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Uvodnik
Drage bralke, spoštovani bralci,
veteranke in veterani!
Pred vami je nova, elektronska številka glasila »Veteran«. To je druga e-izdaja po vrsti. V
uredništvu je prevladalo mnenje, da pred poletnimi počtnicami izdamo še eno elektronsko
številko glasila. Popolnoma nam je jasno, da je
tiskana številka bolj priljubljena in med članstvom
bolj brana, pa vendarle nekako poizkušamo
tudi s tako obliko izhajanja – predvsem zaradi
gospodarnejšega poslovanja, saj upamo da se bo
tudi ta prijela.
Vsebina je prilagojena elektronski izdaji, saj vsebuje izključno samo prispevke oziroma aktivnosti, ki so se zgodile v Območnih združenjih ZVVS.
O drugih bomo poročali v redni, tiskani številki
Veterana, ki bo predvidoma izšel sredi oktobra.
Prejeli smo veliko prispevkov in zato bi se vam
radi zahvalili za vašo pripravljenost in sodelovanjem z uredništvom.
Drage bralke, spoštovani bralci, ob prebiranju
nove številke glasila vam želimo obilo prijetnega
branja in vam želimo prijetne počitnice.
Veteranski pozdrav,
Uredništvo
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IZ DEJAVNOSTI ZVVS

S 14. seje Predsedstva ZVVS v Domu veteranov Obretanovo
Uvodoma sta člane predsedstva in vabljene pozdravila župan občine Ravne na Koroškem  dr. Tomaž Rožen in predsednik PO Koroška Viljem Donau. Ob tem se je predsednik ZVVS Ladislav Lipič
PO Koroška in OZVVS Mežiška dolina zahvalil za
gostoljubje.

vodenje koordinacije za mednarodno sodelovanje prevzame ZPVD Sever.
Predsednik ZVVS Ladislav Lipič je prisotne seznanil, da
je ZVVS posredovala vabilo Zvezi veteranov Ruske federacije, katere predstavniki se bodo udeležili slovesnosti pri
ruski kapelici 27.7.2014.
Generalni sekretar ZVVS Mitja Jankovič je prisotne seznanil, da je v skladu fundacije FRS na voljo še nekaj sredstev in apeliral na člane predsedstva, da v svojih sredinah
preverijo in v najkrajšem možnem času posredujejo vloge
ter potrebno dokumentacijo članov, ki so omenjene pomoči potrebni.

Po potrditvi dnevnega reda so člani predsedstva ZVVS
sprejeli še zapisnik 13. seje, sledilo pa je poročilo in obravnava zapisnika 7. Seje KSV. Poročilo Komisije za KSV je
po pooblastilu predsednika komisije podal član komisije
Anton Vovko, komisija pa v njem ugotavlja, da nekatera OZVVS vloge za dodelitev solidarnostnih pomoči ne
pošiljajo na predpisanem obrazcu.V nadaljevanju je Anton Vovko pojasnil, da je komisija obravnavala 78 vlog za
dodelitev solidarnostnih pomoči in 60 prosilcem ugodila.
Štiri vloge so bile rešene negativno, 14 prosilcev pa mora
vloge dopolniti. Komisija za KSV je predlagala predsedstvu ZVVS, da dodeli solidarnostno pomoč v višini po 210
evrov 60 upravičencem, predsedstvo pa je predlog komisije soglasno sprejelo.
Komisija KSV je obravnavala tudi predloge za podelitev
priznanja ZVVS, zlate plakete ZVVS je prejelo 5 posameznikov, srebrne plakete ZVVWS 17 posameznikov, bronaste plakete ZVVS 10 posameznikov, spominske plakete
ZVVS pa 7 podjetij, organizacij, ustanov in društev. Zlati
znak ZZVS sta prejela KS Dobovec iz Zasavja ter L-tek
iz Dolenjske, srebrni znak ZVVS so podelili Posavskemu muzeju iz Brežic, znak praporščaka sta prejela Srečko Ramšak iz IZVVS Velenje in Ivan Udovič iz OZVVS
Sevnica.
Poročilo Komisije za šport je podal predsednik komisije
Adi Vidmajer. Ob tem je izrazil pohvalo in se zahvalil organizatorju 13. veteranskih športnih iger OZVVS Šmarje
pri Jelšah za odlično organizacijo in izvedbo iger.

Člani predsedstva so obravnavali tudi predlog sprememb
7. in 8. člena Kriterijev za sofinanciranje dejavnosti PO
in OZVVS ter sprejeli sklepa, da se do naslednje seje
se pripravi podrobnejši pregled sredstev, ki so namenjena OZVVS in PO ter da se do naslednje seje se pripravi
nov osnutek za spremembo Kriterijev za sofinanciranje
dejavnosti OZVVS in PO, ki se pošlje OZVVS in PO do
15.8.2014.
Predsednik ZVVS Ladislav Lipič je člane seznanil s spremembami postrojitvenih pravil SV, kar bo vplivalo tudi na
postopke praporščakov veteranskih organizacij. Posebej
je opozoril na izrazoslovje, kar je za nas veterane izredno
pomembno, saj negujemo tradicije, ki veljajo iz preteklosti. Tako je izrazil mnenje, da se izraz »prapor« in »praporščak« še naprej uporablja pri delu naših praporščakov.
Praporščak ZVVS Dominik Grmek je prisotne seznanil,
da je 6.9.2014 predvideno urjenje praporščakov ZVVS v
Kadetnici Maribor.
Na seji predsedstva sta bila prisotna tudi predstavnika
OZVVS Vrhnika-Borovnica Jožef Molk in Jože Zorman,
ki sta podrobneje predstavila razpis vseslovenskega likovnega natečaja z naslovom »Zato smo se borili – naravne
lepote Slovenije«. Osnutek natečaja je bil že predstavljen
na GZ ZVVS.
Predsednik ZVVS Ladislav Lipič je prisotne seznanil,
da bo ZVVS predlagatelj predloga za podelitev visokega
odlikovanja predsednika RS Zvezi slovenskih častnikov
ob 20-letnici njihovega delovanja.

Predsednik Komisije za šport Adi Vidmajer je predlagal,
da se za naslednje 14. veteranske športne igre komisija sestane takoj po novem letu in pravočasno pripravi razpis za
izvedbo iger.
Predstavnik ZVVS v SVF Marjan Grabnar je podal poročilo iz zasedanja Evropskega komiteja, ki je potekalo
16.6.2014-18.6.2014 v Cetinju. Poročilo je sestavni del
tega zapisnika. Predsedstvo se je seznanilo, da s 1.7.2014
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PO ZVVS Dolenjske

PO ZVVS Pomurje

Dolenjski veterani izdali zbornik Novo vodstvo Pokrajinskega
in ovekovečili spominski dan
odbora ZVVS Pomurje
mestne občine Novo Mesto
»Konkretno nam torej zbornik z naslovom Vloga TO Dolenjske
v procesu osamosvajanja Slovenije na vojaškem področju, skozi
izbrane primere oziroma pričevanja in analize posameznih udeležencev
obrambne vojne na območju TO Dolenjske, poglobi znanja in
razumevanja procesov slovenske vojaške zgodovine v času obrambe
naše državne suverenosti v letu 1991. Ti so imeli, vsak na svojem
področju, odločilni vpliv na vojaška dogajanja tistega časa in iz njihovih
zapisov se da povleči marsikateri koristni napotek tudi za današnji čas,
saj, kot pravimo, je zgodovina učiteljica življenja.«
polkovnik prof. dr. Tomaž Kladnik

» Ponovno velja zapisati, da je bil uspešen spopad z veliko močnejšo in
bolje oboroženo JLA pomembna bojna šola slovenske vojske. V njej je
prišlo do polnega izraza sodelovanje vojske, milice in civilnih struktur
z narodom, ki je v prejšnjem stoletju trikrat uspešno položil izpit iz
obrambe domovine.
Pričujoči zbornik je nastajal tudi s ciljem pomoči prosvetnim delavcem
pri njihovem plemenitem poslanstvu oziroma vzgoji učencev, dijakov
in študentov v odgovorne državljane, ki se zavedajo svojih korenin
oziroma obdobja, ko je nastajala njihova država. Zbornik je pomemben
nov prispevek k celovitosti vpogleda v vojne dejavnosti na Dolenjskem
in širše ter nedvomno eden boljših pripomočkov za zmago resnice o
veličini slovenske osamosvojitve. «
muzejski svetovalec, dr. Tomaž Teropšič

TO DOLENJSKE 1990/91

Vloga TO Dolenjske v procesu
osamosvajanja Slovenije
na vojaškem področju

Veterani vojne za Slovenijo Dolenjske so 17.10.2013 v
Novem mestu ob 20- letnici ZVVS in 45-letnici TO Slovenije organizirali Posvet o vlogi TO Dolenjske v procesu
osamosvajanja Slovenije na vojaškem področju, na katerem so omogočili udeležencem posveta, ožji in širši javnosti, šolam, civilnim strukturam, ki so sodelovale v vojni za
Slovenijo, predstaviti vrsto že znanih in vrsto še ne v celoti
pojasnjenih dogodkov iz obdobja osamosvojitvene vojne.
Po končanem Posvetu se je organizacijski odbor pri PO
ZVVS Dolenjske odločil, da pod istim izda naslovom tudi
Zbornik, tako da ta v pisni obliki ohranja dogodke iz časa
osamosvojitvene vojne, za kasnejše rodove in da istočasno lahko služi kot pripomoček profesorjem zgodovine v
osnovnih in srednjih šolah.
V Zborniku je predstavljeno delo večjega števila prispevkov avtorjev, ki so bili v času vojne za Slovenijo na odgovornih položajih v štabih ali enotah na območju delovanja
2. PŠTO Dolenjske, ki je ob osrednjem delu Dolenjske segal do Kočevskega, Bele Krajine, Posavja, Trebanjskega
dela.
Na slovesni predstavitvi je prisotne pozdravil župan MO
Novo mesto Alojzij Muhič, glavni govornik je bil general
podpolkovnik Albin Gutman, sam Zbornik pa je predstavil
kustos vojaškega muzeja mag. Matjaž Ravbar.
Slovesnost je glasbeno popestril Trio flavt orkestra Slovenske vojske.
Ob koncu slovesnosti je predsednik ZVVS general Ladislav Lipič podelil Zlate znake ZVVS organizacijam in
združenjem za svoj prispevek pri pripravah in izdaji Zbornika, predsednik PO ZVVS Dolenjske Jože Ribič in generalpodpolkovnik Albin Gutman pa sta podelila vsem avtorjem prispevkov Posveta in v nadaljevanju vsebin Zbornika pismene zahvale.
Spominski dan Mestne občine Novo mesto v počastitev
praznika državnosti je bil tako v sodelovanju z Veterani
vojne za Slovenijo Dolenjske in njihovi izdaji Zbornika
ovekovečen na slavnostni način in bo ostal v njenem trajnem spominu.
Jože Ribič
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V Lendavi so člani Pokrajinskega odbora Zveze vojnih veteranov za Pomurje potrdili novo vodstvo, ki je povezovalni organ vseh štirih Območnih Združenj Veteranov vojne
za Slovenijo iz Gornje Radgone, Murske Sobote, Ljutomera in Lendave. Pokrajinski odbor po novem sestavljajo predsedniki območnih združenj in en član predsedstva,
pokrajinski predsednik je po funkciji tudi član Predsedstva
Zveze Veteranov Slovenije.
Novoizvoljeni predsednik je postal Branko Bratkovič iz
OZ VVS Lendava, ki je nasledil Nikolaja Brusa iz OZ VVS
Gornja Radgona. Brus je v štirih uspešnih letih svojega
mandata poskrbel za prepoznavnost in veljavo združenja v
Pomurskem okolju ter na ravni države. Bil je aktiven v TO
Gornja Radgona takoj po odsluženju vojaškega roka od
leta 1972. V času vojne 1991 je bil namestnik poveljnika
v protidiverzantskem vodu. V veteranske vrste je stopil takoj po ustanovitvi Območnega združenja OZVVS Gornja
Radgona leta 1996, leta 2007 izvoljen za podpredsednika
OZVVS Gornja Radgona, od leta 2010 dalje pa predsednik
PO ZVVS Pomurje in tudi član predsedstva ZVVS. Svoje
poslanstvo je vedno videl v povezovanju, prisotnosti na
večini dogodkov, ki so se zvrstili v obdobju 2010-2014 v
Pomurju, pri sosedih v Vzhodnoštajerski pokrajini in na
ravni republike.
Za svoje izjemno delo je Niko nedavno prejel visoko
priznanje ZVVS- red II. stopnje, v zahvalo za ves trud in
odgovorno opravljeno delo pa so mu dosedanji člani PO
Pomurja predali priložnostno darilo tudi na zadnji 15. seji
v Lendavi.
Dani Mauko

ZVVS

OZVVS Bela Krajina

OZVVS Brežice

Belokranjski veterani vojne za Slovenijo smo bili v prvem
polletju letošnjega leta pri uresničevanju nalog iz letnega načrta dela kar uspešni. V tem času smo sodelovali z
različnimi akterji in se udeležili raznih dogodkov na več
področjih. Na začetku leta smo se udeležili več letnih
zborov veteranskih združenj in občnih zborov ZB za vrednote NOB. Naš letni zbor smo tokrat uspešno izpeljali v
Metliki. Udeležili smo se tudi sestanka z vodstvom ZVVS
v Poljčah in Glavnega zbora v Sevnici, dva naša člana pa
stalno delujeta v komisijah zveze. Nadaljevali smo tudi
dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Na športnem
področju smo se največkrat udeležili strelskih tekmovanj.
Tako smo tekmovali z zračno puško pri OZVVS Dolenjska, z malokalibrsko puško pa pri OZVVS Celje in OZVVS Trebnje. Na povabilo Slovenske vojske smo streljali
na tekmovanju s puško M48 na Bloški polici. Tradicionalno smo se udeležili tudi smučarskega tekmovanja v veleslalomu v Cerknem. Sami smo sedmič, ob pomoči Planinskega društva Metlika, organizirali pohod iz Metlike na
Krašnji vrh. V počastitev Dneva državnosti pa smo osmič
organizirali tekmovanje v streljanju z vojaško pištolo
7,62 mm. Tokrat je prvič sodelovala tudi ekipa Slovenske vojske iz Vojašnice Franca Uršiča iz Novega mesta.
S primerno zasedbo smo se udeležili veteranskih športnih
iger v Šmarju pri Jelšah, na povratku smo se ustavili še
ob spomeniku v Krakovskem gozdu (počivališče Zaloke).
Na mednarodnem področju tudi letos dobro sodelujemo
z hrvaškimi veterani iz Ozlja, med drugim smo se aprila
udeležili tudi njihovih športnih iger. Na povabilo Častnega
voda ZNG iz Karlovca smo se udeležili srečanja starodobnih vojaških vozil. Več članov se je konec maja udeležilo
tudi dneva odprtih vrat Vojašnice Franca Uršiča v Novem
mestu. V Novem mestu smo 23. junija prisostvovali predstavitvi zbornika, ki ga je PO ZVVS Dolenjske in Bele
krajine izdal na temo delovanja Teritorialne obrambe v
letu 1991 na tem območju. Aktivnosti v prvem polletju
smo zaključili z udeležbo na občinskih proslavah ob
Dnevu državnosti v Črnomlju, Metliki in na Smuku nad
Semičem. Tudi v dopustniškem času ne bo večjega premora, saj aktivnosti potekajo naprej. Vse kaže, da bomo tudi
v teh težjih časih lahko uspešno delovali v dobrobit vseh
članov in za krepitev veteranske organizacije.

V nedeljo, 29. junija 2014, je OZVVS Brežice organiziralo tretji pohod po poteh brežiških teritorialcev in odkritje obnovljenega spominskega obeležja TO ob cesti na
ribniku Prilipe. Začetek pohoda je bil v Rigoncah pred
spomenikompadlemu teritorialcu Jerneju Molanu.
Po krajši slovesnosti smo pot nadaljevali proti Ločam in
naprej do vasi Mihalovec. Tu je bil prvi krajši postanek
za okrepčilo. Od Mihalovca naprej nas je pot vodila po
savskem nasipu do Mosteca, kjer smo z brodom prečkali
reko Savo. V Termah Čatež smo imeli drugi postanek ter
predstavitev nekaterih zanimivosti, povezanih z delovanjem našega največjega turističnega podjetja. Pot smo
nadaljevali proti Prilipam do obnovljenega spominskega
obeležja s krajšim programom. Glavni govornik je bil Janez Ivšič, ki je bil leta 1991 poveljnik enote TO Brežice.
Zaključek pohoda je bil pri ribniku Prilipe z okrepčilom in
tradicionalno kranjsko klobaso. Pohoda se je udeležilo 85
udeležencev, med katerimi je bil tudi župan občine Brežice
Ivan Molan.
Meho Tokić

Uspešno delovanje v prvem
polletju

Slavko Malešič

Po poteh brežiških teritorialcev

OZVVS Celje

Veterani obiskali pokopališče
IR 87. celjskega polka v ravnici
Že drugič so nas obiskali veterani OZVVS Celje.Tokrat
so si izbrali program obiska samo Goriške s poudarkom
na temo 1. svetovna vojna. Glede na razpoloženje in zanimanje menim,da so bili zadovoljni s programom obiska.
Že prvi postanek na Cerju, kjer jim je dobrodošlico izrekel župan občine Miren – Kostanjevica Zlatko Martin
Marušič ter jim orisal življenje Kraševcev v vseh obdobjih
zgodovine do danes. Predstavil je pomen monumentalnega spomenika BRANITELJEM ZAHODNE MEJE od
ideje, gradnje in problemov do danes, ko lahko z ponosom
odpremo glavna vrata in razkažemo vsakemu obiskovalcu
izredno lepo urejeno notranjost s sodobnim prikazom zgodovinskih trenutkov, ki jih je doživljal slovenski narod na
tem koščku zemlje in širše.
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Izredno lepo vreme je omogočilo, da so veterani lahko videli, do kje bi lahko segala Slovenija.
Pot se je nadaljevala do Ravnice, na vaško pokopališče,
kjer so tudi ostaline vojaškega pokopališča iz 1. svetovne
vojne. Na tem pokopališču so bili pokopani večinoma vojaki IR 87. CELJSKEGA POLKA. Pri glavnem spomeniku smo se vsi prisotni ob častni straži in praporih po polaganju venca poklonili spominu na padle. Sledila je razlaga
o do sedaj poznanih virih o IR 87. celjskem polku, ki jo je
podal ljubitelj tega dela zgodovine Simon Kovačič. Sledil
je premik na spominsko obeležje 1. tankovski četi Teritorialne obrambe v neposredni bližini. Tu sta Srečko Lisjak
in Anton Gleščič, poveljnik 1. tankovske čete imenovane
Toni T-55 obrazložila rojstvo, delovanje in prenehanja
delovanja čete v vojni za Slovenijo.
Po tem postanku smo se podali na Sabotin (z avtobusom,
da ne bo pomote), kjer so imeli kaj videti. Ponovno čudovit
razgled, obnovljene kaverne, muzej in upam, da kar obilno
kosilo z dobro briško kapljico. Ura pa je nezadržno hitela
in čas odhoda je bil tu. Fantje, srečno!

OZVVS Domžale

Ob dnevu slovenske zastave predstavitev umetniške različice
knežjega kamna
Društvo »Heraldica Slovenica« je sredi aprila pripravilo slovesnost ob dnevu slovenske zastave na GEOSS-u.
Praznik se obeležuje že skoraj dve desetletji in njegov namen je predvsem ohranjanje nacionalne identitete.
Letos mineva 600 let od zadnjega ustoličevanja naših
daljnih prednikov na knežjem kamnu na Gosposvetskem
polju na Koroškem onkraj naših današnjih meja. Ob tej priliki je bila predstavljena umetniška interpretacija knežjega
kamna, ki ga je iz istrskega kamna izklesal kipar Zlatko
Rudolf.
Knežji kamen predstavlja spomenik slovenskemu jeziku, ki je bil uradni jezik svojevrstnega predhodnika
demokratičnega obreda s pravico izbire in potrjevanj vsakokratnega vladarja.
Praznovanja smo se, kot vedno, udeležili tudi veterani in
častniki Območnih združenj Domžale. Obenem smo pon6 VETERAN • JULIJ 2014

osni, da lahko nadaljujemo tradicijo in ohranjanje spomina
na slovenstvo, ki nas še bolj združuje.
J. Gregorič

OZVVS Domžale

Predstavitev knjige Skrito povelje
V knjižnici Domžale smo veterani vojne za Slovenijo
predstavili knjigo Drage Potočnjak Skrito povelje.
Najprej smo si ogledali dokumentarni film o uspešnem
prebegu helikopterja tipa gazela med slovensko osamosvojitvijo, pri katerem sta sodelovala pilot Jože Kalan in
tehnik Bogo Šuštaršič. Takoj zatem pa smo se posvetili dogodku, ki se je nesrečno končal. Toni Mrlak, pilot helikopterja JLA, ki se je že veliko prej dogovarjal o prebegu na
našo stran, je na žalost dan pred prebegom končal tragično:
27. junija 1991 je bil sestreljen tako rekoč sredi Ljubljane.
Helikopter je prevažal kruh, bil neoborožen, najožje vodstvo republiške koordinacije je bilo s tem seznanjeno, a
vendar je letel, ko je bila popolna prepoved letenja, za kar
ni vedel…
Še danes ni popolnoma jasno, kako je prišlo do tega, da
smo sestrelili svojega človeka. Lahko se zgodi napaka, je
bila pač vojna. Vendar je tudi to napaka, da več let po vojni
Toni še vedno ni bil priznan kot žrtev vojne na naši, slovenski strani. Ima še vedno kdo interes, da se tega dejanja
ne razjasni?
O tem kronološko in obenem prežeto s čustvi v knjigi razglablja Draga Potočnjak, gledališka igralka, dramatičarka in
pisateljica. Knjiga je polna različnih citatov in obenem
ugibanj, pa vendar zelo berljiva in zanimiva.
Na predstavitvi je bil prisoten tudi Tonijev sin Tomaž, ki
je ravno tako pilot helikopterja, vendar v naši Slovenski
vojski.
J. Gregorič

ZVVS

OZVVS Domžale

Mineva 100 let od začetka prve
svetovne vojne
Letos je stoletnica začetka prve svetovne vojne, zato
smo se veterani osamosvojitvene vojne in častniki iz
domžalskega območja odpravili v Posočje. Tam so še vedno neizbrisane sledi morije prve svetovne vojne. Nobena
vojna ni pravična, vsaka je posledica nekih interesov in
teženj nekega naroda, ki se čuti dovolj močnega, da bi
prevladal nad drugim. Za začetek ni treba veliko, potreben
je le širše sprejemljiv povod in tak je nedvomno bil atentat
na Avstroogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda
in njegovo ženo Sofijo v Sarajevu.
Centralne sile so predstavljali Nemško in Avstroogrsko
cesarstvo in Kraljevina Italija s kasneje pridruženim Otomanskim cesarstvom in Bolgarijo. Sile Antante, ki so se
uprle zavojevalcem, pa je sestavljalo zavezništvo med
Francijo, Ruskim cesarstvom in Veliko Britanijo, katerim
so se kasneje pridružile Japonska, ZDA in Kraljevina Italija, ki je prestopila iz tabora centralnih sil.
Slovenci smo se bojevali v okviru Avstroogrske vojske in
plačali ogromen davek, saj je na nam najbližjem bojišču

– Soški fronti, padlo na tisoče slovenskih mož. Izgubili
smo velik del svojega ozemlja na zahodnem delu, ki je pripadel Italiji. Od tod tudi izvira nastanek organizacije TIGR
(Trst, Istra, Gorica, Reka), ki je podtalno bojevala proti
fašistični Italiji. Tigrovci so bili nedvomno prvi, ki so se na
našem današnjem ozemlju borili za priključitev Primorske
k matični domovini, a žal jih navkljub velikim izkušnjam
Komunistična partija Slovenija ni hotela vključiti v organiziran odpor slovenskega naroda proti nacistični Nemčiji
in fašistični Italiji v drugi svetovni vojni.
Veterani in častniki smo si z zanimanjem ogledali pogorje
Kolovrata nad Tolminom, ki je prepredeno z obnovljenimi
zaklonišči, rovi in kavernami. Seveda smo obiskali tudi
znameniti Kobariški muzej in se na koncu sprostili v zavetju Tolminskih korit. V bližnjem gostišču smo se seznanili tudi s primorsko kulinariko, kjer ne gre brez frike in
kobariških štrukljev.
V večernih urah, ko smo se vračali proti domu, smo
premišljevali o velikih človeških žrtvah slovenskega naroda pod različnimi zastavami, vse do leta 1991, ko smo
prvič bili pod svojo, SLOVENSKO ZASTAVO.
J. Gregorič

Prerekanje o argumentih za, ali proti vojni
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OZVVS Gornja Radgona

5. dan OZVVS Gornja Radgona

Kaučič, 3. mesto Niko Brus), pikadu - 20. tekmovalcev
(1. mesto Jože Petek, 2. mesto Milan Kuzmič, 3. mesto
Anton Šinko), v streljanju z zračno puško - 12 tekmovalcev (1. mesto Jože Brus, 2. mesto Jože Osojnik, 3. mesto
Branko Trstenjak). Med ribiči je 1. mesto pripadlo Ivanu
Kolmaniču - 9,92 kg ulovljenih rib, 2. mesto Silvu Cmageru - 8,32 kg in 3. mesto Antonu Čehu - 7,93 kg, skupni
ulov vseh ribičev je bil kar 38,35 kg rib.
Kot novost je letos potekalo tudi tekmovanje z lokom,
na katerem se je najbolje izkazal praporščak PO ZVVS
Pomurje Matjaž Perša pred Jožetom Bračkom in Milanom
Kuzmičem. Odigrana je bila še nogometna tekma med
ekipo OZ VVS Gornja Radgona in ekipo Slovenske vojske, zmagali so gostje z 2:0. Sledilo je družabno srečanje,
ki se ga je udeležilo 70 članov.
Dani Mauko

OZVVS Gornjega Posočja

Veterani na letnem zboru

Območno združenje vojnih veteranov vojne za Slovenijo
Gornja Radgona je organiziralo 5. dan OZVVS Gornja
Radgona. Izpred OŠ Gornja Radgona se je po pozdravnem govoru predsednika OO pohoda prof. Braneta Kluna,
ravnatelja OŠ Dušana Zagorca, ter po predaji slovenske
zastave zastavonoši, na spominsko pot-pohod pod vodstvom Milana Kuzmiča do Turistične kmetije Roškar v Lastomercih podalo 25 pohodnikov in 12 kolesarjev.
Pohodniki so se po okrepčilu med potjo ustavili pri
spomeniku Francu Horvatu, za katerega je častni predsednik OZ VVS Gornja Radgona Franc Zemljič povedal, da
je bil kot kurir in obveščevalec NOB 10. marca 1943 na
tem mestu ubit.
Na cilju pri izletniško turistični kmetiji Roškar so spregovorili Klun, Brus ter predsednik OZVVS Jože Makovec, ki
je dejal, da je organizacija VVS domoljubna in nepolitična.
Izpostavil tradicionalno večjo prireditev, ki jo organizira
Združenje, Dan Območnega združenja. Spregovorili so še
Nikolaj Brus, nekdanji predsednik PO ZVVS za Pomurje,
predsednik ZSČ, generalmajor Alojz Šteiner, pokrajinski koordinator ZSČ Jože Vaupotič, v imenu 72 . brigade
Slovenske vojske-topovska enota pa poveljnik brigade,
polkovnik Franc Koračin, ki je povzel ključne aktivnosti
brigade ter darilo, ki ga je prejel od organizatorja, predal
vojaku, najboljšemu vezistu Iztoku Satlerju.
Moderator prireditve Dušan Zagorc je nato na prizorišče
povabil vodjo športnih tekmovanj. V šahu se je pomerilo 12 tekmovalcev (1. mesto Franjo Zver, 2. mesto Mila
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Sredi marca so se veterani OZVVS Gornjega Posočja
zbrali v Tolminu na rednem letnem in volilnem zboru.
Po že utečeni praksi so se zbora udeležili delegati
sorodnih društev in združenj, podžupan občine Tolmin
in predstavniki občin, iz katerih prihajajo člani naše
veteranske organizacije. V uvodnem in pozdravnem
govoru predsednika OZVV in formalni izpeljavi prvih točk
dnevnega reda, so veterane pozdravili in nagovorili tudi
vabljeni gostje, ki so združenju dali priznanje za opravljeno
delo in izrazili željo po še tesnejšem sodelovanju v bodoče.
V nadaljevanju je predsednik Metod Ciril Leban podal
izčrpno poročilo o dejavnosti, ki jih je združenje pripravilo
ali pri njih sodelovalo v preteklem letu. Poleg udeležbe
na pohodih, srečanju strelcev, udeležbe na partizanskih
smučinah in vsakoletnem pohodu na Triglav, tradicionalnim
srečanju z kočevskimi veterani ter vrsti drugih prireditev,
so po svojih zmožnostih pomagali brezposelnemu veteranu
v osebnih težavah. Poročilo o delo v preteklem letu je
bilo - vključno s finančnim poročilom - z odobravanjem
soglasno sprejeto.
Volitve članov novega predsedstva, nadzornega odbora,
častnega razsodišča,
praporščakov in predsednika
območne organizacije za obdobje 2014-2018 so potekale
tekoče, čeprav je nekaj dolgoletnih članov prepustilo
prostor novim kandidatom. Navzoči na zboru so soglasno
izvolili in tako podaljšali mandat dosedanjemu predsedniku
Metodu Cirilu Lebanu in sekretarju Vitu Bergincu.
V razpravi finančnega in načrta dela za tekoče leto so
bili razpravljavci kritični zaradi hladnega, skoraj da
odklonilnega odnosa politikov in države do veteranov
vojne za Slovenijo.
Zbor je delo kot običajno končal z družabnim srečanjem
ob obujanju spominov na dogodke iz časov osamosvajanja.
Pavel Četrtič

ZVVS

OZVVS Grosuplje

Pohod na Nanos 2014

Navdušeni nad doživetjem tega dne smo si obljubili, da
se prihodnje leto spet odpravimo na kakšen pohod v naše
prelepe gore. Upamo, da se nas bo zbralo več, saj je lahko
vsakemu žal, da se nam ni pridružil.
Jelka Janežič

OZVVS Grosuplje

5. pomladni pohod

V soboto, 26. aprila 2014 smo se pohodniki Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje odpravili proti Primorski. Namenili smo osvojiti nekaj nad
1200 metrov visok Nanos. Zbralo se nas je 11, na pot pa
smo se odpravili s kombijem.
Iz Razdrtega smo se odpravili po daljši, manj zahtevni
poti. Uživali smo v prelepem razgledu na okoliško pokrajino in občudovali cvetje, ki v tem letnem času začne cveteti. Po treh urah kar naporne hoje smo prišli do Vojkove
koče na vrhu Nanosa. V prijetnem okolju smo se okrepčali
in poveselili. Posebej moramo pohvaliti oskrbnico in njeno pomočnico v koči. Obe sta bili prijazni, tako da je tudi
to prispevalo k dobremu razpoloženju.
Preden smo se odpravili v dolino, smo prižgali sveče z
našim znakom pred vse tri spomenike, ki stojijo ob koči.
To je spomenik organizaciji TIGR, spomenik Janku Premrlu-Vojku in spomenik slovenske osamosvojitve. Tako smo
počastili spomin na tiste, ki so se borili za to, da imamo
danes svojo državo.

Bila je sobota, 10. maja 2014, ko smo se veterani
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje zbrali pred Osnovno šolo Šmarje – Sap, da bi se
skupaj odpravili na že 5. pomladni pohod Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje. Na pohod smo povabili tudi naše prijatelje z območnih združenj
ZVVS Ljubljanske pokrajine. Udeležili so se pohodniki iz
OZVVS Kočevje, Vrhnika-Borovnica in Litija, skupaj nas
je bilo 45.
Tako kot prejšnje leto, je bila tudi letos pokroviteljica
našega pohoda Krajevna skupnost Šmarje Sap in nam
omogočila toplo malico ob koncu pohoda.
Krajevni skupnosti in še posebej gospodu Tomažinu se
lepo zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo Mercator –
Pekarni Grosuplje za izdelke iz njihove proizvodnje, ki so
nam še kako teknili med pohodom. Zahvaljujemo se tudi
PS Mercator – TC Grosuplje za darovane prodajne artikle,
ki so prav tako polepšali naš pohod.
Pohodnike sta pred odhodom pozdravila vodja pohoda
Stane Žvegla in župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič.
Pod vodstvom vodje pohoda, našega Staneta, smo v prelepem sončnem vremenu krenili na pot. Letos smo ubrali
drugo pot, namenili smo se do Županove jame v vasi Cerovo pri Št. Juriju. Hodili smo po prekrasni zeleni pokrajini
skozi vasi Sela pri Šmarju, Bičje, Podgorica pri Podtaboru, Št. Jurij do našega cilja Županove jame.
V vasi Podgorica pri Št. Juriju nas je na svoji domačiji prijazno sprejel Janez Križman, ki nam je za počitek dal na
razpolago svoje prostore ter nam tudi postregel s svojimi
dobrotami. V pomoč pri pogostitvi mu je bil prijatelj in
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sosed Ciril Trontelj, tudi on nas je počastil z domačo kapljico. Obema se lepo zahvaljujemo.
Nadaljevali smo pot skozi Št. Jurij in se ustavili tudi pri
znamenju sv. Antona Puščavnika, zgodovino tega znamenja nam je razložil domačin Janez Kozlevčar. Prav tako smo
si ogledali tudi Taborsko cerkev v vasi Cerovo.
Prišli smo do Županove jame in se pod vodstvom vodiča
spustili v njeno notranjost. Uživali smo v strokovnem
vodenju in lepotah te podzemne jame. Posebej smo bili
veseli, da so se nam pridružili tudi pevci pevskega zbora
Samorastniki, ki jih vodi Drago Zakrajšek. Uživali smo ob
njihovem ubranem petju. Na koncu so nam zapeli celo v
Županovi jami. Pa je bil za nami spet en lep dan, ki ga ne
bomo kmalu pozabili. Gotovo jo bomo kmalu spet kam
mahnili.
Jelka Janežič

OZVVS Grosuplje

Veterani so se pomerili v
streljanju

ga predvsem glavnemu organizatorju tekmovanja in vodji
strelske sekcije Območnega združenja ZVVS Grosuplje
Alešu Štefančiču.
Čas, ko so tekmovalci čakali, da pridejo na vrsto so po
večini porabili za sproščen klepet z sotekmovalci, ali pa se
na kak drug način pripravljali na nalogo, ki jih je čakala na
strelskem mestu. Večina se jih je v tem času pomerila tudi
v šaljivem tekmovanju v streljanju v skrito tarčo, kjer pa
strelsko znanje ni bilo tako pomembno. Pomembno je bilo
sodelovati in pri tem imeti še kanček sreče.
Po končanem tekmovanju je sledila svečana razglasitev rezultatov in podelitev pokalov in medalj. Seveda z
doseženimi rezultati niso bili vsi enako zadovoljni. Še najbolj se je veselila 1. ekipa OZVVS Grosuplje, ki je zasedla
1. mesto pred ekipama OZVS Kamnik in ZSČ Brežice. Pri
posameznikih pa je prvo mesto zasedel Rojec Tone iz SD
Jože Kovačič Šentvid pri Stični pred Robertom Uraničem
- ZVVS Kamnik in Edom Goršičem - OZVVS Grosuplje.
Sledila je še podelitev praktičnih nagrad za najboljše
dosežke v streljanju v skrito tarčo, zahvala vsem, ki
so omogočili izvedbo tekmovanja ter slovo z željo, po
vnovičnem srečanju na naslednjem tekmovanju.
Franci Zorko

Glavni sponzor:
Občina Grosuplje
Medijski sponzorji:
Radio Zeleni val, Grosuplje ~ Grosupeljski
odmevi, Grosuplje

V soboto, 21. junija 2014 je Strelska sekcija Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje organizirala prvo odprto strelsko tekmovanje z malokalibrsko
puško, posvečeno prazniku občine Grosuplje . Tekmovanje potekalo na strelišču Strelskega društva Sonja Vesel
v Ivančni Gorici, saj v občini Grosuplje na žalost ni primernega strelišča. Je pa župan občine Grosuplje dr. Peter
Verlič v svojem slavnostnem nagovoru ob začetku tekmovanja obljubil, da se bo stanje spremenilo in izrazil upanje,
da bo že naslednje, to je 2. odprto prvenstvo v počastitev
občinskega praznika v domači občini. Ponosen, da se je
že na prvo tekmovanje prijavilo kar 12 ekip in 34 posameznikov, je predsednik Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Grosuplje Boris Peterka najprej vsem
navzočim na kratko predstavil občino Grosuplje ter vsem
tekmovalcem zaželel »oster pogled in mirno roko«. Obilo
športnih uspehov pa jim je zaželel tudi generalni sekretar
ZVVS Mitja Jankovič.
Po končani uvodni svečanosti so tekmovalci odšli na strelska mesta ter pričeli s tekmovanjem. Samo tekmovanje je
potekalo nemoteno in brezhibno za kar gre največja zaslu10 VETERAN • JULIJ 2014

Ostali sponzorji:
Mercator, Pekarna Grosuplje ~ Zlatarstvo graverstvo Gros ~ Wilo Adriatic d.o.o. ~ TAB,
d.d. ~ Elektrospoji d.o.o. ~ Schrack Technick
d.o.o. ~ Ellab, Tomaž Remih ~ Pernod Ricard
Slovenija d.o.o.
Prostor za tekmovanje je zagotovilo SD Sonja
Vesel Ivančna Gorica.
Vodstvo tekmovanja se zahvaljuje vsem sponzorjem in vsem, ki so pomagali pri organizaciji
tekmovanja (članom našega OZVVS in njihovim
družinskim članom), članom SD Sonja vesel,
predstavnikom občine Grosuplje: županu dr. Petru Verliču in direktorju občinske uprave Dušanu
Hočevarju, generalnemu sekretarju ZVVS Mitji
Jankoviču, predsedniku OZVVS Grosuplje Borisu
Peterki in predstavnikom za medijsko podporo
radiu Zeleni Val, Branetu Petroviču - Grosupelj
ski odmevi in Franciju Zorku.

ZVVS

OZVVS Idrija - Cerkno

Tretji literarni natečaj »Tudi pri
nas je potekalo osamosvajanje
Slovenije«
Z zaključkom šolskega leta se je iztekel že tretji literarni
natečaj za osnovnošolce na Idrijskem in Cerkljanskem
»Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, ki ga
v sodelovanju z vodstvi osnovnih šol pripravlja Območno
združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno.
Tudi letošnji literarni natečaj je bil kamenček v mozaiku
aktivnosti Območnega združenja za utrjevanje domoljubja
in ohranjanje spoštljivega spomina na dogodke iz časa
osamosvajanja Slovenije in dogodke iz osamosvojitvene
vojne na Idrijskem in Cerkljanskem. Za generacije, ki se
trenutno soočajo s težavami današnjega časa, je namreč
pomembno zavedanje, da samostojna Slovenija ni nastala
sama po sebi. Da država nikomur ni bila podarjena, ampak
si jo je takratna generacija Slovenk in Slovencev morala priboriti, da je bilo za njeno formiranje in uveljavitev
potrebno veliko truda, odrekanja in znoja ter, so nekateri
zanjo dali tudi svoje življenje.
Na tretji literarni natečaj je prispelo enajst prispevkov mladih avtoric in avtorjev iz Osnovnih šol Črni Vrh nad Idrijo, Idrija in Spodnja Idrija.
Četudi se je v triindvajsetih letih od osamosvojitve evforija nad takratnimi dogodki že nekoliko polegla, lahko
skupno sporočilo, ki Izhaja iz literarnih prispevkov mladih avtorjev, opredelimo kot spoštovanje do predanosti in
domoljubja, ki je krasilo takratne udeležence osamosvojitvene vojne ter njihovega prepričanja, da bodo s svojim
ravnanjem prispevali k boljšem življenju v novi državi.
Obenem pa tudi kot odraz stiske generacije, ki je dotlej
živela v miru in se je nenadoma znašla na trdi preizkušnji
– pragu vojne in v vojni.
Literarni prispevki mladih avtorjev temeljijo predvsem na
doživljajskih pripovedih staršev in znancev. Prav slednje
je še posebej dobrodošlo, saj se tem se zapiše, ohrani ali
osvetli marsikateri dogodek iz osamosvojitvene vojne, ki
ni zapisan v poročilih in obstoječih zapisih iz tistega časa,
ter se tako iztrga pozabi.
Vsi prispevki prispeli na
literarni natečaj so vredni pohvale. Strokovna
komisija pa je izmed
prispevkov posamezne
šole izbrala tistega, ki
se je po njenem mnenju
najbolj približal kriterijem literarnega natečaja
ter je bil po svoji vsebini in izpovednosti
Prispevki, ki so prispeli na
tretji literarni natečaj, so objavljeni v posebnem zborniku.
(foto: M. Platiše)

najboljši. Izbrane prispevke so napisali:
Nika Hladnik iz Osnovne šole Črni Vrh nad Idrijo
Timotej Gnezda iz Osnovne šole Idrija
Sara Lapanja iz Osnovne šole Spodnja Idrija.
Tako kot v preteklih letih, so tudi literarni prispevki
letošnjega natečaja zbrani in objavljeni v posebnem
zborniku prispevkov literarnega natečaja »Tudi pri nas je
potekalo osamosvajanje Slovenije«.
Kot nagrado za sodelovanje v literarnem natečaju so si
mladi avtorji, skupaj z organizatorji natečaja in mentorji, ogledali Muzej vojaške zgodovine v Pivki. Najboljše
prispevke pa so avtorji predstavili tudi na priložnostni javni prireditvi ob Dnevu državnosti.
Vsem mladim avtorjem in njihovim mentorjem se zahvaljujemo za sodelovanje na literarnem natečaju, avtorjem
nagrajenih prispevkov pa čestitamo!
Marijan Platiše

OZVVS Ribnica

Društveni izlet veteranov v Idrijo
in bolnico Franjo

Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
Ribnica smo 10. 5. 2014 organizirali izlet v Idrijo in Cerkno. V Idriji smo obiskali nekdanji rudnik živega srebra
- turistični Antonijev rov. Pred vstopom v rov smo si ogledali multivizijsko predstavitev organiziranja in delovanja
nekdanjega rudnika in delo rudarjev. Po ogledu in še pred
vstopom v Antonijev rov smo izletniki prejeli zaščitno
oblačilo in čelado ter z vodnikom odšli po stopnicah v Antonijevem rovu, ki je namenjen za izletnikom –obiskovalcem. Z modeli je prikazan način izkopa rude in vse, kar je
tedaj sodilo v izkop ter spravilo rude iz rova.
Po poldrugi uri smo se odpravili v grad, kjer domuje Mestni muzej Idrija in kjer nas je sprejela zgovorna vodička, ki
nas je spremljala skozi obisk in s svojo razlago popestrila
naš ogled. V lepo vzdrževanih in urejenih prostorih je bilo
prijetno ogledovati si razstavne eksponate zgodovine razvoja Idrije.
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Po dobri uri smo se odpravili proti Cerknem in naprej
do partizanske bolnišnice Franje, ki je skrivno delovala
od decembra 1943 do maja 1945 v zelo skrivnih, ozkih
stenah soteske Pasice. Poimenovana je po naši rojakinji
iz Nemške vasi dr. Franji Bojc Bidovec. Kompleks bolnice Franje sestavlja 13 lesenih barak različnih velikosti
in namembnosti. Sovražnik bolnice Franje ni nikoli odkril,
čeprav je bila dvakrat napadena. Dostop do bolnice je med
vojno potekal večidel po potoku Čerinščice, ki teče skozi
ozko sotesko. Poleg ustrezne zdravstvene oskrbe – izdatno
pomoč v sanitetnem materialu in zdravilih so pošiljali tudi
zahodni zavezniki - se je v njej razvilo bogato kulturno
življenje, saj so izdajali literarno glasilo Bolniški list. V
času delovanja bolnice se je v njej zdravilo 522 ranjencev.
Leta 2007 je velika povodenj odnesla skoraj vse barake
in z njim tudi velik del tedanje opreme v njih. Delavci
Muzeja Idrija - Cerkno so maja 2010 pripravili ponovno
otvoritev bolnice Franje za obiskovalce v soteski Pasice.
Z lepimi vtisi na izletu smo se ustavili še v Cerknem, kjer
smo bili na poznem kosilu. V večernih urah smo prispeli
na domače izhodišče.
Borut Kozina

OZVVS Veteran Nova Gorica

Posaditev lipe ob 600-letnici
ustoličenja zadnjega
karantanskega kneza
Letos praznujemo kar nekaj pomembnih obletnic za slovenski narod. Gledano na čas nastanka, je ena najstarejših
600-letnica zadnjega ustoličenja karantanskega kneza v
slovenskem jeziku.
Naše območno združenje je na predlog sekcije BranikDornberk-Prvačina, da bi ob našem spominskem obeležju
v Dornberku posadili lipo, kot simbol slovenstva, v
počastitev 600. obletnice zadnjega ustoličenja karantanskega kneza na Gosposvetskem polju v slovenskem
jeziku. Lokacija spominskega obeležja pri mostu čez reko
Vipavo pri Dornberku ima večplastni pomen. Poleg simbolike mostu, ki povezuje ljudi, daje tudi geostrateška lega
Vipavske doline simboliko vpetosti Slovenije v evropske
povezave in tokove. To je tudi eno izmed območij, kjer so
prebivalci nedvoumno, pogumno in aktivno izrazili svojo pripadnost Republiki Sloveniji v vojni za samostojno
Slovenijo. Prav tu so se prebivalci postavili po robu tankovskemu prodiranju enote JLA proti mejnim prehodom, ki
ležijo na izteku Vipavske doline.
V nadaljevanju bom opisal del zgodovine, in sicer potek
zadnjega ustoličenja Habsburžana Ernesta Železnega –
karantanskega kneza, v slovenskem jeziku. Srednjeveških
virov, ki opisujejo ta obred na knežjem kamnu, je kar
nekaj. Med pomembnejše spada vrinek v Švabsko ogledalo (Schwaben spiegel) iz leta 1275. Pravzaprav gre pri
tem obredu za prikaz elementov ljudskega verovanja in
pravnih običajev. Skratka – izgledal je približno tako, da
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je najstarejši oziroma svobodni kmet kot avtoriteta zasedel knežji kamen, ki se je nahajal pri Krnskem gradu pod
Šenturško goro na Gosposvetskem polju. Po jutranji maši
je v spremstvu deželnega plemstva, palatinskega grofa (upravljavec in varuh cesarjev pravic) in z deželnim praporjem prispel vojvoda, ki se je moral preobleči v siv suknjič
in hlače ter plašč. Na glavo si je poveznil slovenski klobuk
z visečo vrvico. Svobodni kmet je sedel s prekrižanimi
nogami in je v slovenskem jeziku vprašal: »Kdo je ta, ki
ga peljete s seboj sem?« Odgovorili so: »Njega je poslal
sem varuh države.« »Takoj in brez obotavljanja mu moraš
izprazniti prestol in pustiti, da sede nanj.« Ustoličevalec
je odgovoril: »Tega ne storim, dokler ne dobim zagotovila,
da ga je vreden.« Vojvoda s spremstvom zagotovi: »To ti
obljubljamo.« Svobodni kmet: »Povejte mi, ali je z njim
tako, da je krščansko veren in neomadeževan, da nobene
rane krivoverstva ni v njegovem srcu?« Potrdijo mu, da je
tega prost in nadaljuje: »Potem mi še povejte, ali je dober
sodnik, da niti iz ljubezni, niti iz sovraštva ne pusti, da
bi se pri sojenju kaj zgodilo?« Obred se je potem še nadaljeval po ustaljenem protokolu. Na koncu je svobodni
kmet vojvodi prepustil prestol. Pomembno pa je, da je ves
postopek potekal v slovenskem jeziku. Zanimiva je tudi
informacija, da je ta obred zaradi posebnosti požel mnogo zanimanja tudi kasneje, npr. pri političnem mislecu
francoskega porekla Jeana Bodinu (1529 – 1596), enem
glavnih utemeljitev teorije suverenosti.
To je bil kratek prikaz za slovenski narod pomembnega
dogodka. Sama slovesnost z bogatim kulturnim programom je bila 8. maja 2014 ob prisotnosti častnega
gosta in slavnostnega govornika predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja. Predsednik države je v svojem

ZVVS

slavnostnem nagovoru poudaril pomen ustoličenja karantanskih knezov tudi za današnji čas in dejal : » Ne glede na
to, kako se prepletajo dejstva in miti, je potrebno knežjemu
kamnu in ustoličevanju pripisati pomembno vlogo pri
nastajanju in krepitvi tistega, kar danes imenujemo nacionalna zgodovinska zavest ali zavednost in posledično
državotvornost.« Del svojega govora je namenil tudi 25.
letnici podpisa majniške deklaracije in 10. obletnici vstopa
Slovenije v Evropsko unijo.
Srečko Lisjak - predsednik OZVVS Veteran Nova Gorica
- je po posebnem protokolu vodil posaditev lipe. Poleg
predsednika Republike so bili vključeni še : načelnik
Generalštaba Slovenske vojske - generalmajor Dobran
Božič, župani občin ožje Goriške – Matej Arčon, Aleš
Bucik, Andrej Maffi, Milan Turk, Zlatko Martin Marušič,
dva učenca iz OŠ Dornberk in Prvačina. Pozdravno besedo je vsem prisotnim namenil župan Mestne občine Nova
Gorica, Matej Arčon. Prisotni so bili tudi predstavniki
drugih veteranskih organizacij, gasilskih društev in ostalih civilnih organizacij. Kulturni program so izvedli učenci
Osnovne šole Dornberk in Prvačina, Pihalni orkester
Prvačina in pevski zbor gasilskega društva Dornberk.
Častno stražo ob spominskem obeležju vojne za Slovenijo
sta držala predstavnika OZVVS Veteran Nova Gorica in
predstavnika Slovenske vojske. Posebej bi izpostavil tudi
učenca OŠ Prvačina Luka Vodopivca, ki je enkratno in prepoznavno izdelal govorniški pult v obliki knežjega kamna.
Predsedstvo OZVVS Veteran Nova Gorica je za ta namen,
na predlog predsednika Srečka Lisjaka, sprejelo Pravilnik
saditve lipe kot starodavnega simbola slovenstva, v upanju
da bi ga uporabljali in se po njem ravnali tudi drugod po
Sloveniji. Vsi postopki so predvideni in izražajo domoljubni in domovinski naboj, ki nam po letu 1991 opazno usiha.
Na koncu prispevka je potrebno poudariti pomen in vlogo veteranskih organizacij, ki v svojem bistvu ohranjajo
spomin na pomembne zgodovinske dogodke, ki so pogojevali nastanek in obstoj naroda. Na svojo zgodovino
smo lahko srčno ponosni, predvsem na narodovo kulturo,
zmožnost in sposobnost določanja pravne subjektivitete in
na uporništvo zoper vse zavojevalce našega življenjskega
prostora.
Tudi v prihodnje moramo delovati v dobro slovenskega
naroda, brez ideoloških in drugih podtikanj.
Dušan Bremec

OZVVS Veteran Nova Gorica

Sedem medalj časti vrednega
spomina
Posamezno zgodovinsko obdobje ostane v narodovem
spominu zaradi dejanj, dosežkov ali posledic. Najlepši in
najvrednejši spomin pa je zaradi dosežkov, ki so nastali
zaradi dejanj ob majhnih posledicah. Takšno obdobje je
prav obdobje osamosvajanja Republike Slovenije in vojne
za samostojno Slovenijo. Seveda se je ob spominjanju na
to obdobje potrebno spominjati tudi preteklih obdobij, ki

so zaznamovala, pogojevala in opredeljevala lepšo, boljšo
in uspešnejšo bodočnost.
Da bi ta tako potreben spoštovan spomin lahko negovali in
ohranjali tudi za bodoče rodove, je naše OZVVS »VETERAN« Nova Gorica z letošnjim letom začelo s tradicionalnimi sedmimi pohodi. Del teh pohodov je naše združenje
kot samostojne aktivnosti pripravljalo, organiziralo in izvajalo tudi v preteklih letih pač kot spomin na določena
dejanja in aktivnosti.
V preteklem letuje predsedstvo našega združenja na
pobudo predsednika sprejelo PRAVILNIK O SPOMINSKIH POHODIH, ki opredeljuje ime, cilj, namen in vrsto
pohoda. Prav tako Pravilnik opredeljuje obliko in izgled
spominske medalje za vsak pohod posebej, ki jo prejme
udeleženec pohoda.
Združenje vodi posebno evidenco in na tej podlagi vsak
udeleženec pohoda, ki se aktivno udeleži vseh sedem pohodov, ne glede na leto udeležbe prejme posebno oblikovano bronasto priznanje, ko pohode opravi prvič, srebrno
priznanje, ko pohode opravi drugič in zlato ko opravi pohode tretjič.
Spominske pohode našega združenja smo poimenovali:
- Spominski pohod TAIJNA SKLADIŠČA TERITORIALNE OBRAMBE
- Spominski pohod SAMOSTOJNE BOJNE SKUPINE 6.
PŠTO
- Spominski pohod TREH VOJN
- Spominski pohod MANEVERSKE STRUKTURE
NARODNE ZAŠČITE
- Spominski pohod PRVE TANKOVSKE ČETE TERITORIALNE OBRAMBE
- Spominski pohod TERITORIALNE OBRAMBE
Pravilnik je objavljen na spletni strani našega združenja.
V letošnjem letu smo pripravili, organizirali in izvedli že
pet spominskih pohodov, no dva sta še pred nami.
Potrebno pa je tudi omeniti, da vsaka udeleženka oziroma
udeleženec prispeva po 5 EUR, za kar prejme spominsko
medaljo, malico in krepčilni napitek. Seveda pa tudi naše
članice in člani poskrbijo za dodatna okrepčila v trdi, poltrdi in tekoči oblik, za kar jim gre posebna zahvala. Skratka: na pohodih je lepo, zabavno in veselo, ni lakote in ne
žeje, je pa druženje, ki je najpomembnejše, kot zatrjujejo
udeleženci.
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OZVVS Slovenske Konjice

Spomnili so se junakov domovine

V torek štiriindvajsetega junija, dan pred dnevom
državnosti, so se pri spomeniku pri Osnovni šoli Zreče,
zbrali župan občine Zreče mag. Boris Podvršnik, ravnatelj
OŠ Zreče Ivan Olup, predsednik Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice Ivan
Pavlič, predsednik OZ borcev za vrednote NOB Slovenske
Konjice Marijan Stramšak in pa predsednik Policijskega
veteranskega združenja SEVER za celjsko območje odbor
Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje Marjan Artič. Poleg
zgoraj omenjenih so se vsakoletnega polaganja venca pri
spomeniku udeležili tudi praporščaki s prapori vseh treh
veteranskih organizacij in krajani. Spomenik obeležuje
boj za severno mejo, NOB in osamosvojitveno vojno. Po
položitvi venca, kar je storil župan Podvršnik, se je glavnina zbranih odpeljala še na pokopališče v Vitanje, kjer je
postavljeno spominsko obeležje v spomin žrtvam vojne
za Slovenijo. Pridružil se jim je še župan Vitanja Slavko
Vetrih, ki je ob dogodku povedal: »To dejanje je poklon
žrtvam, ki so padle za slovensko samostojnost. Občina dobro sodeluje z vsemi tremi veteranskimi organizacijami in
takšni dogodki nakazujejo na to, da je treba pozabiti na razlike in razprtije ter skupaj krojiti slovensko prihodnost.«
J. Gumzej

OZVVS Slovenske Konjice

Veterani na ogledu Slavonije in
Vojvodine

Sedemnajstega in osemnajstega maja se je skupina
enainštiridesetih članov Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Slovenske Konjice odpravila raziskovat Slavonijo in Vojvodino. Pod vodstvom vodiča Janka in
lokalnih vodičev je bil dvodnevni izlet zelo zanimiv. Kljub
slabim napovedim vremena in poplavam v velikem delu
Srbije, so se konjiški veterani v velikem loku izognili tem
težavam. Najprej so si ogledali znamenitosti Osijeka in se
nato odpravili naprej proti Vukovarju. Mestu, ki je bilo
najbolj poškodovano v zadnji vojni. Ljudje se tam trudijo
in urejajo vojne rane, takšne in drugačne. Ker je 17. maj
dan slovenskih veteranov, je predsednik Ivan Pavlič v Vukovarju zbranim čestital njihov praznik. Sledil je še skok
do Iloka in ogled »stare iloške vinske kleti.« Veterani so
degustirali nekaj vrst vin s tega področja, sledila je okusna malica, ki so jo za veterane prispevali njihovi dobrotniki Finkovi, razdelili pa Marta, Ana in Branko. Nato so
prestopili mejo in se odpeljali v glavno mesto Vojvodine,
Novi Sad. Sledil je ogled mesta in njegovih znamenitosti ter prijaznih ljudi. S slednjimi so takoj navezali stike.
Še posebej je izstopal »guslar,« ki je Slovencem recitiral
čudovito pesem. Sledil je še ogled petrovaradinske trdnjave, ki ji pravijo tudi »Donavski Gibraltar« in kjer je nastalo ogromno čudovitih fotografij. Čisto na koncu pa so si
veterani ogledali še vinogradnika v Sremskih Karlovcih,
degustirali njegovo vino in med ter se v poznih nočnih
urah in dobro razpoloženi vrnili v domače kraje.
J. Gumzej
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OZVVS Štore

V Štorah smo proslavili dan
veteranov

Dan veteranov osamosvojitvene vojne za Slovenijo
praznujemo veterani v naši državi 17. maja. Ideja za
praznovanje tega pomembnega praznika veteranov občine
Štore se mi je porodila letos 20. februarja. Tega dne sem
bil na povabilo vojaškega atašeja Ruske federacije gost na
sprejemu ob dnevu braniteljev domovine v Ruskem centru
za znanost in kulturo v Ljubljani. Tam so bili prisotni tudi
vojaški ataše ZDA in nekateri drugi. Želim samo poudariti,
kako v teh državah spoštujejo veterane. Mi v Štorah smo
ta pomemben praznični dan izkoristili tako, da smo organizirali letni občni zbor in povabili nekaj gostov sosednjih
stanovskih društev. Tako smo izkoristili naš praznik med
drugim tudi za društvene obveznosti. Ponosni smo bili, da
se nam je pridružil tudi naš župan Miran Jurkošek, ki nas
vedno vsestransko podpira.
Srečko Križanec

OZVVS Štore

Slovenska vojska in policija sta se
že desetič uspešno predstavile v
Štorah

Pod pokroviteljstvom občine Štore ter veteranske in
častniške organizacije smo tudi letos ob občinskem prazniku pripravili tradicionalno predstavitev vojske in policije
v športnem parku na Lipi. Na odlično urejeni lokaciji so
se predstavili naši vojaki in policisti. Letos je policija tudi
prvič prikazala delo s policijskimi psi. To je bil izjemen
dogodek za vse prisotne.
Ob tej priložnosti bi se iskreno rad zahvalil za obisk
šolarjem osnovne šole v Štorah in malčkom iz vrtca. Otroci
so najbolj hvaležni obiskovalci. Veseli pa nas tudi dejstvo,
da si z zanimanjem ogledajo sedanjo oborožitev in vojaško
tehniko tudi starejši občani. Obiskal nas je tudi predsednik Zveze častnikov Slovenije generalmajor mag. Alojz
Šteiner in stanovski prijatelji sosednjih občin.
V popoldanskem delu nadaljevanja te predstavitve poteka
na lepem športnem igrišču velik nogometni turnir. Naš
župan Miran Jurkošek je na koncu podelil pokale, se zahvalil nastopajočim ekipam in pozval vse prisotne, da se
vidimo tudi drugo leto.
Da smo v Štorah dobri organizatorji in odlični povezovalci
med lokalno oblastjo, vojsko in policijo, je znano že kar
precej časa in to tradicijo želimo ohraniti tudi v bodoče.
Velik delež pri vsem tem imata naš župan ter Služba za
pridobivanje kadra v Slovenski vojski .
Srečko Križanec

Ta fotografija je nastala, 27. junija 1991,ob 18.15 uri. Fotografija je tudi
javnosti prikazana prvič in sega v čas osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Na njej je vidna blokada slovenskih tovornih vozil. Bila je postavljena
na stranskem izhodu iz celjske vojašnice Jožeta Meniha Rajka. Spomini
so še tako sveži, kot da bi se to zgodilo pred kratkim.
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V zadnjem letu so se poslovili od nas
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!”
OZVVS Bela krajina
Alojzij JAKŠA			
Anton PLUT			
Martin LAH			
Avgust VRANIČAR		

1950 - 2014
1952 - 2014
1952 - 2014
1938 - 2014

OZVVS Dravograd
Ivan GOLOB			

1940 - 2014

OZVVS Kočevje
Janez JURKOVIČ		

1939 - 2014

OZVVS Ribnica
Aleš ABRAHAMSBERG 1958 - 2014
OZVVS Sevnica
Bojan AUER			

1948 - 2014

Popravek:
Vsem prizadetim se iskreno opravičujemo za napačen zapis med osmrtnicami v zadnji številki
Veterana, v kateri smo zapisali, da sta umrla člana OZVVS Bela krajina,
ne pa, kot je pravilno OZVVS Grosuplje.
Matjaž MEHLE			
Janez PERME			

1962 – 2014 in
1948 – 2014

Ohranimo jih v trajnem spominu!
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