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VETERANI OBMOČNEGA ZDRUŽENJA ZASAVJE NA 
VISU 

 
Zasavski veterani vojne za Slovenijo vsako 
leto opravimo izlet, ki ima precej 
elementov strokovne ekskurzije.  
V letu 2013 smo se 17., 18. in 19.  maja 
odpravili z avtobusom iz Zagorja, pobirali 
kolege še v Trbovljah in Hrastniku ter se  
 

 
 
preko Zagreba peljali do  Splita, kamor 
smo prispeli v petek, v jutranjih urah in se 
takoj odpravili v vojno luko HRM »Loro«, 
saj so nas tam pričakovali ob 9. uri. 
Po obveznem slikanju pred poveljstvom, je 
 

 
 
delegacija prižgala svečo v spominski 
kapeli in odšla na sprejem k vodstvu 
poveljstva HRM. 

 

 
Delegacija OZ ZVVS Zasavje je bila tako 
prva uradno sprejeta delegacija veteranov 
iz Slovenije.   
Po sprejemu so nas povabili na bojne ladje  
 

in nam pokazali RTOP 41, tipa Helsinki, 
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Vukovar in RTOP 12, tipa Kralj Dimitar 
Zvonimir, z oborožitvijo in komandami 
vred. Pravzaprav presenetljivo, če gledamo 
z očmi veteranov, ki jim je nekoč vsaka 
stvar, ki se je tikala vojske, bila 
predstavljena kot vojaška skrivnost… 
Ogledali smo si še šolsko ladjo in polagalca 
min, ki pa v mirnem času služi za podporo 
pri transportu gasilcev in njihove opreme 
kot trajekt in kot transportno sredstvo za 
prevoz vode na otoke… 
Po slovesu iz Lore smo imeli še nekaj ur  
 

časa, da smo si ogledali Split, potem pa  
 

smo se vkrcali na trajekt za Vis in prispeli v 
nekdanjo vojno luko čez slabe tri ure.  
Nastanili so nas v hotelu Issa. 
Naslednje jutro smo šli na peš na ogled 
nekdanjih vojašnic blizu mesta Vis, potem 
smo se vkrcali v avtobus in se odpeljali 
proti Komiži.  
Naredili smo postanek pri pomniku na  

pripadnike Royal Air Force, ki so izgubili 
življenja v operacijah nad Jugoslavijo. S te 
vzpetine se lepo vidi tudi nekdanje letališče

 
na Pliskem polju, ki so ga uporabljali 
zavezniki kot podporo akcijam proti nemški 
vojski in njihovim pomagačem. 
V vasi Podšpilje smo zapustili avtobus in si 
ogledali Titovo špiljo, ki jo je uporabljal in v  

njej živel ter poveljeval v zaključnih vojnih 
operacijah do oktobra 1944. 
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Po pogostitvi in degustaciji v vinski kleti 
Podšpilje smo se odpravili v Komižo in

 
njeno zaledje, kjer je med vojno bila v 
»Žutim stjenama« partizanska bolnica, 

prostore v skalni steni pa so ves čas po 
vojni vzdrževali za »vsak slučaj«.

 

Kasneje so po nas prišli domači 
organizatorji s terenskimi vozili in nam 
razkazali jugozahodni del Visa, ki je 

prepreden s podzemnimi rovi in bivališči za 
vojsko. To je namreč bilo najbolj utrjeno 

področje Visa, nekdaj opremljeno z 
močnimi topovi skritimi v skalah in dobro

 
oboroženo vojsko. Kdor je obvladoval Vis, 
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je obvladoval tudi južni del Jadranskega 
morja, že od antičnih časov… 
V nedeljo zjutraj smo se vkrcali na manjšo 
ladjico in se odpeljali po viškem zalivu, da 
bi si še z morja ogledali utrdbe iz 
sedemnajstega in devetnajstega stoletja, 
pa tudi z nam ne tako odmaknjenega časa, 
s časa Jugoslavije. 
Po panoramskem ogledu viškega zaliva 
smo le-tega zapustili in se peljali v zaliv 
Rogačić, kjer je danes za kopalce nekako 
urejena plaža in plovbo nadaljevali do 
manjšega zaliva v bližini, imenovanega 

»uvala Parja«, kjer je znameniti rov za 
ladje in podmornice. Služil je za manjša 

popravila, predvsem pa za popolnitev vseh 
vrst zalog. 
Potem smo se obrnili proti jugovzhodu in 
vpluli v zaliv Stončica, kjer smo se zasidrali 
in po kopnem odšli do konobe Stončica. 

Postregli so nam z izvrstnimi morskimi 
specialitetami.

 
Popoldan smo odpluli proti mestu Vis in do 
hotela, kjer smo vzeli stvari in se vkrcali na 

trajekt za Split in z avtobusom nadaljevali 
pot v domovino.  

Napisal Mojmir Maček, slikal Mirko Drnovšek 


