnjevcih ustavili še pri družini Kolarič, kjer so zopet 
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»srečali maršala Tita«, pri spomeniku Franca Horvata, 
nekdanjega kurirja NOB prižgali svečo.
 Na cilju pri izletniško turistični kmetiji Roškar 
so spregovorili Klun, Brus ter predsednik OZ VVS Jože 
Makovec, ki je dejal, da je organizacija VV domoljubna, 
nepolitična, nadaljevali bodo dejavnosti za povrnitev 
vseh odvzetih pravic, ki so zapisane v Zakonu o vojnih 
veteranih.  
 Moderator prireditve Zagorc je nato na prizorišče 
povabil Kluna, vodjo športnih tekmovanj-pričelo se je 
tekmovanje v šahu – 6 tekmovalcev (1. mesto Franjo Zver, 
2. mesto Ivan Rihtarič, 3. mesto Albert Trost), pikadu-18. 
tekmovalcev (1. mesto Ivo Hrašovec, 2. mesto Beno Gajer, 
3. mesto Albert Trost), v streljanju z zračno puško 10. 
tekmovalcev (1. mesto Miro Srt, 2. mesto Anton Čeh, 3. 
mesto Franc Slekovec). Med 14.-timi ribiči, je pripadlo 1. 
mesto Gajer Benotu z 7,51 kg ulovljenimi ribami, 2. mesto 
Evgenu Podlesku, 3. mesto Igorju Klariču.
 Žal je slabo, deževno vreme preprečilo igranje 
nogometne tekme med starimi in mladimi veterani, sledilo 
pa je družabno srečanje, ki mu je prisostvovalo okrog 70 
članov.
 
V bogatem srečelovu-dobitke so podarili dobri ljudje in 
delovne organizacije, so bile prodane vse srečke.

 
Besedilo, posnetek: Dani Mauko

OZVS Gornja Radgona 
Streljanje z MK puško in lokom 

 Območno združenje vojaških častnikov Gornja 
Radgona, ki šteje 79 članov in katerih večina je tudi članov 
OZ VVS Gornja Radgona, je v sklopu programa dela za 
leto 2013 organiziralo streljanje z malokalibrsko puško. 
Na strelišču Lovske družine Apače  se je po pozdravnih 
govorih predsednika Štefana Žalodca, sekretarja Jožeta 
Vaupotiča, predsednika PO ZVVS za Pomurje Nikolaja 
Brusa, župana občine Apače Franca Pižmohta in 
radenskega župana Janka Rihtariča v organizaciji LD 
Apače kar 32 članov udeležilo tekmovanja v streljanju z 
MK puško, ostali prisotni pa so se skupaj z družinskimi 

20. lovski poletni veleslalom za 
pokal “kristalnega gamsa”
na “Skutinem ledeniku”.
 Letos julija je potekal 20 . jubilejni vse slovenski 
lovski veleslalom visoko v gorskem svetu na “Skutinem 
ledeniku”. Tekmovalo je preko 100 tekmovalcev iz 26 lo-
vskih družin. Uvrščenih pa je bilo 82 tekmovalk in lovcev 
tekmovalcev.
 Med tekmovalci lovci so bili vse skozi dve dese-
tletji lovsko smučarskih tekmovanj tudi dobro zastopani 
tekmovalci člani združenja ZVVS in društva Sever.
 Lovstvo, LD  po Sloveniji so vedno trdno naklo-
njena društvom veteranov ZVVS in Sever; Taki dogodki 
smučanje v poletju v visokogorju, do kjer se pride le peš z 
v težkim nahrbtnikom  napolnjenega z veliko mero elana 
in trde neomajne volje je to izjemna vrednota z popolnim 
dokazovanjem za ohranjanje prijateljstva, pravega tovari-
štva in dobre volje. Vse to pa je tudi za naše lovstvo in tudi 
slovensko državnost še kako potrebno. 
Sedemdesetletniki se niso ustrašili poldrugi km dolge pro-

člani podali na pot do štajerskega mostu preko reke Mure, 
od koder so jih  gasilci PGD Gornja Radgona popeljali z 
čolnom na panoramsko vožnjo.
 Na prizorišču pri Lovskem domu sta člana 
lokostrelskega kluba Maribor predstavila različne vrste 
lokov, sledilo je streljanje z lokom v tarčo.
 Po kosilu so prvim trem najboljšim v streljanju v starostni 
kategoriji do 65 let (Matjaž Perša, Nikolaj Brus, Zvone 
Benko, četrto mesto pa je pripadlo Milici Kreft) in nad 65 
let (Edo Metličar, Dani Mauko, Zdravko Stolnik) podelili 
medalje.

Pripravil: Dani Mauko

OZVV
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izstreljeni prvi granatni izstrelki na mejni “blok” zgrad-
be milice in carine “Jezerski vrh” ker ni bila izvršena 
zahteva JLA, da se odstranijo s tega mejnega prehoda 
slovenski  že državni simboli in vzpostavijo “nazaj” ju-
goslovanski. Slovenski mejni objekt je bil “razdejan” bilo 
pa je tudi poškodovano avstrijsko mejno poslopje. Prak-
tično zgodil se je tudi prvi mednarodni vojni incidend 
tega časa. Slavnostni govornik je bil Miha Rauter, ki je 
bil v času teh dogajanj poveljnik štaba TO Kranj je po-
udaril, da so dogodki slovenskega osamosvajanja na Je-
zerskem vrhu tudi zabeleženi, kot pomemben del v moza-
iku vse slovenske osamosvojitve. Izjemnega pomena pa 
je tudi dejstvo, da so se tako kritična, nevarna dogajanja 
na Jezerskem vrhu sklenila brez človeških žrtev. Jezerski 
vrh, mejni prehod pa je bil “en” prvih osvobojenih po-
membnih strateških lokacij v osamosvojitveni vojni, ko 
so iz rok agresorske jugoslovanske armade “iztrgali” in 
osvojili mejni prehod Jezerski vrh in ponovno namestili 
slovenske državne simbole. V pozdravnem nagovoru, pa 
je Anton Rešek v imenu Združenja veteranov Slovenije in 
društva Sever še posebej poudaril, da moramo biti na ta čas 
in te dogodke ponosni, saj so bile in so izjemne vrednote 
spomina in ozaveščanja tudi mlajših generacij. Govorniki 
so tudi opomnili, da se t.i. domovinska vrednota enotnosti, 
ki je bila takrat tako domoljubno ustvarjena in dosežena, 
se je v dvajsetih letih preveč oddaljila in razdelila. Taka 

Na startu na skoraj 2000 m n. v. na Skutinem ledeniku na Ledinah pod 
Severnimi ostenji Grintovcev.

Na sliki sedemdesetletnika: Matija Jereb iz Žirov in Franci Ekar 
(veteran ZVVS) iz Preddvora.
Foto Miloš Zupančič (veteran ZVVS)

Zgornje Jezersko 29. Junija 
 Zgornje Jezersko 29. Junija 2013 Spominska sloves-
nost na spominjanja na dogodke osamosvajanja in nastajanja 
slovenske državnosti 27.06.1991 na Jezerskem vrhu, mej-
nem avstrijsko - slovenskem  prehodu  na nadmorski višini 
1218m.
 To spominjanje in obeleževanje dogajanj 27. 
junija 1991 je postalo tradicionalna prireditev “Zdru-
ženja veteranov Slovenije” in veteranskega društva “Se-
ver”; Tudiobčina Jezersko je to spominjanje vzelo z 
“svoje” z aktivnim sodelovanjem domačinov: domačih 
ljudskih pevk, recitatorjev in harmonikarja v kulturnim 
delu programu in pozdravnim nagovorom župana Jurija 
Markiča, ki je zaželel dobrodošlico in tudi enako zaže-
lel, da se taki dogodki in dogajanja ne bi več ponovila. 
 27. junija l. 1991 okoli tretje ure popoldne so bili 

Nagovor Zvoneta Reška predsednika ZVVS Kranj

Vojni veterani ZVVS, Sever z Avstrijci in županom jezerskega.

ge 20 poletnega lovskega veleslaloma z 19. Vratci 130 m 
relativne višine; In vožnje med vratci po “celcu”; Progo je 
postavil Davo Karničar “smučar” z Everesta.
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S proslave 29.07.2013 Jezerski vrh.

Ob prazniku položili vence

 V ponedeljek, dan pred praznikom dnevom 
državnosti, so se pri spomeniku, pri OŠ Zreče, zbrali župan 
Zreč mag. Boris Podvršnik, ravnatelj OŠ Zreče Ivan 
Olup, predsednik OZVVS Slovenske Konjice Ivan Pavlič, 
predsednik OZ borcev in udeležencev NOB Slovenske 
Konjice Marijan Stramšak in predstavnik PVD Sever 
za celjsko območje – Odbor Slovenske Konjice, Vitanje 
in Zreče, ki je bil obenem tudi praporščak omenjenega 
društva. Seveda sta bila navzoča tudi praporščaka veteranov 
vojne za Slovenijo in borcev kakor tudi drugi veterani 

in občani. Spomenik v Zrečah obeležuje boj za severno 
mejo, boj proti okupatorju in osamosvojitveno vojno in 
njim v čast tam vsako leto položijo venec. Po slovesnosti 
polaganja venca, kar je v navzočnosti vseh zbranih storil 
župan Podvršnik, so se le ti odpravili še na pokopališče v 
Vitanje. Pridružil se jim je vitanjski župan Slavko Vetrih 
in položil venec pri spominski plošči, ki je bila lansko leto 
postavljena v spomin žrtev vojne za Slovenijo.

J. Gumzej

Dan veteranov in dan državnosti 
na Gorenjskem

 Dan veteranov - 17. maj - so na Zgornjem 
Gorenjskem veterani in veteranke počastili na seji 
predsedstva v Bohinjski Bistrici, s koncertom Veteranskega 
pevskega zbora v Poljčah, na katerem so sodelovali tudi 
otroci podružnične osnovne šole z Bohinjske Bele, ter s 
športnimi tekmovanji. V Tržiču so pripravili gorenjsko 
veteransko tekmovanje v kegljanju, v Kropi pa teniški 
turnir dvojic.
 Dan državnosti so 22. junija počastili pri 
spominskem obeležju v Ratečah na nekdanjem mejnem 
prehodu ob obeležju (na fotografiji) v spomin na dogodke 
med osamosvojitveno vojno, na katere je spomnil tudi 
slavnostni govornik, namestnik načelnika GŠ Slovenske 
vojske brigadir dr. Andrej Osterman iz Most. Z mejnega 
prehoda so se pripadniki JLA umaknili 1. julija 1991, s 
stražnic Slatina in Tromeja pa 3. julija 1991. Zbrane 
so nagovorili tudi kranjskogorski župan Jure Žerjav, 
predsednik OZVVS Kranjska Gora Tomaž Lavtižar, 
podpredsednik Veteranskega združenja Sever Gorenjska 
Brane Virant in predsednik OZVVS Zgornja Gorenjska 
Janez Koselj. Bronasto priznanje ZVVS je prejel Zdravko 
Kuhar, kulturni program so izvedle sedmošolke osnovne 
šole Josipa Vandota Kranjska Gora Veronika, Hana in 
Neža pod mentorstvom Katarine Kejžar. 
 Že zjutraj pa je šlo na tradicionalni pohod z 
mejnega prehoda Korensko sedlo preko Tromeje do Rateč 
enajst pohodnikov.
 25. junija, na dan državnosti, je bilo pri Domu 
veteranov v Radovljici veteransko srečanje, ko so se 
spomnili tudi sedme obletnice odprtja doma, pripravili pa 

razdvojevanja pa zanesljivo še bolj povečujejo ekonomsko, 
socialno politične težave v današnji državi. Tudi siroma-
šenja in odpravljanja že nekdaj zakonsko, tudi mednarodno 
primerljivih sprejetih pozornosti do veteranov slovenske-
ga osamosvajanja ni dobra popotnica državni prihodnosti. 
 Tej slovesnosti  visoko v gorah se vsako leto pri-
družuje vse več slovenskih domoljubov, veteranov “Se-
ver, ZVVS pa tudi članov društev za ohranjanje vrednot 
NOB. Prisotni so bili tudi predsednik krajevnih organi-
zacij KO NOB, ŠD, LD, GD...; prisotni pa so bili tudi 
policisti iz sosednje Avstrije. Enako so tudi prapori ve-
teranskih združenj in društva Sever  z vso prijaznostjo 
med se sprejeli prapore z “zvezdo” ZB za ohranjanje 
vrednot NOB. Cilj prihodnosti nam  je, da se zbližujemo, 
dopolnjujemo in spoštujemo in po vesti in prizadevanjih 
delamo za javno dobro in družbeni interes Slovenije in 
človeka.

OZVV
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so tudi tekmovanje v »prstometu«, v Podljubelju pa so se 
srečali veterani Tržiča. 
 27. junija je bilo spominsko srečanje na letališču 
Brnik, 28. junija na Platoju Karavanke na Hrušici, 
 Na platoju Karavanke na Hrušici v občini Jesenice 
je bilo pred 22 leti napeto. Mejni prehod so 27. junija leta 
1991 zasedli pripadniki JLA in zvezne milice, 28. junija 
sta portal cestnega prehoda raketirali letali JLA, tedaj je 
prišlo do prvih spopadov med pripadniki slovenske TO in 
agresorji. 30. junija so se spopadi ponovili, po uspešnih 
pogajanjih na Jesenicah pa so agresorji ta in ostale 
mednarodne mejne prehode v tedanji občini Jesenice 
zapustili 1. julija. Na te dogodke je na platoju Karavanke na 
Hrušici na tradicionalnem srečanju veteranov in veterank 
(na fotografiji) iz združenja Sever, Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo in drugih spomnil tudi slavnostni govornik, 
predsednik državnega zbora Janko Veber, ki je med drugim 
dejal, »da smo pred 22 leti imeli vizijo in visoke, skorajda 
utopične cilje, ki smo jih bili sposobni uresničiti, da pa 
smo bili, za razliko od danes, pripravljeni za boljši jutri 
prevzeti tudi največje tveganje in tudi največjo žrtev.« 
 V kulturnem programu so na Hrušici nastopili 
Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora, mešani pevski 
zbor Nagelj s Hrušice, Veteranski pevski zbor ter učenke 
in učenec osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice: Ines, Pia, 
Zala in Timotej.
Veteransko srečanje je bilo letos 29. junija tudi na 
Jezerskem.

 Prvi spominski pohod borcev na Triglav je 
organizirala leta 1985 Skupnost Prešernove brigade, leta 
1991 so se jim prvič pridružili veterani. Letošnji pohod 
je bil posvečen 70 letnici ustanovitve Prešernove brigade 
12. julija 1943 v vasi Zala v Selški dolini ter 45 letnici 
ustanovitve TO novembra leta 1968. Za letošnji 28. 
spominski pohod veteranov in častnikov je bilo prijavljenih 
607 pohodnikov in pohodnic, pohoda pa se je udeležilo 
433 pohodnikov. Vreme ni dopuščalo, da bi šli vsi na vrh 
Triglava. Vodja letošnjega pohoda je bil Janez Kunstelj iz 
OZVVS Zgornja Gorenjska, ki je bil četrtič tudi na pohodu 
Ankaran-Triglav (na fotografiji levo, desno je njegov 
namestnik Marjan Bohinc). Najstarejši pohodnik je bil 91 
letni Franc Štremfelj iz Žirov, najstarejša udeleženka je 
bila 84 letna Irma Golja iz Tolmina (na fotografiji).
 Tudi tokrat so šli peš proti Triglavu pohodniki iz 
različnih krajev, 15. pohod Ankaran – Triglav so začeli 
so v soboto, 6. julija v Ankaranu, udeležilo se ga je 16 
pohodnikov.
 7. julija je šlo na pot na četrti pohod na Kum 
11 pohodnikov, 8. julija pa 12 pohodnikov na 9. pohod 
Nanos Triglav. Tega dne so krenili na četrti pohod tudi iz 
Radovljice. 
 Na zaključni slovesnosti na Pokljuki je zbranim 
spregovorila predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek, 
ki je svoj nagovor sklenila s povabilom: »Pomagajte nam 

28. spominski pohod na Triglav

graditi to soglasje, aktivno, glasno, državljansko soglasje. 
Pomagajte nam graditi Slovenijo prihodnosti.«
 Na Pokljuki je bila na zaključni prireditvi tudi 
Angelca Vidic Vlasta, ki je bila leta 1944 v patrulji, ki 
je na Triglavu izobesila slovensko zastavo. Zbrane sta 
pozdravila tudi predsednik organizacijskega odbora 
pohoda Tone Kapus in bohinjski župan Franc Kramar.Med 
več tisoč udeleženci je bilo tudi 112 zastavonoš veteranskih 
organizacij in garda Slovenske vojske.
 V kulturnem programu so sodelovali pohodniki 
z Nanosa, dijakinja 1. letnika Ekonomske gimnazije 
Radovljica Eva Kovačič, članica Kulturnega društva 
Gorjuše, zaigrali in zapeli so tudi Orkester Slovenske 
vojske, Partizanski pevski zbor in tenorist Ivan Lotrič.
 V Šport hotelu na Pokljuki pa je bila do 27. 
julija odprta slikarska razstava z letošnje večdnevne 21. 
triglavske slikarske kolonije, ki se jo je junija udeležilo 
36 avtorjev. Doslej je na 21 kolonijah sodelovalo 372 
slikarjev in 36 kiparjev, ki so 111 del tudi podarili.

Rina Klinar, Foto: Rina Klinar

OZVV
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 V svojem življenju se nisem praktično nikoli pose-
bej pehal za javna priznanja, različna odlikovanja, plakete,  
diplome… Vse je prišlo tako spontano, nevsiljivo, skoraj 
potihoma. V letih, ki se vztrajno seštevajo, pa se jih kljub 
vsemu nabere kar lepo število. Vsa priznanja so izjemne 
vrednosti in vredna globokega spoštovanja. V  njih je del 
tebe, ogromno tvoje energije in ogromno porabljenega 
časa, ki se ga ne da ovrednotiti. Takšnega genija ni. Neka-
teri tvojega  dela ne poznajo, nekateri ga celo ne razumejo, 
veliko pa se jih iz tebe na žalost tudi preprosto norčuje, ali 
kako drugače dojema tvoje delo. Prepričan sem, da bodo 
bralci razumeli, da imam v mislih prostovoljno delo oziro-
ma delo v društvenih dejavnosti . Tega ni nikoli dovolj in 
ga nikoli ne zmanjka. 

 Na kratko in na najbolj 
skromen način bom opisal le del te 
moje poti prostovoljstva. Osredo-
točil se bom na zadnja leta.  Ob-
daja me občutek, da brez tega ne 
gre več in je del mojega življenja. 
Kljub vsemu. Prostovoljno delo, ki 
ne pozna delovnega časa, nobenih 
privilegijev in nobenih  plačil se v 
človeku zakorenini do te mere, da 
brez njega enostavno ne moraš več 
živeti. Kljub kritizerstvu nekaterih 
članov, da bi bilo potrebno posto-
riti  to, pa še to, da o pomankanju 
finančnih sredstev niti ne govorim. 
In na opozarjanje nekaterih dr-
žavnih ustanov, da smo kazensko 
odgovorni, da moramo vse voditi 
transparentno ... In mi prostovoljci 
to prenašamo  ponižno, brez plačil 
in brez privilegijev. Ker smo tako 
vzgojeni, ker smo človeški, poniž-
ni in predvsem  pošteni. Mi se ne 
pehamo za denarjem, za volilne 
glasove in ne delimo se na naše in 
na vaše ter leve in desne.  Mi smo 
prostovoljci, to šteje.

 Na predlog Zveze vetera-
nov  vojne za Slovenijo sem sode-
loval v natečaju prostovoljec leta 
2012 in na Brdu pri Kranju dobil 
tudi to visoko priznanje. Tisti, ki 
so me predlagali poznajo moje 
delovanje v veteranski organiza-
ciji in v drugih društvih, ki jih je 
kar nekaj in kjer sem po svojih 
najboljših močeh poskušal vedno 
delovati na najboljši možni način. 

Tako sem med drugim tudi vedno izpostavil ime kraja iz 
katerega izhajam in ga promoviral v najlepši luči, tudi z 
izdajo svojih knjig. V njih sem svoj rojstni kraj Štore pred-
stavil na način, ki mu pripada. Ob različnih akcijah vedno 
primaknem kakšen evro tistim, ki so pomoči najbolj po-
trebni. Skupaj s hčerko Nino sva  finančno podprla tudi 
dve dekleti iz Ugande, da so se izšolale. In nazadnje kar 
mi ostaja nekako na dolgu. Brez iskrenega  razumevanja 
svojih domačih in izjemnega sodelovanja svojih članov in 
članic društev, ki jih še trenutno vodim, vseh teh priznanj 
ne bi bilo. Veselje in zahvalo za priznanje delim z njimi. 
Hvala vam. Ponosen sem na svojo prehojeno pot in na tis-
te, ki znajo  to pot spoštovati. Naj jim bo namenjen moj 
globok poklon.

Predsednik veteranov občine Štore
Srečko Križanec

Priznanje, ki nekaj šteje
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Svetovna federacija veteranov- WVF

»Peace and Security Summit«

Na podlagi sklepa komisije za mednarodno sodelovanje 
sem se v dneh 28.-31. maja  2013 udeležil konference Sve-
tovne federacije veteranov »Peace and Security Summit«, 
ki je potekala v Stockholmu – Kraljevina Švedska.  Za-
sedanja se je  udeležil  tudi Dorijan Maršič, direktor ITF 
Enhancing Human Security s sedežem na Igu pri Ljubljani

Zaradi  dogovora o delu in udeležbe na konferenci smo 
imeli v sr,edo dne 17.04.2013 pripravljalno srečanje na se-
dežu ZVVS v Ljubljani. Pregledali smo dnevni red in se 
dogovorili za uvodni nastop Dorijana  Maršiča.
Iz držav bivše Jugoslavije so se srečanja udeležili pred-
stavniki BiH, Srbije in Črne Gore ter predstavnik Kosova 
s prevajalko, ni pa bilo predstavnikov Hrvaške, ki jih je po 
navadi tudi do 20.  Skupaj je bilo v Stockholmu približno 
200 udeležencev iz 40 držav in 12 nevladnih organizacij.
Vsebinsko je priprave na srečanje vodil Dan Viggo Berg-
tun, podpredsednik WVF in predsednik evropskega komi-
teja WVF, organizacijsko in logistično pa Švedska vete-
ranska organizacija.
Imeli smo tri glavne uvodničarje:
Hansa Blixa, nekdanjega zunanjega ministra Švedske in 
predsednika mednarodne komisije za jedrsko varnost;
Jana Egelanda, nekdanjega podsekretarja OZN za humani-
tarne zadeve v Afriki in Dorijana Maršiča, direktorja ITF 
Slovenija. To je bilo prvič, da je predstavnik Slovenije na-
stopal kot uvodničar, čeprav tega ni bilo v prvotnih načrtih 
in smo to dosegli naknadno.
Glavni namen konference - srečanja je bila razprava, kako 
lahko veterani prispevamo svetovnemu miru in varnosti. 

To je še zlasti poudarjal predsednik svetovne veteranske 
federacije g. Ibrahim Hamid.
Kot predstavnik svetovne veteranske federacije je imel 
uvodni referat je  Dan - Viggo Bergtun, podpredsednik 
WVF. Bistven del njegovega nastopa je bil sprejem t.i. 
Stockholmske deklaracije. Za njim je nastopil predstavnik 
Slovenije Dorijan Maršič. Njegov nastop je bil deležen vi-
dnega odobravanja. V svojem nastopu je poudaril, da se je 
v 15 letih njihovega delovanja njihova fundacija prešlapot 
transformacije od s tipičnega področja »deminiranja« na 
področje krepitve človekove varnosti - Enhancing Human 
Security.
V času srečanja na Švedskem smo se udeležili tudi slove-
snosti ob dnevu veteranov Švedske. Glavni govornik je bil 
kar švedski kralj, ki sicer v tej državi ni najbolj priljubljen. 
Proslava je imela državni značaj, odlično organizirana ob 
prisotnosti državnega vrha in nekaj tisoč navdušenih Šve-
dov.
Od predstavnikov bivše skupne države je nastopil tudi 
podpredsednik ZZB Črne gore Sekulić. V svojem nastopu 
je omenil tudi genocid v Srebrenici, ki pa je zelo razburil 
predstavnika Srbije. Nastop v angleščini za predstavnika 
Črne gore sem na njihovo prošnjo opravil kar jaz. 
Na zaključku smo sprejeli Stockholmsko deklaracijo, ki  
poziva članice WVF k prizadevanju za mir in varnost po 
vsem svetu. Deklaraciji je ugovarjal samo predstavnik Ve-
like Britanije, kasneje v neuradnem delu pa sta izrazili ne-
zadovoljstvo z njo še Srbija in Francija.
Slovenija je bila na konferenci primerno zastopana in ak-
tivna tako v formalnem kot neformalnem delu. Prvič smo  
na takšnem srečanju svetovne veteranske organizacije na-
stopili z uvodnim referatom, na kar smo lahko ponosni.

Marjan Grabnar
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V SLOVO

V vsaki številki sporočamo žalostno vest o odhodu naših vitezov izza 
našega omizja – naše sredine. 

Tudi tokrat je tako … Ohranjali jih bomo v naših srcih in našem spominu.

“Ni vas več na rtu, ne v hiši.
Nič več se vaš glas ne sliši,

Če lučko na grobu bo upihnil veter,
V naših srcih je ne bo nikdar!”

V zadnjem letu so se poslovili od nas

BLAS Janez   1934 - 2013
PETRE Marjan                1950 - 2013

OZVVS	Domžale
KONJAR Miroslav  1956-2013
BUKOVEC Anton    1942-2013
GREDAR Jože   1942-2013
BERNOT Miha   1921-2013

OZVVS Lendava
OŠLAJ Borut   1954-2013

OZ  VVS  Zgornja Gorenjska 2012 – 2013 

ČERNE Vladimir   1935 – 2013
DEBELJAK Zdravko  1953 – 2012
KAPŠ Stanislav   1936 – 2013 
KOROŠEC Rudi   1963 – 2012
KOŠNIK Bogomir  1924 - 2013
KOZOLE Milan   1933 – 2012
KRIŽAJ Silvester  1957 – 2013 
LANGUS Milan   1956 – 2012
LOTRIČ Franc   1942 – 2013 
MEDJA Anton   1955 – 2012

NADJ Antal   1956 – 2012
MULEJ Janez   1955 – 2013 
ODAR Pavel   1959 – 2013 
POVŠIN Ivan   1938 – 2013 
SMOLE Janez   1942 – 2012
URH Jože   1957 – 2012
VIDIC Ignac   1935 – 2012
VIDIC Jakob   1942 – 2012
ZUPAN Branko   1958 – 2012

OZVVS	Ajdovščina	-Vipava	
KREČIČ Peter   1943 - 2013

OZVVS Bela krajina
BEZEK Jože   1950 – 2013

OZVVS Ljutomer
BOŽIČ Angela   1957 – 2013
KARBA Jože   1962 – 2013

OZVVS	Gornje	Posočje
KRAVANJA Cvetko  1964 - 2013
ŠTRUKELJ Teodor  1944 - 2013

Ohranimo jih v trajnem spominu!

OZVVS Sevnica
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Veterani in veteranke

Vabimo	Vas	na	proslavo	ob	20-letnici	delovanja	Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo

10. oktobra 2013 ob 18.00 uri
v	Centru	urbane	kulture	kino	Šiška	v	Ljubljani.

Slavnostni govornik bo predsednik Republike Slovenije 
Borut	Pahor.

Nastopajo:	Orkester	SV,	Lea	Sirk	in	Martin	Sušnik	(glasbeniki)	ter	Daniel	
Malalan	(dramski	igralec)	in	Bernarda	Žarn	(povezovalka).

Režiser	in	scenarist	je	Tomaž	Letnar.

Neposredni prenos prireditve bo na 2. programu RTV SLO!

Veteranke in veterani!

Vabljeni na slovesnost ob odhodu zadnjega vojaka iz Slovenije

v	petek,	25.	Oktobra	2013
v	Vojašnici	Jerneja	Molana	v	Cerkljah	ob	Krki

ob 18.00 uri.

Slovesnost skupaj pripravljata Zveza veteranov vojne za 
Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever.

OBVESTILA


