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Uvodnik

Pogled v ogledalo
Glavni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo je za 
nami. V soboto, 10. marca, smo se delegati območnih 
združenj zbrali v domu Službe za zaščito in reševanje v 
Pekrah. To je tisti dom, v katerem se je leta 1991 začela 
usposabljati prva generacija slovenskih nabornikov. 
To je tisti dom, v katerem so se Mariborčani junaško 
uprli jugosoldateski, ki je skušala preprečiti izvajanje 
usposabljanja prvega kontingenta slovenskih 
nabornikov. Takrat smo zmagali. In danes, po 
šestnajstih letih, smo se veterani zbrali v tistem domu, 
da pregledamo svoje delo in oblikujemo program dela za 
zadnje leto našega mandata. 

Temeljna značilnost glavnega zbora je bilo dejstvo, da 
smo se v zadnjem letu premalo srečevali. Pa ne mislim na 
družabna srečanja. Naše predsedstvo je imelo le tri seje. 
Odločno premalo za pravočasno reagiranje na cel kup 
aktualnih zadev. Z večjim številom sej bi zagotovili tudi 
boljšo obveščenost območnih združenj, ki so navsezadnje 
tudi ustanovitelji zveze. Predvsem pa bi naši člani 
čutili, da je zveza njihov sopotnik in ne nasprotnik, kot 
je bilo lahko zaslediti v nekaterih razpravah v Pekrah. 
Še vedno visi v zraku tudi senca dvoma o upravičenosti 
in smotrnosti financiranja Centra vojnih veteranov v 
Logatcu. To najbolj potrjuje tudi dejstvo, da je glavni zbor 
sprejel sklep, da se višina finančnih sredstev, ki je bila 
namenjena za področje infrastrukture, zmanjša in se 
povečajo sredstva za delovanje območnih združenj.

Pa da ne pozabim omeniti pobude o združevanju 
veteranskih organizacij. Marsikdo bo dejal, da je to stara 
stvar. Res je, vendar nikoli dorečena, zato smo sprejeli 
sklep, da naše predsedstvo prouči možnosti za združitev 
veteranskih organizacij iz osamosvojitvene vojne 
1991. No, pa smo že takoj prejeli hladen tuš s skupščine 
Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Napad na 
predsednika vlade in našega predsednika kaže, če nič 
drugega, veliko nehvaležnost. Kolegi policijski veterani 
naj samo pogledajo malce nazaj. Če je njihov spomin 
tako kratek, naj pogledajo višino finančnih sredstev, ki 
jih je prejela njihova zveza v času prejšnje vlade. Da jim 
pomagam. Danes prejemajo iz proračuna 300 odstotkov 
več sredstev kot takrat.  Mislim, da je nepotreben kakršen 
koli komentar.

Poleg tega je Zveza veteranov vojne za Slovenijo s 
stalnim povečevanjem števila članstva krepko prerasla 
sedanjo organizacijo strokovne službe. 25.550 članov 
z nenehnim trendom rasti zahteva močnejšo in 
strokovno usposobljeno službo, ki bo v vsakem trenutku 
na voljo našemu članstvu. Prav zanimivo bo videti, ali 
bo do aprila realiziran sklep predsedstva ZVVS o novi 
sistemizaciji strokovne službe. Vse bolj je očitno, da 
prihaja konec voluntarizmu in ad hoc rešitvam. In tako 
je prav. 

Minister za obrambo Karl Erjavec v današnji številki 
obljublja, da bo Ministrstvo za obrambo pomagalo 
območnim združenjem pri zagotavljanju ustreznih 
prostorov za delo. Ta podpora nam bo omogočila 
reševanje mnogih skoraj nerešljivih problemov, 
povezanih z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo. In 
naša območna združenja bodo lahko zaživela v celoti.

Predstavniki območnih združenj so tudi zahtevali, 
da naše glasilo izide štirikrat letno. Uredniški odbor 
sprejema to zahtevo tudi kot pohvalo našemu delu. To 
pomeni, da je glasilo zanimivo za naše člane. Potrudili se 
bomo, da vas ne bomo razočarali.
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Gospod minister, lani smo praz-
novali petnajsto obletnico osa-

mosvojitvene vojne. Kaj pomenijo ti 
dogodki za slovensko državo v očeh 
ministra za obrambo?

»Slovenija je ena redkih držav, ki je v tako krat-
kem času izoblikovala svojo vojsko. Sploh pa, če se 
osredotočiva samo na čas od leta 1990, ko je bilo 
treba zagotoviti ustrezno obrambo. TO je bil vseka-
kor zametek današnje sodobne slovenske vojske. 
V kratkem času nam je uspelo zelo veliko. Vstop v 
Nato pa je bil prelomnica. Če želiš postati član za-
vezništva, je treba izpolnjevati številne pogoje. 
Vse to pa govori v prid temu, da je bil proces pra-
vilno zastavljen. Seveda nas v prihodnje čaka še 
veliko dela na področjih, kot so obramba, učinko-
vitost, varnost in usposabljanje. Nič ni vredna od-
lična oprema, če tisti, ki naj bi jo uporabljali, niso 
ustrezno usposobljeni. Vloga Slovenske vojske se 
je z našim vstopom v Nato bistveno spremenila. 
Govorim seveda o konceptu kolektivne varnosti 
in obrambe. Naša enota je lahko vsak trenutek po-
slana na kako od kriznih žarišč, ki so v naši bližnji 
ali širši okolici. Pa tudi kod drugod. No, po drugi 
strani pa je položaj seveda tudi bolj optimističen. 
Namreč, analize kažejo, da v naslednjih desetih 
letih pri nas ni mogoče pričakovati klasične voja-
ške agresije. Če bi pri nas imeli še vedno klasični 
sistem obrambe, bi bila naša vojska v vojašnicah in 
ne bi bilo toliko pritiskov in vprašanj, kot so zdaj v 
zvezi z Afganistanom, Kosovom, Bosno. Slovenska 
vojska je danes sestavni del sil zavezništva. Že leta 
1991, ko se je kot tedanja Teritorialna obramba 
uprla agresiji JNA, je pokazala svojo odločnost. Po 
podpisu pristopnih pogajanj za vstop v EU in Nato 
pa se je začelo preoblikovanje Slovenske vojske. 
Danes je slovenski vojak povsem primerljiv z vo-
jakom vsake od zavezniških držav. Znotraj tega pa 
se je postopoma začel spreminjati tudi sistem pri-
dobivanja vojakov. Opustili smo naborniški sistem 
in Slovenska vojska postaja profesionalna, torej 
poklicna vojska. Pomeni, da vsakdo, ki izpolnjuje 
pogoje, podpiše pogodbo in se tako zaveže, da bo 
vojaštvo postalo njegov poklic. V času naborništva 
je Slovenska vojska štela 77.000 vojakov, danes jih 
je 7400. Več kot desetkrat manj. Cilj pa je, da bo 
do leta 2010, ko bo končan projekt PROVOJ, Slo-

Naš pogovor

Tretjega nadstropja neke 
hiše brez prvega in drugega 
preprosto ne more biti
Ko smo v uredništvu razmišljali, kdo bi bil prvi sogovornik v 
rubriki Naš pogovor v prvi letošnji številki glasila Veteran, je 
prišlo na mizo kar nekaj predlogov. Vendar smo se zelo hitro 
odločili, da bo to minister za obrambo in član Vlade Republike 
Slovenije Karl Erjavec. Poklicati je bilo treba nekaj telefonskih 
številk in roki so bili dogovorjeni. Kakšna so bila naša vprašanja 
in kako je na njih odgovoril minister Erjavec, preberite v 
nadaljevanju.

venska vojska imela 8500 vojakov. Torej, če povza-
mem, v teh slabih petnajstih letih smo postali ena-
kopraven in soodgovoren vojaški subjekt znotraj 
celotnega zavezništva, naša država pa se je odloči-
la za majhno, učinkovito, profesionalno in dobro 
opremljeno vojsko, ki bo sposobna odzivati se na 
vse sodobne varnostne izzive.«

Zanima nas, kako in kje ste delovali 
v osamosvojitveni vojni.

»V času, ko je prišlo do agresije JA na Slovenijo in 
nato do osamosvojitvene vojne, sem bil zaposlen 
v Izvršnem svetu občine Kranj, kjer sem opravljal 
funkcijo sekretarja za občo upravo, bil pa sem tudi 
član Izvršnega sveta Skupščine občine Kranj. Po svo-
ji funkciji sem bil upravitelj obrambnega načrta ob-
čine Kranj, torej sem vodil vse dejavnosti, ki so iz 
tega izhajale. Nadomeščal pa sem tudi sekretarja za 
obrambo Skupščine občine Kranj. Bil sem avtor gra-
div, potrebnih za odločitve na Izvršnem svetu obči-
ne Kranj v zvezi z nalogami, ki jih je le-ta prejemala 
od Koordinacijske skupine. Bil sem tudi koordinator 
Narodne zaščite za občino Kranj in krajevne skupno-
sti. V času osamosvojitvene vojne sem na ravni ob-
čine Kranj vodil celotno logistično podporo Terito-

rialni obrambi, od prehrane, nastanitve do sanitete, 
torej preskrbe z zdravili.«

Naša organizacija deluje kot društvo 
v javnem interesu tudi na obram-
bnem področju, na katerem je še po-
sebno dobro sodelovanje s Slovensko 
vojsko. Katera so področja, na kate-
rih naša organizacija lahko pričaku-
je vašo podporo in sodelovanje Mi-
nistrstva za obrambo?

»Veteransko organizacijo vidim kot bazo, kot tradi-
cijo, na kateri sloni sodobna Slovenska vojska. Brez 
take baze tudi vojske, kakršno imamo, ne bi bilo. 
Sodelovanje moram oceniti kot dobro, seveda pa je 
stvar subjektivne presoje, kaj je za nekoga dobro in 
kaj manj dobro. Osebno mnenje pa je, da z doseže-
nim nikoli ne smemo biti zadovoljni. Sodelovanje bi 
lahko izboljšali na več ravneh. SV se letos prvič ne bo 
povečala s pridobivanjem pripadnikov. To je delno 
posledica intenzivnega odpuščanja tistih, ki niso iz-
polnjevali pogojev, saj smo pri preverjanju ugotovili 
več kot 70 primerov ponarejenih listin. To je bilo ne-
predvideno. Podatki tudi kažejo, da se prebivalstvo 
v Sloveniji stara, zato moramo resno začeti uresni-
čevati kadrovski načrt SV, ki za leto 2012 predvide-
va 8500 pripadnikov stalne sestave in 5500 pripad-
nikov pogodbene rezerve. Strategija bo podlaga za 
ustrezne ukrepe, nekatere, ki sem jih že naštel, pa bo 
vseboval tudi Zakon o službi v SV. V zakonu je pred-
viden tudi mehanizem, po katerem lahko vlada za do-
ločene strukture, kot so vojaki, s posebnim sklepom 
omogoči dodatno finančno nagrajevanje. Zakon je 
v usklajevanju z Ministrstvom za javno upravo, zato 
težko napovem, kateri mehanizmi bodo vanj vključe-
ni. Pričakujem, da bo s tem zakonom vojaški poklic 
zanimivejši za mlade. No in ravno tu, na tem segmen-
tu, vidim morda večjo vlogo ZVVS, ki bi lahko predla-
gala nekatere nove smernice, ki jih morda mi ne vidi-
mo dovolj jasno, ker - če se izrazim slikovito - zaradi 
štetja dreves ne vidimo gozda …«

Zveza veteranov vojne za Slovenijo 
je že postala najštevilnejša veteran-
ska organizacija. Poleg finančnih 
sredstev potrebuje za delo tudi pros-
torske pogoje. Na terenu oziroma v 
naših območnih organizacijah je ne-
kaj primerov, ko je Ministrstvo za 
obrambo zagotovilo uporabo pros-
torov za naše delovanje, vendar pa je 
še vedno zelo veliko območnih zdru-
ženj brez prostorov. Ali so kakšne 
možnosti, da bi naša območna zdru-
ženja dobila v uporabo prazne pros-
tore, ki so last MO? 

»Ne vidim razlogov za to, da se prostori, ki so v lasti 
MORS, ne bi oddali za dejavnosti veteranskih organi-
zacij. Pošljite nam predloge. Konkretne! Sam osebno 

Minister za obrambo Karl Erjavec v družbi 
nemškega obrambnega ministra Franza 
Josefa Junga
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Naš pogovor

se bom angažiral, da jih boste dobili v uporabo, seve-
da če MORS nima drugih načrtov, ki bi bili v navzkriž-
ju interesov. En tak prostor smo že dali v uporabo v 
Logatcu pa tudi drugod; torej …«

Ali nam lahko predstavite težiščne nalo-
ge Ministrstva za obrambo v letu 2007?

»Preden odgovorim na to vprašanje, mi dovolite, da 
se dotaknem tistega, kar smo napisali v dokumentih, 
predvsem v Splošnem dolgoročnem programu raz-
voja in opremljanja SV ter Srednjeročnem obram-
bnem programu 2007-2012. Na področju zakono-
daje so bili sprejeti vsi najpomembnejši predpisi. 
Izjema je Zakon o službi v SV, ki gre te dni v zako-
nodajni postopek. Vesel sem, da smo posodobili vse 
predpise s področja zaščite in reševanja, in sicer za-
kone o gasilstvu, o varstvu pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami ter o varstvu pred požari. Pomemben 
dokument, ki je bil sprejet jeseni, je Vojaška doktri-
na, saj je dokument najvišje ravni s področja vojaške 
tehnike in organiziranosti. Ugotavljam tudi, da pro-
jekt Provoj uspešno poteka in da bodo glavni pod-
projekti s sprejetjem Zakona o službi v SV končani. 
Zelo uspešni smo tudi pri sodelovanju za zagotav-
ljanje miru v svetu, saj smo povečali število pripad-
nikov, prav tako pa tudi območja, kjer sodelujemo. 
Septembrsko zasedanje obrambnih ministrov Nata 
v Portorožu je odlično uspelo, imeli pa smo tudi šte-
vilne dvostranske dejavnosti. Vesel sem, da sem se v 
zadnjih dobrih dveh letih lahko sestal z ministri vseh 
najpomembnejših držav. Leto 2007 pa, kot rečeno, 
sprejem Zakona o SV.

Projekt profesionalizacije Slovenske 
vojske vzbuja pri delu »starih terito-
rialcev« in veteranov neko nezaupa-
nje in vprašanja, kdo nas bo branil 
ob morebitnem napadu. Kaj je s tako 
imenovano strateško rezervo, v ka-
teri bi lahko še nekaj časa sodelova-
li in delovali tudi veterani vojne za 
Slovenijo?

»Profesionalizacija Slovenske vojske poteka povsem 
usklajeno z dokumenti, zapisanimi v strateškem na-
črtu, čeprav nekateri mediji poizkušajo v javnosti 
ustvariti drugačno podobo trenutnega stanja SV. 
Profesionalizacija SV zahteva profesionalizacijo 

vseh njenih delov. Če želimo imeti popolnoma uspo-
sobljenega vojaka, mora biti deležen vse pozornosti 
ustreznih služb, še posebej zdravnikov in psiholo-
gov. Ko se vojak znajde nenadoma v drugih okoliš-
činah, v katerih je stopnja njegove ogroženosti iz-
jemno visoka, mora vzdržati ne le fizično, temveč še 
posebej psihično. Zato sta izjemno pomembni vloga 
in pomoč psihologov pri vseh, ki odhajajo na tuja ne-
mirna žarišča, in tistih, ki tam živijo. Če vojak nima 
psihološke pomoči takrat, ko jo potrebuje, lahko hi-
tro pride do najrazličnejših katastrof. Na eni strani 
do samomorov v trenutkih brezizhodnosti, četudi 
navidezne, ali pa do posledic zaradi nepravilnega ali 
malomarnega ravnanja z orožjem. Obveznosti voja-
kov so nemalokrat izredno tvegano početje. Zato še 
kako potrebujemo stalno prisotnost psihologov, to-
rej že pri kadrovanju, ko morajo ugotoviti, ali je po-
sameznik sploh ustrezen za vojaški poklic. Naš cilj je, 
da imamo leta 2010 osem tisoč petsto profesionalnih 
vojakov, ob njih pa še pet tisoč petsto pogodbenih re-
zervistov. Skupaj naj bi torej SV imela štirinajst tisoč 
petsto vojakov. Z domovinsko obrambo (moram pri-
pomniti, da uradnega imena za to predvideno forma-
cijo še nimamo) pa je mišljena strateška rezerva, ki 
bi imela približno dvajset tisoč prostovoljcev. Izha-
jala bi iz tradicije druge svetovne vojne in partizan-

skega načina vojskovanja. Ne glede na zavezništvo 
in kolektivno obrambo je prav, da ima Slovenija za 
obrambo domovine lastno strateško rezervo. Tudi 
na terenu sem opazil, da se ljudje še vedno istovetijo 
s teritorialno obrambo.« 

V naši zvezi deluje tudi Sekcija svoj-
cev padlih v osamosvojitveni vojni. Z 
vašim ministrovanjem ste ponovno 
uvedli sprejeme za svojce padlih, ki 
tudi s simbolnega vidika veliko po-
menijo svojcem tistih, ki so v osamo-
svojitveni vojni darovali življenja. 
Ali lahko poveste nekaj več o tej svoji 
odločitvi?

»Menim, da se Slovenci premalo zavedamo, kaj vse 
se je dogajalo tiste junijske dni in kaj vse bi se lahko 
primerilo. Poglejte, naše vojaške korenine segajo v 
zgodovini slovenskega naroda globoko v srednji vek. 
Turke sta porazila Adam Ravbar in Andrej Turjaški. 
Jurij Vega velja v svetu za enega najvidnejših stro-
kovnjakov področja balistike, pa še bi našel koga, ki 
ima korenine razpredene v slovensko prst. Ponosni 
smo na generala Maistra in ponosni smo na sloven-
ske partizane, ki so izbojevali zmago nad silami osi v 
drugi svetovni vojni. Potem pa smo se znašli v Jugos-
laviji, v kateri Slovenci kot narod nismo prišli do izra-
za. Sploh pa ne na področju vojaške strategije. Za to 
so bili poklicani drugi narodi in ljudje. Saj smo imeli 
generale. Res je! Ampak zdi se mi, da je bilo to bolj po 
nekem narodnostnem ključu. Da je tako pač moralo 
biti. Vojaštvo in izročilo vojaških doktrin pa sta v nas! 
Slovenci smo …, kako naj rečem, premalo ponosni na 
svojo vojsko. Premalo smo ponosni na vse, kar se je 
dogajalo v tistih dneh pred petnajstimi leti, in prehi-
tro pogled upremo v prihodnost. Saj to je prav! Am-
pak, če bomo pozabljali na dogodke, ki so pripomogli 
k temu, da smo danes članica Nata, članica Evropske 
unije, da smo prevzeli skupno evropsko valuto in da 
bo že jutri schengenska meja na jugu naše države, po-
tem pozabljamo tudi na vse tiste, ki so takrat v cvetu 
mladosti žrtvovali življenje za neodvisno Slovenijo. 
Kot minister za obrambo sem čutil moralni dolg, da 
se spomnimo vseh teh žrtev, svojcev, predvsem pa 
otrok, ki so v mladi neodvisni Sloveniji odraščali brez 
svojih očetov.« 

Kako se v MO in seveda Slovenski 
vojski ohranjajo tiste vrednote, ki 
smo jih ustvarili veterani vojne za 
Slovenijo v našem uspešnem spopa-
du za samostojno Slovenijo?

»Mislim, da sem delno na to vaše vprašanje ravnokar 
odgovoril. Je pa dejstvo, ki ga vedno ponavljam pov-
sod, kamor me vabijo, da jim spregovorim, namreč, 
sam vidim tri mejnike, ki so začrtali pot samostojne 
Slovenije. Prvi je Maistrovo zavzetje severne meje in 
prodor njegovih prostovoljcev v jedro slovenstva 
na Štajerskem, torej do Pliberka, in nato ubranitev 
meje, ki je še danes priznana; drugi je narodnoosvo-
bodilni boj slovenskih partizanskih enot, ki so posta-
le že med vojno  sestavni del koalicije zavezniških 
sil, ki so v teh dneh pred 62 leti osvobodile Evropo 
izpod nacistične Nemčije; tretji mejnik pa je osamo-
svojitvena vojna, ki je dejansko prinesla in uresni-
čila stoletno težnjo Slovencev po lastni državnosti. 
Mislim, da so vsi ti dogodki nekako povezani in drug 
brez drugega skorajda ne bi mogli obstajati. So no-
silni steber hiše, ki se ji pravi država. Tretjega nad-
stropja neke hiše brez prvega in drugega preprosto 
ne more biti …«

Jože Čibej

Minister Erjavec med nagovorom 
pripadnikom MSNZ v Slovenj Gradcu

 Na Goreljku
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Po državni himni in slovesnem 
veteranskem dejanju je zbra-

ne delegate uvodoma pozdravil 
predsednik ZVVS Srečko Lisjak. 
Po kratek kulturnem programu, 
ki ga je pripravil ženski zbor Kres-
nice, je delegatom spregovoril go-
stitelj glavnega zbora, predsednik 
OZVVS Maribor Anton Korošec.
Predsednik delovnega predsed-
stva Jože Čibej je povabil pred-
sednika Verifikacijske komisije, 
da naj poroča o udeležbi delega-
tov GZ ZVVS. Predsednik verifi-
kacijske komisije je povedal, da 
je od skupnega možnega števila 
delegatov (137) prisotnih 119 de-
legatov, kar je 95 odstotkov, zato 
je Glavni zbor ZVVS sklepčen in 
lahko začne delati.

Veterani so ponosni na svoja 
dejanja v letih 1990–1991
Po uvodnem delu glavnega zbo-
ra je predsednik ZVVS polkovnik 
Srečko Lisjak predstavil poročilo 

Glavni zbor se je začel z državno himno. 

V PEKRAH PRI MARIBORU JE ZASEDALO 
NAJVIŠJE TELO ZVEZE VETERANOV VOJNE 
ZA SLOVENIJO – GLAVNI ZBOR

Pot, da bodo vsi, ki so sodelovali 
v osamosvojitveni vojni, dobili 

status veterana, je še dolga 
Tudi letos se Zveza veteranov vojne za Slovenijo 
ni izneverila tradiciji in je v soboto, 10. marca, 

pripravila zasedanje svojega najvišjega organa, 
Glavnega zbora, na katerem so delegati pregledali 

in ocenili delo v letu 2006. Tako kot veleva 
nepisano pravilo, so zasedanje zbora pripravili v 
drugem slovenskem mestu, in sicer je bil tokrat na 
vrsti Maribor oziroma Dom zaščite in reševanja v 
Pekrah. To je tam, kjer je jugosoldateska pokazala, 

kako bi želela urejati zadeve v takratni skupni 
državi, z nasiljem.

o delu organizacije leta 2006. Po-
udaril je, da s tem glavnim zbo-
rom veterani zaključujejo leto, 
ki so ga zaznamovale številne 
dejavnosti, ki so jih načrtovali, 
organizirali in izvajali na različ-
nih področjih dela in življenja 
znotraj domovine pa tudi širše. 
V preteklem letu so zaznamovali 
15. obletnico vojne za samostoj-
no Slovenijo. Prireditve na držav-

ni in še posebej na lokalni ravni 
so opomnile Slovenke in Sloven-
ce na ključne dogodke slovenske 
poti v samostojnost. »Veterani 
pa se dobro zavedamo pomemb-
nosti dogodkov v letu 1991, saj 
smo bili njihovi akterji in glavni 
nosilci obrambe, boja in posle-
dično zaslug. Preteklost je pač 
takšna, kot je, je pa bila uspešna 
in zmagovita z nikoli ponovljivi-

mi minimalnimi razdejanji in žrt-
vami, zato smo ponosni, pa tudi 
z optimizmom lahko gledamo v 
prihodnost,« je dejal Srečko Lis-
jak. »Zaznamovanje 15. obletni-
ce vojne za samostojno Slovenijo 
in samostojne Slovenije, vpete v 
evropski čas in prostor, je zasluga 
vseh, ki so v tistem obdobju de-
lovali za dobro Slovenije in slo-
venstva. Zasluga pa je tudi nas, 
ki smo se za to bojevali, krvave-
li in umirali. Zaradi tega imamo 
pravico, opominjati slovensko in 
širšo javnost, da uspehov sloven-
ske države ne bi bilo, ne vstopa v 
EU ne v Nato, ne bi bilo evropske 
valute, ne bi bilo svobode, samo-
stojnosti in demokracije. Zato je 
v slehernem kamenčku mozaika 
uspeha slovenske države in druž-
be del naših zaslug.« 
Po besedah predsednika Lisjaka 
predsedstvo z zadovoljstvom gle-
da na dejavnosti, delo in dosežke 
v preteklem letu. Člani predsed-
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Uvodni pozdrav predsednika ZVVS 
polkovnika Srečka Lisjaka

V dvorani Doma zaščite in reševanja v Pekrah se je zbralo kar 119 
delegatov, članov Predsedstva ZVVS in drugih teles veteranske 
organizacije.

Slovesno veteransko dejanje

stva se zavedajo, da bi lahko bili 
boljši in uspešnejši, vendar po-
skušajo v danih okoliščinah delo-
vati optimalno, kar pa ni vedno 
lahko. Za dejavnosti in dosežke 
gre zasluga vsem, ki delujejo v 
veteranski organizaciji, tako na 
državni kot na lokalni ravni, saj 
le s skupnimi močmi lahko dose-
žejo postavljene cilje, kot so jih v 
obdobju 1990–1991. 

Normativna ureditev
Težko je v kratkem poročilu zajeti 
vse pomembne dogodke in dejav-
nosti prejšnjega leta, zato bomo 
našteli le ključne ugotovitve po 
posameznih področjih dela. Na 
področju normativnega urejanja 
in delovanja jim je uspelo korek-
cije Statuta ZVVS, dopolnjene 
in sprejete na lanskem glavnem 
zboru, kljub nekaterim zaple-
tom legalizirati v upravni enoti. 
Zato lahko ugotovijo, da je statut 
usklajen z Zakonom o društvih in 
drugimi podzakonskimi akti. 
Spremembe in dopolnitve Zako-
na o vojnih veteranih so šle skozi 
parlamentarno proceduro in so 
uveljavljene. Odprta so še nekate-
ra vprašanja v zvezi s pridobiva-
njem statusa, ki jih je treba uskla-
diti med resornimi ministrstvi. 
Zakon kot tak je upošteval večino 
veteranskih predlogov in pobud, 
ne pa vseh tistih, ki so jih skušali 
uveljaviti. Pri tem gre predvsem 
za krog upravičencev (kurirji …) 
in zagotovitev dostojnega živ-
ljenja socialno ogroženim vete-

rankam in veteranom 
vojne za samostojno 
Slovenijo. Kljub le del-
nim uspehom vetera-
ni, po besedah Srečka 
Lisjaka, ne bodo od-
nehali. Še naprej si 
bodo prizadevali za 
zagotovitev ustrezne-
ga veteranskega sta-
tusa tistim, ki so svo-
je življenje zastavili v 
obrambo domovine. 
Znotraj tega področja 
smo izdelali in spre-
jeli nova pravilnika o 
finančnem poslovanju 
in varovanju osebnih 
podatkov. 

Članstvo
Število registriranih 
OZVVS v ZVVS se je 
povečalo na 54. Pre-
nova oziroma oživitev 

dela OZVVS Ljubljana je v teku. 
Potrebna pomoč jim je ponujena 
in dana, dogovorjen je potek de-
javnosti. Zavedati se je treba, da 
ZVVS kot organizacija na državni 
ravni pri teh dejavnostih lahko 
le sodeluje in pomaga. Vse dejav-
nosti morajo pripraviti ter izvesti 
članice in člani OZVVS Ljubljana. 
Število članic in članov je ravno v 
teh dneh že preseglo 25.500.
Prav tako je v teh dneh končana 
prenova programa za vodenje 
članske evidence, programa, ki 
je unikat na področju delovanja 
društev v Republiki Sloveniji. Z 
uveljavljenimi novostmi je posta-
lo vodenje evidence bolj pregled-
no in sistematično ter omogoča 
lažjo obdelavo podatkov. Kljub 
temu da so zagotovili finančna 
sredstva za primerno informa-
cijsko podporo za vsa območna 

združenja, so morali z uvedbo 
novega programa čakati nekate-
ra območna združenja, ki so za-
ostajala z vpisovanjem podatkov. 
Upajo in hkrati naprošajo vsa ob-
močna združenja, da v člansko 
evidenco ažurno vpisujejo poda-
tke, saj je le tako lahko delovanje 
ZVVS kakovostno in v prid vsem 
članom. 
ZVVS ima izvoljene, organizira-
ne in delujoče organe skladno z 
veljavnim statutom zveze. Ugo-
tavljamo, da so organi zveze v 
preteklem letu opravili številne 
zahtevne in obsežne naloge. Vse 
večje članstvo ZVVS zahteva tudi 
vse več nalog organov. Seje posa-
meznih organov zveze organizi-
rajo po vsej Sloveniji, predvsem 
zaradi spoznavanja prostora in 
stanja veteranske organizacije na 
lokalni ravni. 

Sestanki organov ZVVS
V preteklem letu so se organi 
ZVVS sestajali tako: Predsedstvo 
ZVVS 3 seje, Sekretariat ZVVS 2 
seje, Komisija za SFO 4 seje, Ko-

misija za KS 5 rednih sej in 2 do-
pisni seji, Nadzorni odbor 2 seji, 
Inventurna komisija 1 seja, Ured-
niški odbor 7 sej, eno delovno 
srečanje s predsedniki OZVVS.
Predsednik Srečko Lisjak je me-
nil, da o dejavnostih, stališčih in 
dosežkih ni treba posebno go-
voriti, ker upa, da veterane nji-
hovi predstavniki v posameznih 
organih sproti seznanjajo z vse-
mi dejavnostmi. Poudaril je tudi, 
da predsedstvo ugotavlja, da sta 
organiziranost in delovanje orga-
nov ZVVS dobra ter omogočata 
demokratično uveljavljanje sta-
lišč in potreb članov.

Strokovna služba
V njej sta generalni sekretar in 
poslovna sekretarka. Zaradi po-
rodniškega in pozneje bolniškega 
dopusta poslovne sekretarke so 
z velikimi težavami premagova-
li nastali kadrovski primanjkljaj, 
ki so ga reševali z angažiranjem 
zunanjih sodelavcev, kar pa je 
zanesljivo vplivalo na kakovost 
dela, še posebno zaradi neneh-
nega povečevanja celotnega ob-
sega. Vodstvo se seveda zaveda, 
da delo strokovne službe ni brez 
napak, tako kot ni brez napak 
tudi delo vsakega človeka. Ob-
časne kritike posameznikov so 
tako delno upravičene in opoza-
rjajo na napake, ki se jih lahko s 
skupnimi močmi odpravi. Srečko 
Lisjak je še posebej opozoril na 
komunikacijo med območnimi 
združenji in strokovno službo, 
saj je največkrat vzrok za napake 
in nejasnosti prav slaba komuni-
kacija. Vsi skupaj bi se morali po-
truditi, da bi izpolnili potrebe več 
kot 25.500 članic in članov ter 55 
območnih združenj.
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Zbrane je v Pekrah v imenu go-
stitelja pozdravil predsednik 
mariborske veteranske organi-
zacije Anton Korošec.

Miroslav Vrček Vito Berginc Vitomir Cerar Lojze Cajnko Branko Kobetič

Revija Veteran
V preteklem letu so skladno z na-
črtom dela izšle 3 številke glasi-
la Veteran v nakladi po 22.500 
izvodov. Ocena je, da Uredniški 
odbor uspešno deluje in zago-
tavlja ustrezno kakovost, obseg 
in obliko glasila, ki potrjuje svoje 
poslanstvo. Cena posameznega 
izvoda glasila je bila 250 SIT pri 
glasilu s 40 stranmi in 350 SIT 
pri 60-listnem tisku. Ob tem se je 
treba zavedati, da se povprečno 
900 izvodov pošilja različnim 
ustanovam (osnovnim in sred-
njim šolam, občinam, vojašni-
cam in drugim institucijam GŠSV 
in MORS, knjižnicam itn.), saj naj 
bi tako seznanjali širšo javnost z 
dejavnostmi veteranov in hkra-
ti dokumentirali dogodke, zara-
di katerih smo postali veterani. 
Predsednik Lisjak je znova pova-
bil veterane, da izbrskajo iz poza-
be in zapišejo dogodke, prigode 
in zanimivosti, ki so jim bili pri-
ča v osamosvojitveni vojni. Tako 
bodo pomagali ohraniti spomin 
na dogodke iz naše osamosvojit-
vene vojne. 

Promocijska dejavnost
Predsedstvo meni, da promocij-

ska dejavnost še ni na želeni ravni 
in da bo treba nameniti več truda 
promociji dosežkov veteranstva 
ter krepitvi domoljubja in rodo-
ljubja v zvezi z zgodovinskim spo-
minom Slovenije in slovenstva.
Kljub povečanim prizadevanjem 
pri promociji dosežkov veteran-
stva vse to področje sloni na ve-
teranih in njihovih dejavnostih, 
žal v širši družbi tega interesa še 
ni dovolj. 
Sprotno spreminjajo spletne 
strani veteranske organizacije 
in jih dograjujejo skladno s spre-
membami pa tudi z zahtevami, 
željami in potrebami članov. V 
preteklem letu so izdali novo 
brošuro s predstavitvijo ZVVS, 

tudi v angleškem jeziku. Pomem-
ben projekt je bil vsekakor po-
svet učiteljev zgodovine, ki naj 
bi predstavil veteranske poglede 
na vojno za Slovenijo, vendar je 
bil odziv le polovičen. V tem ok-
viru je Srečko Lisjak znova po-
vabil vse veteranke in veterane 
vojne za Slovenijo, da obiskujejo 
osnovne in srednje šole ter pred-
stavljajo svoje izkušnje iz vojne 
za slovensko domovino. Pri sez-
nanjanju mladih z dogodki iz voj-
ne 1991 še niso dosegli ustrezne 
ravni, zato bodo v sodelovanju z 
Ministrstvom za šolstvo te dejav-
nosti nadaljevali. V poročilu je 
znova omenjano dobro sodelo-
vanje s študenti Univerze v Ma-
riboru.

Sekcija svojcev padlih v vojni 
za samostojno Slovenijo  
Ob podpori veteranske orga-
nizacije dobro deluje Sekcija 
svojcev padlih v vojni za samo-
stojno Slovenijo. Organizacija 
srečanj je postala že tradicija ter 
je potrebna vez in opora pri re-
ševanju najrazličnejših potreb 
in težav. Naj naštejemo le nekaj 
dejavnosti: udeležba svojcev na 
vseh veteranskih prireditvah, 

skupaj s ŠOU Maribor je bilo 
organizirano vsakoletno miklav-
ževanje in urejeno sofinancira-
nje prevoza šoloobveznih otrok, 
v sodelovanju z MORS je bila na 
podlagi sprememb Pravilnika o 
uporabi počitniških zmogljivo-
sti tudi letos omogočena njiho-
va uporaba svojcem padlih, dija-
kom in študentom padlih v vojni 
za Slovenijo pomagamo pri pla-
čilu šolnine, zagotovljena jim je 
brezplačna pravna pomoč.
Vse probleme, ki se odpirajo, 
poskušamo v sodelovanju z od-
govornimi državnimi ustanova-
mi reševati po najboljših močeh. 
Roko na srce, nekateri problemi 
so zelo težko rešljivi.

Sekcija Manevrske strukture 
Narodne zaščite
Sekcija MSNZ deluje, vendar je to 
delovanje preveč stihijsko, zato 
vodstvo veteranske organizacije 
pričakuje bolj načrtovano, uskla-
jeno in koordinirano delo. Nav-
sezadnje je treba dokončati tudi 
seznam članov sekcije MSNZ, kaj-
ti član sekcije je lahko le tisti, ki je 
član ZVVS. Treba se je zavedati, 
da tako številna organizacija, kot 
je ZVVS, lahko deluje le z načrt-
nim delom, ki je podkrepljeno z 
ustrezno finančno zagotovitvijo. 

Priznanja najbolj delavnim
V preteklem letu so za zasluge pri 
delu veteranske organizacije tako 
na državni kot na lokali ravni naj-
zaslužnejšim članicam in članom 
podelili 17 spominskih plaket, 
121 bronastih plaket, 5 srebrnih 
plaket in 1 zlato plaketo.

Praporščaki in finančniki 
Urjenje veteranskih praporšča-
kov je že stalnica in zagotavlja 
vse potrebne elemente za spo-
štljivo, organizirano in slovesno 
uporabo praporov ob različnih 
prireditvah. Ocena je, da bo treba 
posebno skrb nameniti tudi uspo-
sobitvi do 8 veteranov iz vsakega 

OZVVS za predpisana opravila ob 
žal vse številnejših pogrebnih slo-
vesnostih. 
Vedno bolj se kažejo tudi potre-
be po izobraževanju in usposab-
ljanju, zato so začeli izobraževati 
osebe, odgovorne za finančno po-
slovanje. Načrtujejo tudi usposab-
ljanje za informacijsko podporo. 

Prireditve in slovesnosti 
Tudi v preteklem letu so veterani 
pripravili, organizirali in izvedli 
kar nekaj bolj ali maj odmevnih 
dejavnosti, ki so povezane z ob-
dobjem 1990-1991. Omenimo 
le največje: veteransko srečanje 
v Slovenj Gradcu, praznovanje 
dneva ZVVS na Geossu, komemo-
racija ob dnevu spomina na mrt-
ve, pohod po poti generala Ma-
istra, pohod po poti spomina in 
prijateljstva - Prešernov pohod.
V preteklem letu je bilo postavlje-
nih veliko spominskih znamenj v 
povezavi z vojno za samostojno 
Slovenijo, kar je zahtevalo veliko 
angažiranja na lokalni in državni 
ravni. 
Po vseh ocenah so bila takšna de-
janja povsod sprejeta z veliko na-
klonjenostjo.  
Tudi v preteklem letu so nadalje-

vali akcijo -10 odstotkov za vete-
rane vojne za Slovenijo skladno z 
objavami v glasilu Veteran. 
Treba je omeniti tudi, da so na 
podlagi zglednega sodelovanja z 
Ministrstvom za obrambo dosegli 
sprejetje in izdelavo dodatnih boj-
nih in spominskih znakov, katere 
bodo podelili letos. O tem projek-
tu smo zapisali le ta stavek, kaj in 
koliko je bilo treba za to narediti, 
vedo tisti, ki so pri tem sodelova-
li, in njim gre vsa zahvala. Gre za 
količino čez 25.000 znakov.

Center vojnih veteranov 
Slovenije (CVVS)
V preteklem letu so center v Lo-
gatcu gradili in dograjevali po 
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Glavni zbor je vodilo delovno predsedstvo, v katerem so bili 
predsednik Jože Čibej in člana Anton Korošec ter Anton Sračnik.

vsebini in obsegu, kot so ju omo-
gočali trenutna organiziranost in 
finančna sredstva. Predsedstvo 
ZVVS je obravnavalo in sprejelo 
tri predloge organizacije poslo-
vanja in delovanja CVVS, na tem 
glavnem zboru pa je bilo treba 
sprejeti dokončno obliko organi-
ziranosti, da bi zagotovili trans-
parentno in pravno formalno 
delovanje ter tudi transparent-
no zbiranje in porabo finančnih 
sredstev.
 
Socialna in pravna pomoč 
članom
Na področju skrbi in pomoči so-
cialno ogroženim veteranom so 
lani na podlagi Pravilnika o do-
deljevanju solidarnostne pomoči 
dodelili pomoč 92 članom. Skup-
no je bilo dodeljeno 4,600.000,-
00 tolarjev denarne pomoči. 
Pravno pomoč so lani zagotovili 
vsem članom, ki so bili do te po-
moči upravičeni. Večina zadev se 
nanaša na vprašanja upokojeva-
nja in statusnih zadev. 

Finančno poslovanje
Zaključni račun je bil del gradiva 
za glavni zbor, zato le nekaj po-
udarkov: bilanca stanja in uspe-
ha je bila pravilno sestavljena in 
pravočasno dostavljena pristoj-
nim ustanovam. Ugotovitve nad-
zornega odbora so bile posebna 
točka tokratnega zasedanja. Do-
kumentacija finančno-material-
nega poslovanja je bila pravilno 
knjižena in arhivirana. 
Finančno poslovanje v lanskem 
letu tako na strani prihodkov ka-
kor tudi na strani odhodkov je 
bilo uravnoteženo, kar je razvid-
no tudi iz finančnega poročila za 
leto 2006. Pri njihovi porabi so se 
tega tudi držali. Podrobna razčle-
nitev in pisna razlaga finančnega 
poročila za leto 2006 sta sestavni 
del gradiva in kažeta, da so bila 
sredstva porabljena skladno s 
sprejetimi stališči in načrtom. 
»Če primerjamo višino sredstev 
na veterana posamezne veteran-
ske organizacije, lahko ugotovi-
mo, da sredstva niso pravično 
razporejena,« je poudaril Srečko 
Lisjak, »kar nam pokaže že eno-
stavna primerjava zagotovljenih 
sredstev za leto 2007 med naj-
večjima veteranskima organiza-
cijama: ZZB NOV – 542.480 ev-
rov pri 20.551 članu = 26,4 evra 
na člana; ZVVS – 517.443 evrov 

pri 35.363 članih = 14,6 evra na 
člana. Ugotavljamo, da je treba 
finančna sredstva državnega pro-
računa enakomerneje porazdeliti 
med organizacijami. Večji del je 
treba deliti po številu članstva, 
manjši del pa po dejavnostih.«

Šport 
Tudi leta 2006 so organizirali 
ekipne in samostojne veteranske 
igre v naslednjih panogah: šah, 
pikado, streljanje, košarka – troj-
ke, orientacijski tek, kegljanje, te-
niški turnir, smučanje na Golteh 
in v Cerknem, ribiška tekmova-
nja ...
   Tekmovanja so potekala po spre-
jetih pravilih. V preteklem letu so 
veteranske športne igre organizi-

rali v Slovenskih Konjicah, kjer 
je sodelovalo 136 ekip, najboljši 
rezultat pa je doseglo OZVVS Ra-
dovljica - Jesenice. 
V tem segmentu svojega dela in 
dejavnosti želijo veterani pouda-
riti nujnost dokončnega sprejet-
ja obsega športnih tekmovanj, ki 
naj bodo tradicionalna, in sicer v 
spomin na dogodke in dejavno-
sti, vezane na vojno za samostoj-
no Slovenijo. Glede na veljavna 
pravila je skupni zmagovalec ve-
teranskih športnih iger za leto 
2006 in prejemnik velikega pre-
hodnega pokala OZVVS Radovlji-
ca - Jesenice.
Lanskoletnega spominskega po-
hoda na Triglav se je udeležilo več 
kot 700 pohodnikov. Znotraj tega 
je treba posebej omeniti tradicio-
nalni pohod Ankaran–Triglav, ki 
pomeni velik izziv vsakemu ude-
ležencu, še posebno pa organiza-
torjem. Ob tem zahtevnem poho-
du bi bilo treba razmisliti tudi o 

pohodih iz drugih krajev Sloveni-
je, tako, kot to organizira OZVVS 
Ajdovščina - Vipava.

Sodelovanje doma 
Področje sodelovanja lahko raz-
delimo na dva dela: na delovanje 
v domovini in delovanje zunaj 
Slovenije. Ko je govor o sodelo-
vanju s sorodnimi organizacijami 
v domovini, lahko ugotovimo, da 
je dobro ter izpolnjuje potrebe in 
želje članov tako na lokalni kakor 
na državni ravni. Kot organiza-
cija so vedno bili in morajo biti 
tudi v prihodnosti odprti za vse 
oblike sodelovanja, ki temeljijo 
na spoštovanju dosežkov in po-
sledic, različnosti nastanka, raz-
voja in pričakovanj, vendar izven 

političnih vplivov in političnega 
povezovanja. Sodelovanje lah-
ko temelji samo na stanovskem 
organiziranju in delovanju. 
Sodelovanje z Združenjem Sever 
na lokalnih ravneh ocenjujejo za 
dobro, tako na državni in posebej 
še na lokalni ravni. Najbolj tvor-
no sodelujejo pri naslednjih de-
javnostih: zaznamovanje izgona 
zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, 
komemoracije ob dnevu mrtvih, 
organizacija veteranskih srečanj, 
športnih tekmovanj in veteran-
skih pohodov. 
Sodelovanje z ZZB NOV je po oce-
ni predsedstva korektno in dobro 
ob upoštevanju, da sta to dve sa-
mostojni organizaciji, ki sta nasta-
jali v različnih časovnih obdobjih, 
zato so tudi cilji, potrebe in po-
gledi na preteklo in polpreteklo 
zgodovino različni. Treba je tudi 
ugotoviti, da se organizacija s po-
mlajevanjem članov spreminja iz 
stanovske organizacije v društvo 

za negovanje tradicij NOB. To po-
meni spremembo njenega pome-
na kot stanovskega društva. Vete-
rani ugotavljajo, da na nekaterih 
področjih lahko dobro sodeluje-
jo, predvsem tistih, na katerih se 
prepletajo skupni cilji. Morajo in 
se tudi bodo izogibali vsem dejav-
nostim in dejanjem, ki pomenijo 
opredeljevanje do katere koli po-
litične opcije. 
Kot zgled dobrega sodelovanja pa 
lahko v Sloveniji veterani izposta-
vijo Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, Ministrstvo za 
obrambo, Generalštab Slovenske 
vojske, Študentsko organizacijo v 
Mariboru, Društvo generala Ma-
istra, Poveljstvo sil SV, Društvo 
Heraldica Slovenica in Zvezo dru-
štev vojnih invalidov Slovenije.
Resnično upajo, da se bo tako do-
bro sodelovanje nadaljevalo in še 
okrepilo. 

Mednarodno sodelovanje
Sodelovanje z veteranskimi 
organizacijami zunaj domovine 
je dobro in temelji na stanovski 
organiziranosti, pogovorih in iz-
menjavi izkušenj iz sedanjosti in 
preteklosti. Posebej je treba ome-
niti sodelovanje z veterani Hrva-
ške in Madžarske, navezali pa so 
tudi nove stike z veterani Slova-
ške in vojaškimi veterani Avstri-
je. Podobna srečanja načrtujejo 
tudi letos. Opozoriti želijo tudi na 
delovanje ZVVS znotraj Svetovne 
veteranske federacije (SVF), ki je 
dobro in zagotavlja njihovo pre-
poznavnost v tem velikem vete-
ranskem avditoriju. Lanskoletne 
konference Svetovne veteranske 
federacije sta se v Maleziji udele-
žila podpredsednik in generalni 
sekretar; s predstavitveno brošu-
ro so se uspešno predstavili in po-
želi pohvale. 
Kljub ogromnemu delu, ki so ga 
opravili v letu 2006, pa ostajajo 
nekatere naloge še vedno neures-
ničene. Te se nanašajo na podro-
čja, na katere sicer lahko imajo 
vpliv, niso pa v pristojnosti nji-
hovega reševanja. Morda je od-
govornost veteranov v tem, da so 
pri teh vprašanjih premalo aktiv-
ni oziroma premalo agresivni. 

Vodstvo organizacije zadovoljno 
z delom
Predsedstvo ugotavlja, da je bilo 
delovanje veteranske organiza-
cije v preteklem obdobju dobro. 
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Kratek kulturni program je pripravil ženski oktet Kresnice. 

Veliko je treba še postoriti pred-
vsem na področju veteranske 
zakonodaje in za uveljavljanje 
vrednot iz pretekle in polprete-
kle zgodovine, ki so bistvene za 
obstoj ter razvoj naroda in dr-
žave. Zato vabi vse veteranke in 
veterane, da skupaj in složno na-
stopajo ter zagovarjajo njihove 
ideje, interese in želje. Le tako 
bodo dosegli, da njihova dejanja 
ne bodo nikoli pozabljena. 
»Hkrati pozivam tiste, ki niso pri-
pravljeni sodelovati, v katerem 
koli segmentu našega delovanja, 
naj večine pri tem vsaj ne ovirajo, 
tako na lokalni kot tudi na držav-
ni ravni. Poskusi omalovaževanja 
in izkoriščanja lastnega vpliva za 
parcialne ali ožje lokalne interese 
na račun organizacije kot celote 
so škodljivi tako za organizaci-
jo kot celoto, veteranstvo in naš 
ugled v družbi. Napake smo in 
bomo delali, kajti le tisti, ki dela, 
tudi greši, vendar trdim, da v 14 
letih našega delovanja nismo v 
nobenem segmentu kot posamez-
niki delovali za lastni žep,« je po-
udaril Srečko Lisjak.                                      
Ob koncu se je zahvalil vsem 
organom zveze za uspešno in po-
žrtvovalno delo, korektne odno-
se, medsebojno zaupanje in so-
delovanje.
Predsednikova zahvala je veljala 
tudi tistim, ki so s svojim delom 
v območnih združenjih pomaga-
li pri realizaciji skupnih veteran-
skih programov.
Nato sta o delu teles Predsedstva 
ZVVS poročala predsednica Ko-
misije za statutarna, finančna in 
organizacijska vprašanja mag. 
Rina Klinar in Viljem Donau, ki 
je predstavil delo Komisije za ka-
drovska in statusna vprašanja, saj 
je bil predsednik Bojan Erlih zara-
di bolezni odsoten. 

Spremeniti status Centra vojnih 
veteranov Logatec
Predsednik Gradbenega odbora 
CVVS Logatec Janez Pajer je po-
ročal o delu odbora leta 2006. 
Povedal je, da CVVS Logatec po-
sluje in deluje samostojno prek 
svojega transakcijskega računa, 
izvaja finančno poslovanje po 
predpisih in standardih ter ima 
izdelan načrt dela in finančno po-
ročilo za leto 2006; to so temelji, 
na podlagi katerih se lahko trans-
parentno ocenjuje, da dela pote-
kajo po predpisih, vendar pa še 

ni rešena oblika njegovega delo-
vanja. Predstavil je rešitev, ki se 
zdi gradbenemu odboru najbolj 
primerna, in sicer, da se spremeni 
statut OZVVS Logatec, tako da se 
vključi določilo o pridobitni de-
javnosti, kar bi bil temelj delova-
nja, ki bi se mu dodal sporazum o 
medsebojnem sodelovanju med 
ZVVS in OZVVS Logatec. Razložil 
je še, da sta partnerja pri gradnji 
Slovenska vojska ter Uprava RS 
za zaščito in reševanje, temelj so-
delovanja pa so pogodbe, ki pri-
spevajo k finančni konsolidaciji 
pri gradnji centra. Eno izmed do-
ločil v pogodbi je tudi, da se vsi 
funkcionalni stroški za delova-
nje centra izvajajo prek transak-
cijskega računa SV in da ZVVS s 
poslovanjem nima nič. Kot je po-

vedal Janez Pajer, so z donacijami 
lani zbrali 51 milijonov tolarjev, 
od katerih je Mors prispeval 30 
milijonov, 7,5 milijona pa je pri-
spevala ZVVS. V CVVS zaenkrat 
obratujeta restavracija s kuhinjo 
in pisarna OZVVS Logatec. Kmalu 
pa naj bi zaživel tudi vojaški mu-
zej. Prostori, v katerih so urejene 
sobe in kopalnice, sprejmejo 50 
gostov. Zbrane je seznanil s poda-
tkom, da je bilo za letos zagotov-
ljeno dolgoročno vlaganje Morsa 
v CVVS (za 5 let v višini 100 mili-
jonov starih slovenskih tolarjev) 
in da naj bi bila gradnja končana 
do leta 2015, ko bo center v po-
nos vsem veteranom.

Razprava
Po poročilih se je v dvorani raz-
vila živahna razprava, v kateri 
so delegati obravnavali številne 
teme iz dela veteranske organi-
zacije.
Tako je član predsedstva Rafael 

Mokorel postavil vprašanje v po-
vezavi s podatkom o številu čla-
nov ZVVS, saj se v Poročilu o delu 
ZVVS v letu 2006 pojavljata šte-
vilki 25.000 in 35.000. Zanimalo 
ga je, katera je prava, poleg tega 
pa še, kako poteka sodelovanje z 
drugimi sorodnimi organizacija-
mi, s Severjem, z ZZB in s častni-
ki, ki po njegovem mnenju naj ne 
bi bilo omenjeno v poročilu.
Generalni sekretar ZVVS Jože 
Kuzman je pojasnil, da je čla-
nov ZVVS 25.500 in da številka 
35.000 pomeni število oseb s sta-
tusom vojnega veterana.
Predsednik ZVVS Srečko Lisjak je 
povedal, da je sodelovanje s Se-
verjem, z ZSČ in ZZB razloženo v 
Poročilu o delu ZVVS v letu 2006, 
in navedel strani.

Delegat OZVVS Ljutomer in član 
predsedstva Marko Milič je vpra-
šal, kakšne obveznosti bo ime-
la ZVVS do CVVS Logatec, ko bo 
delo končano.
Predsednik Gradbenega odbora 
CVVS Logatec Janez Pajer mu je 
odgovoril, da ZVVS ne bo imela 
nobenih obveznosti.
Delegat OZVVS Gornja Radgona 
Viktor Jaka Kovačič je predlagal, 
da Predsedstvo ZVVS na pobudo 
njihovega in tudi nekaterih dru-
gih OZVVS začne še boljše in hi-
treje delati za to, da bo prišlo do 
združenja vseh veteranskih orga-
nizacij. Menil je tudi, da je bilo iz 
poročila, ki ga je podal predsed-
nik Srečko Lisjak, premalo raz-
vidno, koliko je bilo narejeno 
za spremembo Zakona o vojnih 
veteranih. Opozoril je na težave 
glede statusa pripadnikov CZ, ga-
silcev, reševalcev. Prosil je pred-
sedstvo, da se zavzame pri Minis-
trstvu za obrambo ter Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zade-

ve, da dajo upravnim enotam, ki 
so pristojne za dodelitev statusa 
vojnega veterana, navodila ali 
podzakonski akt za razlago zako-
na. Povedal je tudi, da so v njiho-
vem OZVVS ostali brez prostorov 
in da so sedaj le pridobili nove, ki 
jih je treba urediti, zato je prosil 
ZVVS, da jim pomaga s finančni-
mi sredstvi.
Predsednik delovnega predsed-
stva Jože Čibej je odgovoril, da 
sta MORS in MDDSZ svojim iz-
postavam izdala usmeritve o iz-
dajanju potrdil in dodeljevanju 
statusa vojnega veterana ter da 
je to sedaj jasno, vendar v prak-
si še zmeraj prihaja do različnih 
razlag. Povedal je še, da je pobu-
da, da bi dal MORS svoje prosto-
re v uporabo OZVVS za njihovo 
delovanje, dobra in da je glede 
tega že bilo enkrat nekaj stvari 
narejenih, vendar so se ustavi-
le na MORS-u. Predlagal je, da se 
sprejme sklep, da OZVVS podajo 
potrebe po prostorih za svoje de-
lovanje in da jih MORS ponovno 
prouči.
Delegat OZVVS Kočevje Mihael 
Petrovič je menil, da bi bila zdru-
žitev ZVVS in Severja naravna, 
združitev ZVVS z ZZB pa se mu je 
zdela nesprejemljiva, čeprav ZZB 
spoštuje, saj so bili njeni interesi 
drugačni, njeni člani so se bojeva-
li za Jugoslavijo, člani ZVVS pa za 
samostojno Republiko Slovenijo. 
Povedal je, da odločitev o tem za-
hteva globok razmislek in da se 
mu ne zdi nič narobe, če ostaneta 
organizaciji samostojni.
Delegat OZVVS Vrhnika - Borov-
nica Janez Čerin je podprl mnenje 
delegata OZVVS Gornja Radgona 
glede Zakona o vojnih veteranih 
in povedal, da tudi on meni, da so 
glede tega potrebne spremembe. 
Glede združevanja z drugimi ve-
teranskimi organizacijam pa je 
predlagal, da se oblikuje koordi-
nacijska skupina med veteranski-
mi organizacijami.
Predsednik ZVVS Srečko Lisjak je 
zbrane seznanil, da je bil na pogo-
voru pri predsedniku vlade Jane-
zu Janši in da sta se dogovorila, 
da se na skupen sestanek skličejo 
predstavniki ministrstev in vete-
ranov, na njem pa bi se pogovo-
rili o problemih, ki jih imajo člani 
ZVVS. Povedal je še, da se je glede 
statusa zaenkrat naredilo vse in 
da je 20. marca 2007 dogovorjen 
za pogovor z ministrico za delo, 
družino in socialne zadeve. Glede 

Veteran 31 april 2007.indd   10Veteran 31 april 2007.indd   10 24.4.2007   10:14:3624.4.2007   10:14:36



11ŠT. 31 • APRIL 2007

Letni obračun

Zlata plaketa za Ludvika Jonaša; foto: Renato Knez

združenja s Severom pa je zbra-
ne seznanil, da je govoril s člani 
Severa in da se bojijo združitve z 
ZVVS, ker bi se »utopili« v njej; o 
takih pobudah je treba dobro raz-
misliti.
Delegat OZVVS Šmarje Vladimir 
Gobec je predlagal, da je treba 
dela okoli CVVS Logatec konča-
ti prej kot do leta 2015, kakor je 
predvideno.
Član predsedstva Rafael Mokorel 
je predlagal, da se usmeritve gle-
de pridobivanja statusa posredu-
jejo vsem OZVVS.
Predsednik delovnega predsed-
stva Jože Čibej je odgovoril, da bo 
poskrbel, da bodo vsa OZVVS do-
bila usmeritve MORS-a glede pri-
dobivanja statusa veterana.

Finančno poročilo
Generalni sekretar Jože Kuzman 
je predstavil Finančno poročilo 
ZVVS za leto 2006.
Eden izmed delegatov OZVVS je 
podal nekaj dobronamernih pri-
pomb na podano finančno po-
ročilo. Predlagal je, kakšno bi to 
moralo biti, da bi bilo bolj razu-
mljivo in pregledno. Zanimalo ga 
je, zakaj so seštevki med prihodki 
in odhodki različni.
Generalni sekretar Jože Kuzman 
je odgovoril, da je finančno po-
ročilo pisano od enega do druge-
ga glavnega zbora in da do razlik 
prihaja tudi zato, ker so se stvari 
okoli CVVS Logatec spremenile, 
v drugi polovici leta 2006 je fi-
nančno poslovanje zanj potekalo 
prek posebnega transakcijskega 
računa.
Delegat OZVVS Mežiška dolina 
Jože Korant je menil, da je iz Sta-
tuta ZVVS izpadlo, da lahko imajo 
OZVVS vpogled v poslovni račun 
in celotno poslovanje ZVVS, ter 
da je treba to v statutu popraviti. 
Generalni sekretar je odgovoril, 
da te podatke lahko vidijo vsi in 
da ima vsaka pokrajina v kakem 
od delovnih teles svojega pred-
stavnika, ki lahko posreduje in-
formacije.
Delegat OZVVS Šmarje Vladimir 
Gobec je menil, da bi se morali 
spremeniti pogoji za podeljeva-
nje solidarnostne pomoči in da 
naj bi se ta pomoč povišala.
Delegat OZVVS Logatec in vod-
ja projekta CVVS Logatec Miro 
Pogačnik je menil, da bi lahko v 
primeru finančnega nadzora pri-
šlo do problemov, saj po njego-

vem mnenju finančno poročilo 
ni narejeno skladno z računovod-
skimi standardi in s finančnimi 
predpisi, ki veljajo pri nas. Pred-
lagal je, da se tam, kjer v poročilu 
piše »sponzorstvo«, napiše točna 
številka. Povedal je tudi, kako bi 
moralo biti zapisano finančno po-
ročilo, da bi bilo iz njega natanč-
no razvidno poslovanje ZVVS in 
CVVS Logatec. 
Predsednik delovnega predsed-
stva Jože Čibej je povedal, da je 
Finančno poročilo za leto 2006 
obravnavalo in potrdilo Predsed-
stvo ZVVS.
Miro Pogačnik mu je odgovoril, 
da noče zapletati stvari in da želi, 
da je finančno poročilo verodo-
stojno in sprejemljivo za glavni 
zbor. Dodal je še, da je Finančno 

poročilo CVVS Logatec za leto 
2006 poslal na ZVVS in predlagal, 
da je ta priloga finančnemu poro-
čilu ZVVS.
Jože Kuzman je povedal, da je bil 
Miro Pogačnik na seji Nadzorne-
ga odbora in da tam ni povedal 
teh zahtev; če bi jih, bi bile vne-
sene v Finančno poročilo ZVVS za 
leto 2006.
Srečko Lisjak je predlagal, da te 
zadeve končajo in da se sprejme 
sklep, da se v Finančnem poročilu 
za leto 2006 doda alineja »dotaci-
je« in se v tem smislu popravi po-
ročilo in kot priloga doda Finanč-
no poročilo CVVS Logatec.
Delegat OZVVS Mežiška dolina 
Jože Korent je vprašal, v kolikšni 
višini ZVVS krije stroške za posa-
mezno pravno pomoč in kaj ta za-
jame.
Generalni sekretar ZVVS mu je 
odgovoril, da je pravna pomoč 
namenjena reševanju veteran-

skih zadev in da vključuje pravni 
nasvet. 
Član predsedstva Vladimir Maher 
je izrazil mnenje, da je vsako leto 
na zboru nezadovoljstvo okoli fi-
nančnega poročila, in kritiziral 
sodelovanje pri pripravi poroči-
la. Povedal je, da bi pri prihodkih 
morali dodati prihodke, ki so bili 
ostanek od leta 2005 (na dan 31. 
12. 2005) in je ZVVS z njimi v letu 
2006 začela poslovanje. Podprl je 
mnenje, da se finančni načrt in fi-
nančno poslovanje ZVVS in CVVS 
Logatec strogo ločita.

Ob koncu še o načrtu dela, 
podpis pogodbe in podelitev 
plaket
Načrt dela za leto 2007 je predsta-
vil predsednik ZVVS Srečko Lisjak 

in predlagal nekaj manjših spre-
memb. Generalni sekretar Jože 
Kuzman pa je pojasnil Finančni 
načrt za leto 2007 in opozoril, da 
je narejen tako, da CVVS Logatec 
deluje ločeno od ZVVS.
Glavni zbor je v članstvo ZVVS 
sprejel 55. območno združenje, 
to je OZVVS Log – Dragomer. 
Predsednik ZVVS Srečko Lisjak in 
predsednik novega združenja An-
ton Fridl sta podpisala pogodbo o 
pristopu k ZVVS.
Predsednik ZVVS Srečko Lisjak je 
podelil tudi dve zlati plaketi, in si-
cer Ludviku Jonašu in Francu Du-
šanu Hočevarju. 
Zlata plaketa se podeljuje čla-
nom ZVVS za izjemne zasluge, po-
membne za razvoj in prepoznav-
nost ZVVS ter veteranstva doma 
in v tujini ter za uspešno krepitev 
in utrjevanje veteranske organi-
zacije na državni, regijski in lokal-
ni ravni.

Ob koncu se je Anton Korošec kot 
gostitelj zahvalil vsem delegatom 
za udeležbo na glavnem zboru. 

Združevanje s Severom da, z 
borci NOV ne
Med vso razpravo na glavnem 
zboru se je ponavljalo nekaj tem. 
To so bile težave pri uveljavljanju 
statusa veterana, združevanje ve-
teranskih organizacij v Sloveniji, 
nejasne relacije Zveze veteranov 
Slovenije in Centra vojnih vetera-
nov Logatec … 
Zato smo nekaj delegatov pov-
prašali, kakšno je stališče o teh te-
mah v njihovih združenjih.
»Na območju našega združenja 
se zelo pogosto srečujemo s temi 
vprašanji. Pri nas je veliko posa-
meznikov, ki še ne morejo uve-
ljavljati statusa vojnega veterana, 
predvsem gre za takratne pripad-
nike Civilne zaščite, saj te zadeve 
še niso povsem razčiščene, kdo je 
sploh upravičen do tega statusa. 
V prihodnjih dneh bo zasedalo 
naše predsedstvo in prav goto-
vo bomo tudi mi sprožili nekate-
re pobude,« je povedal Miroslav 
Vrček iz OZVVS Krško. »Glede 
združevanja veteranskih organi-
zacij pa se strinjam z delegati, ki 
so razpravljali o tem na glavnem 
zboru, da je treba ločevati vete-
rane iz leta 1991 in veterane iz 
leta 1941. Tudi v naši organizaciji 
menimo, da takšno združevanje 
ne bi imelo nobenega smisla. Me-
nimo, da bi se morala naša vete-
ranska organizacija in združenje 
Sever združiti v eno in morda bi 
se združili tudi še z Združenjem 
slovenskih častnikov. Za sodelo-
vanje med veterani iz leta 1991 
in veterani iz let 1941/1945 pa 
bi morali ustanoviti neko koor-
dinacijsko telo, ki bi usklajevalo 
sodelovanje pri posameznih pro-
jektih.«

Center je obetavna zadeva
»Sam imam do Centra vojnih ve-
teranov v Logatcu pozitiven od-
nos. Glede na cilje, ki jih ima ta 
center, menim, da gre za zadevo, 
ki je zelo obetavna. Poleg tistih 
osnovnih dejavnosti Območnega 
združenja vojnih veteranov Lo-
gatec se bo tam lahko dogajalo 
še mnogo drugih zadev. Tako je 
predviden tudi nastanitveni del, 
dom za ostarele veterane vojne 
za Slovenijo … Vse to se mi zdi 
dobra ideja, saj bomo tudi mi ne-
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Letni obračun

Enako plaketo je prejel tudi Franc Dušan Hočevar. 
Foto: Renato Knez

koč stari. Domovi starejših obča-
nov pa so večinoma vsi polni. So-
cialno ogroženi veterani, ki nas 
bo vse več, bomo v tem domu 
lahko dobili svoj prostor. Prepri-
čan sem, da bo to za nas zelo do-
bra zadeva,« meni Vito Berginc iz 
OZVVS gornje Posočje.

Združevanje z borci NOV ne bi 
imelo smisla
Vitomir Cerar, OZVVS Moravče: 
»Od začetka so se mi zdele zade-
ve okoli Centra veteranov vojne 
za Slovenijo zelo nejasne. Sicer 
nisem bil nasprotnik tega pro-
jekta, vendar sem bil do njega 
skeptičen, saj vsega nisem dobro 
poznal. Pozneje sem skozi delo 
v pokrajinskem odboru projekt 
vse bolj spoznaval, kako poteka 
obnova in kakšne vsebine naj bi 
imel center v Logatcu, ter ugoto-
vil, da so zadeve povsem jasne in 
transparentne. Zdaj menim, da je 
projekt dobro zastavljen in da se 
pri projektu centra v Logatcu dela 
tako, kot je treba. 
Glede združevanja veteranskih 
organizacij v našem združenju 
menimo in tako mislim tudi sam, 
da morajo zadeve ostati takšne, 
kot so zdaj. Tudi na našem ob-
močju deluje društvo Sever in 
njihovi člani so se včlanili tudi v 
naše območno združenje. Za to so 
se odločili, ker vidijo v tem neka-
tere prednosti. Naše veteransko 
združenje zelo dobro sodeluje 
tudi z Zvezo borcev, predvsem 
tam, kjer vidimo skupni interes; 
čeprav je res, da v veliki večini 
primerov mi pomagamo njim. V 
našem združenju ima več kot 90 
odstotkov članov tudi status ve-
terana, v občinski zvezi borcev je 
včlanjenih 120 ljudi in samo trije 
ima tudi status vojnega vetera-
na. Borci so tudi mene povabili, 
naj se včlanim v njihovo organi-
zacijo, vendar sam nimam nobe-
ne želje za to. Ob neki priložnosti 
pa je predstavnik borcev vprašal 
mojega sina, ali bi se včlanil v nji-
hovo organizacijo. Sin je bil kar 
pripravljen, da bi postal njihov 
član. Vendar sem mu razložil, da 
se bo lahko včlanil pozneje, ko 
bo postal polnoleten. Zdi se mi 
smešno, da so pri njih včlanjeni 
ljudje, ki nimajo popolnoma no-
bene zveze z veteranstvom. Zato 
v združevanju vseh veteranskih 
organizacij v Sloveniji ne vidim 
nobenega smisla.«

Težave pri pridobivanju statusa 
so, vendar niso velike
»Na našem območju je nekaj lju-
di, ki imajo težave pri pridobi-
vanju statusa veterana, ni pa to 
velik problem in podobno je ver-
jetno tudi drugje v Sloveniji. Me-
nim, da bi nekateri želeli dobiti ta 
status, saj mislijo, če so bili leta 
1991 nekje, da jim status vete-
rana pripada po nekem avtoma-
tizmu. Vsakega, ki pride na naše 
združenje po informacije, napoti-
mo na upravno enoto, v kateri te 
zadeve rešujejo sprotno. Do zdaj 

pritožb na to temo nismo dobili,« 
je povedal Lojze Cajnko iz OZVVS 
Ptuj. 
»V našem združenju so včlanjeni 
veterani z območja vseh občin, 
ki so nastale iz nekdanje občine 
Ptuj. Zelo dobro sodelujemo s čla-
ni Združenja Sever na našem ob-
močju, prav tako z Zvezo borcev 
in Društvom vojnih invalidov. Pri 
tem nimamo in ne vidimo težav. 
Mi hodimo na njihove prireditve, 
oni pridejo na naše prireditve in 
zadeve tečejo normalno. Ko sem 
poslušal razpravo na našem glav-
nem zboru, sem dobil vtis, da po-
nekod ta sodelovanja lepo tečejo, 
drugje pa ne. Zdi se mi čudno, da 
bi na ravni države nekaj na silo 
povezovali.«

Pri priznavanju statusa 
veterana nas čaka še huda 
bitka
»Glede pridobivanja statusa ve-
terana imamo tudi na našem ob-
močju podobne težave kot po 
vsej Sloveniji. Pri spreminjanju 
zakonodaje s tega področja smo 

sodelovali, ampak nismo zado-
voljni z rešitvami. Veliko je še 
ljudi, ki si po trenutno veljav-
nem zakonu ne morejo urediti 
statusa,« poudarja predsednik 
Pokrajinskega odbora ZVVS za 
Dolenjsko in Belo krajino Bran-
ko Kobetič. »Na Dolenjskem in 
v Beli krajini smo poskrbeli za 
paznike v zaporih na Dobu in 
so zajeti v zakonu. Tako kot so 
omenili delegati v razpravi, pa 
niso zajeti kurirji, inštruktor-
ji in še kdo. V Beli krajini ima-
mo primer zavzetja skladiščnih 

kompleksov z velikim vojaškim 
potencialom in ljudje, ki so pri 
tem sodelovali, nimajo statusa 
veterana. Vozniki so bili vpokli-
cani skupaj s svojimi vozili, da 
so razvažali zaplenjeno orožje, 
in nimajo statusa, teritorialec, 
ki je to vozilo spremljal in sedel 
poleg voznika, pa status ima. 
Voznik, ki je dal državi na raz-
polago sebe in svojo lastnino, 
nima od tega nič. Menim, da bo 
bitka za popravo tega zakona še 
trajala in bo verjetno trda. Ve-
teranska vodstva od državne 
ravni navzdol se bomo morali 
zavzeti, da se takšne zadeve po-
pravijo. Rad bi opozoril še na en 
nesmisel. Ministrstvo za obram-
bo in Ministrstvo za notranje za-
deve sta izdali seznam območij 
bojnih delovanj. Zanimivo je, 
da na tem seznamu sploh ni Po-
ganjcev, kjer je padel prvi strel 
v vojni za samostojno Slovenijo. 
Opozoril bi tudi na ovire. Popra-
vili smo člen zakona, pod čiga-
vim nadzorom so bile ovire. Na 
Dolenjskem in v Beli krajini so 
bile pod striktnim poveljstvom 

Teritorialne obrambe in nobe-
na policija jih ni postavljala. Ko 
smo analizirali postavljanje teh 
ovir, smo ugotavljali, da so bili 
pri tem močnejši lobiji iz vrst Mi-
nistrstva za notranje zadeve. Ne 
moti nas, da je bilo, kar je bilo, 
moti pa nas, da ni jasno poveda-
no, da so bili akterji teh dogod-
kov pod poveljstvom obeh, tako 
TO kot policije. To so absurdi, ki 
motijo navadnega državljana, 
kaj šele akterje, ki so sodelova-
li v teh dogodkih. Zaradi tega se 
nekatere zadeve ne dajo uredi-
ti. Sprašujem se, ali nekdo za-
vestno površno dela, ne želim 
namreč uporabiti kakšne hujše 
besede.«
Branko Kobetič je tudi povedal, 
da so na Dolenjskem vse veteran-
ske organizacije podpisale spo-
razum o sodelovanju. Tako se 
srečujejo povsod tam, kjer imajo 
skupen interes, drugače delujejo 
vsak po svoje, glede na potrebe 
svojega članstva. 
»Lahko povem, da so člani v 
OZVVS Bela krajina tudi člani 
združenja Sever. Jasno nam mora 
biti, da to združenje deluje samo 
na vrhu in v policijskih upravah, 
na terenu, policijskih postajah 
delovanja društva ni čutiti in so 
člani praktično zgubljeni. To ni 
moje mnenje, ampak tako pravi-
jo kolegi policisti sami. Lahko pa 
zatrdim, da v bazi sploh ni nobe-
nih delitev na teritorialce in po-
liciste, saj smo vsi veterani iste 
vojne. Mislim, da je do konflik-
tov med veterani prišlo v letih 
1991 in 1992 zaradi prestiža, kdo 
bo kaj in kdo je za kaj bolj zaslu-
žen. Prepričan sem, da so se zdaj 
strasti že toliko umirile, da vsako 
skupno akcijo uresničimo na za-
dovoljstvo obeh strani,« je dejal 
Branko Kobetič.
Po njegovih besedah pa so teža-
ve pri Zvezi borcev. V vrstah ve-
teranov so namreč ljudje, katerih 
očetje in drugi sorodniki so bili v 
letih 1991-1945 na drugi, to je do-
mobranski strani. Zato je logično, 
da združitev ZVVS in ZB ni mož-
na. Pri njih so se odločili, da sode-
lujejo tam, kjer je skupen interes. 
Mislijo tudi, da kakšno bolj globo-
ko povezovanje ni niti potrebno. 
Kobetič pa meni, da bi na ravni 
države morali imeti neko koor-
dinacijsko telo, ki bi usklajevalo 
skupne dejavnosti.  

Bojan Kuntarič
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Naši muzeji

Kot je povedala Alenka Prelc, je Občina 
Pivka v sodelovanju z Ministrstvom za 

obrambo v opuščenih vojašnicah v Pivki 
lani odprla prvo osrednjeslovensko tankov-
sko-artilerijsko muzejsko zbirko, ki pred-
stavlja začetni korak obsežnega projekta 
Park vojaške zgodovine. Lokalna skupnost 
skupaj s partnerji vidi bogato vojaško zgo-
dovinsko dediščino območja in ogromen 
opuščen kompleks starih vojašnic kot veli-
ko priložnost za turistični in kulturni razvoj 
Pivškega in širše okolice.

Pogumni načrti za prihodnost
Celoten prostor naj bi občina z lastnimi, dr-
žavnimi in tujimi sredstvi v naslednjih dese-
tih letih v sodelovanju z različnimi partner-
ji (Ministrstvo za obrambo, Vojaški muzej, 
Muzej novejše zgodovine, Notranjski muzej 
Postojna, Ministrstvo za kulturo, RRA No-

V Pivki je na ogled sedem oklepnikov, šest 
topov in minometov, razstavljeni so tudi 
tankovski motorji in druga tankovska 
oprema.

Upravljanje in trženje muzejske 
zbirke je prevzelo podjetje Postojnska 
jama, turizem, d. d., iz Postojne. 
Zbirko si je mogoče od 1. novembra 
do 1. maja ogledati ob sobotah, 
nedeljah in praznikih ter med 
šolskimi počitnicami od 10. do 15. 
ure, med 1. majem in 31. oktobrom 
pa vsak dan od 10. do 17. ure. Za 
napovedane skupine je obisk možen 
vse leto. Cena vstopnice za odrasle 
obiskovalce je 6 €, za otroke 3,6 €. 

Za člane veteranskih organizacij 
je cena 20 odstotkov nižja in za 
posameznika znaša 4,8 €.

Dodatne informacije: Postojnska 
jama, turizem, d. d., 

sales.dpt@postojnska-jama.si , 
tel.: (05) 700 01 03, (05) 721 21 80, 

www.tank.pivka.si. 

V paviljonu so razstavljeni najdragoce-
nejši primerki tankov, topov in druge 
oklepno-artilerijske tehnike iz druge sve-
tovne vojne in takoj po njej.

Park vojaške zgodovine v Pivki 
Od septembra lani v nekdanjih vojašnicah v Pivki deluje Park 
vojaške zgodovine, seveda v še nekoliko okrnjeni obliki od 
načrtovane. Alenko Prelc iz Občine Pivka smo prosili, da bralcem 
revije Veteran predstavi ta muzej.

tranjsko-kraške regije ter drugi) sanirala in 
oživila. Tako naj bi še do nedavnega z različ-
nimi vojskami obremenjen življenjski pros-
tor uredili v razgiban muzejski park vojaške 
zgodovine, privlačen za obiskovalce. 
»Lani smo obnovili prvi muzejski paviljon, 
v katerem je svoj prostor dobila osrednja 
slovenska oklepno-artilerijska zbirka, ki 
bo zaokrožena z načrtovano obnovo sosed-
njega objekta. Ker gre za finančno obsežen 
projekt, si občina prizadeva sredstva dobi-
ti tudi iz evropskih in drugih razpisov ter 
od donatorjev,« je povedala Alenka Prelc. 
»Tako bomo letos s sredstvi programa po-
bude Skupnosti Interreg IIIA v okviru pro-
jekta Prekrižane meje obnovili še enega 
od objektov v kompleksu (stara Komanda) 
ter del vojaških utrdb. V drugi polovici leta 
2007 pa naj bi začeli še obnovo drugega mu-
zejskega paviljona, v katerem je predviden 
novejši del oklepno-artilerijske tehnike.« 

Mors in SV sta zagotovila neprecenljive 
eksponate
Alenka Prelc je tudi povedala, da je bila do-
sedanja naložba, ki je obsegala obnovo in 
ureditev enega objekta z okolico ter uredi-
tev muzejske zbirke, vredna dobrih petsto 
tisoč evrov. Ministrstvo za obrambo kot 
lastnik objektov, s katerim je Občina Pivka 
pred dvema letoma sklenila pogodbo o so-
delovanju, je poskrbelo za obnovo in vse-
litev muzejskih eksponatov. Pri tem imata 
levji delež zaslug za uresničitev projekta in 
pravočasno obnovo eksponatov koordina-
tor na Morsu podpolkovnik Stojan Sedmak 
ter Vojaški muzej Slovenske vojske s Povelj-
stva za doktrino, razvoj, izobraževanje in 
usposabljanje, ki je izbral razstavne ekspo-
nate in pripravil standarde obnove.
»V paviljonu so razstavljeni najdragocenej-
ši primerki tankov, topov in druge oklepno-
artilerijske tehnike iz druge svetovne vojne 
in takoj po njej. Na ogled je sedem oklepni-
kov, šest topov in minometov, razstavljeni 
so tudi tankovski motorji in druga tankov-
ska oprema. Eksponate dopolnjuje razstava 
Enotni v zmagi, nastala ob petnajsti oblet-
nici slovenske osamosvojitvene vojne. Raz-
stava ima poseben pomen, saj so prav iz te 
vojašnice pred petnajstimi leti na agresor-
ski pohod krenili prvi tanki jugoslovanske 
vojske. Poleg omenjene zbirko dopolnjuje 
še bogata razstava o prvi in drugi tankovski 
brigadi iz druge svetovne vojne. V paviljo-
nu sta urejena tudi trgovinica s spominki 
in prostor za multivizijo,« je dejala Alenka 
Prelc.

Pomagali so tudi veterani vojne za 
Slovenijo 1991
»Pri nastajanju in postavitvi razstave Eno-
tni v zmagi so nam bili v veliko pomoč člani 
obeh združenj veteranov vojne za Sloveni-
jo. S svojimi idejami in izkušnjami so pripo-
mogli k strokovnejši pripravi razstavnega 
gradiva. Želimo si, da bi to sodelovanje na-
daljevali, zato želi Občina Pivka v kratkem 
podpisati sporazum o sodelovanju s Pokra-
jinskim odborom ZVVS Notranjske in Poli-
cijskim veteranskim društvom Sever za Pri-
morsko in Notranjsko, OO Notranjske,« je 
poudarila Alenka Prelc. »Na ta način si pri-
zadevamo za razvijanje in utrjevanje do-
moljubja, spoštovanje slovenske vojaške 
tradicije, ohranjanje spomina na priprave 
in osamosvojitveno vojno za Slovenijo ter 
ohranjanje slovenstva.« 
V Pivki načrtujejo, da bodo v prvi tretjini 
leta dopolnili zbirko. Prav tako naj bi do 
takrat v sodelovanju z Vojaškim muzejem 
opremili tanke z orožjem, orodjem in lutka-
mi ter obogatili obisk z ogledom tematske 
razstave in s predstavitvenim filmom. V ok-
viru že omenjenega Interregovega projekta 
Prekrižane meje bodo uredili tematsko pe-
špot, ki bo prvi muzejski paviljon povezala 

z utrdbami Alpskega zidu na bližnjem hribu 
Primož.

Utrjevanje domoljubja in spoštovanje 
slovenske vojaške tradicije
»Na Občini Pivka smo prepričani, da je mu-
zej pomembna pridobitev za razvoj turizma, 
ki temelji na vojaškozgodovinski dediščini 
območja, zato je treba novo odprto zbirko 
povezati z naravno, zlasti pa bogato kultur-
no dediščino območja, vezano na preteklo 
in polpreteklo zgodovino. Cilj projekta je 
torej spremeniti zapuščen, vendar mogo-
čen prostor v živahno muzejsko turistično 
središče. Tankovsko-artilerijsko muzejsko 
zbirko si je od septembra 2006 do danes 
ogledalo že več kot dva tisoč obiskovalcev,« 
je ob koncu povedala Alenka Prelc. 

Vojko Štembergar
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Zasedanje generalne skupšči-
ne je potekalo v izredno le-

pem kongresnem centru v Kuala 
Lumpurju, ki je v neposredni bli-
žini znanih dvojčkov (Petronas 
Tower), ki sta v 81. nadstropju 
povezana z znamenitim mostom. 
Priprave na to pomembno zase-
danje so potekale že od začetka 
leta 2006. Vanje je bilo vključe-

Mednarodna dejavnost

25. ZASEDANJE GENERALNE SKUPŠČINE 
SVETOVNE VETERANSKE FEDERACIJE

Gostiteljica je bila 
tokrat Malezija
Jubilejno, 25. zasedanje Generalne skupščine 
Svetovne veteranske federacije je potekalo od 2. do 
7. decembra 2006 v Kuala Lumpurju v Maleziji.
Najprej nekaj besed o Maleziji. Država leži 
med dvema in sedmima stopinjama severno od 
ekvatorja, na Malezijskem polotoku. Ta bližina 
ekvatorja ji določa klimo, ki je prava tropska 
s povprečno letno temperaturo med 21 in 35 
stopinjami Celzija in kratkotrajnimi dnevnimi 
nalivi. Malezija ima 25 milijonov prebivalcev, 
od tega je 57 odstotkov Malezijcev, preostalo 
prebivalstvo pa so Kitajci, Indijci in druge etnične 
skupine s tega območja. Uradni jezik je malezijski, 
angleščino pa govori tudi večina prebivalcev 
te države. Uradna vera je islam, prisotne pa so 
praktično vse druge azijske religije, pri čemer 
moram poudariti veliko tolerantnost med njimi. 
Politična ureditev je parlamentarna demokracija 
z dvodomnim sistemom. Malezijo imenujejo tudi 
kot enega od azijskih tigrov z izredno hitro rastjo 
ekonomske moči, ki med drugim temelji na bogatih 
nahajališčih nafte. Poleg nafte je Malezija največji 
pridelovalec palmovega olja in izvoznik tropskega 
lesa, pridela pa precej kavčuka in čaja.

Mesto, kjer so se 9. septembra 1945 med osvobajanjem  
Malajskega polotoka, ki so ga nekaj let prej zasedli Japonci,  
izkrcali Američani.

no predvsem obrambno ministr-
stvo Malezije z njihovimi oboro-
ženimi silami, ki so zagotavljale 
potrebno podporo v vsakem po-
gledu. V imenu vseh treh vete-
ranskih organizacij, ki so članice 
SVF (Zveza borcev, Zveza vojnih 
invalidov in ZVVS), sta skladno z 
dogovorom predstavljala Slove-
nijo Jože Čibej in Jože Kuzman. 

Spominsko darilo ZVVS predsedniku Svetovne veteranske 
federacije, lipov list z lipe na Geossu

Najprej zasedanje Sveta 
Svetovne veteranske federacije

Pred začetkom zasedanja general-
ne skupščine je bilo 61. zasedanje 
Sveta SVF skladno s še veljavnim 
statutom SVF. Na zasedanju sve-
ta sem sodeloval kot nadomestni 
član sveta z veljavno volilno pravi-
co. Svet je sprejel naslednji dnevni 
red zasedanja: preverjanje priso-
tnosti članov sveta, sprejem dnev-
nega reda, ustno poročilo pred-
sednika sveta, obravnava vlog za 
sprejem v članstvo SVF, pregled in 
sprejem finančnega poročila SVF 
za leto 2003, 2004 in 2005, poro-
čilo predsedujočih stalnih komite-
jev in obravnava programa dela 
generalne skupščine.
Po preverjanju prisotnosti je pred-
sednik sveta podal kratko ustno 
poročilo o delu sveta in poudaril, 
da se svet sicer med dvema zase-
danjema generalne skupščine ni 
sestal, to pa ne pomeni, da člani 
sveta v tem času niso opravili ne-
katerih zelo pomembnih nalog. 
Potem so se predstavile nove čla-
nice, ki so nato slovesno prisegle 
in bile z glasovanjem tudi uradno 
sprejete veteranske organizacije: 
Hrvaško društvo taboriščnikov 
v srbskih koncentracijskih tabo-
riščih, Zveza veteranov vojakov 
Uzbekistana, Modre baretke Šved-
ske, Vserusko socialno gibanje ve-
teranov lokalnih vojn, Združenje 
prostovoljcev hrvaških obram-
bnih sil, Zveza združenj hrvaških 
veteranov, obolelih od PTSP, 
Mednarodna zveza nekdanjih voj-
nih ujetnikov, Nacionalna zveza 
domovinskih zvez Madžarske, 
Zveza upokojenih vojakov Kuvaj-
ta, Zveza vojnih in mirnodobnih 
invalidov Srbije, Nacionalna pi-
sarna vojnih veteranov, upokoje-

nih vojakov in žrtev vojn Kame-
runa, Organizacija partizanov in 
borcev v getih iz Izraela in Zveza 
vojnih veteranov Argentine. Kar 
dvema novima organizacijama 
smo v pristopnih pripravah po-
magali, in sicer je ZVVS pomaga-
la madžarskim veteranom, naša 
Zveza vojnih invalidov pa srbski 
organizaciji. Pomoč je bila vseka-
kor uspešna, saj sta bile obe orga-
nizaciji sprejeti. Kot zanimivost 
naj omenim še samo glasovanje o 
sprejemu. Vse organizacije so bile 
sprejete soglasno, čeprav prihaja-
jo z območij, kjer so še danes ve-
lika nasprotja. Le pri glasovanju 
o sprejemu hrvaških veteranskih 
organizacij so se predstavniki 
SUBNOR-a Srbije kot edini vzdrža-
li. Naša delegacija je sedela poleg 

Posnetek ni iz »vojne zvezd«, je 
le Kuala Lumpur ponoči.

kolegov iz Južnoafriške republike, 
ki so se čudili, kako predstavnik 
Srbije, ki predstavlja borčevsko 
organizacijo, nasprotuje spreje-
mu hrvaških organizacij, ki pri-
hajajo iz povsem drugega zgodo-
vinskega obdobja. Seveda sem na 
njihovo vprašanje, zakaj se Srbi 
vzdržujejo glasovanja, moral po-
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Z otvoritvene slovesnosti

Skupen spomenik vsem 
njihovim žrtvam

jasniti, da je verjetno med srbsko 
borčevsko organizacijo še vedno 
čutiti velik vpliv Miloševića in nje-
gove politike.
Temu je sledila obravnava finanč-
nih poročil, ki so bila tokrat prvič 
predstavljena tudi v konkretnih 
številkah, kar je verjetno posle-
dica težke finančne situacije SVF. 
Zelo zanimiva so bila tudi poroči-
la stalnih komitejev, s tem pa se je 
zasedanje sveta tudi končalo.

Zasedanja so se udeležili 
predstavniki 42 držav

Delo generalne skupščine se je za-
čelo z enominutnim molkom za 
vse umrle veterane. Sprejet je bil 
naslednji dnevni red zasedanja: 
odprtje zasedanja, pregled priso-
tnih, potrditev novih članic, izvoli-
tev podpredsednika zasedanja, po-
trditev dnevnega reda skupščine, 

določitev zapisnikarja in odgovor-
ne osebe za pripravo in sprejem 
resolucij, sprejem statuta SVF in 
pravilnika SVF, posebno zasedanje 
s temo o viziji SVF, poročilo izvrš-
nega odbora in finančnega komite-
ja,  obravnava in sprejem resolucij, 
volitve, poročilo delovnih skupin 
in zaključek zasedanja.

Slovesno odprtje zasedanja je 
bilo izvedeno s slikovitim kul-
turnim programom folklornih 
skupin Malezije s predstavitvijo 
skoraj vseh etničnih skupin. Slo-
vesno pa je delo skupščine odprl 
podpredsednik Vlade Republike 
Malezije Abdul Rezak, ki je med 
drugim tudi avtor uspešnice o 
procesih globalizacije in mestu 
ter vlogi Malezije. V uvodu je 
predsednik SVF Hamid Ibrahim 
prebral pismo, ki ga je zasedanju 
poslal generalni sekretar OZN 
Kofi Annan. Ta je v svojem pis-
mu poudaril, da je SVF enkratno 
združenje, ki združuje včerajšnje 
sovražnike in današnje prijatelje 
s ciljem skupnega delovanja za 
miren jutri. Še posebej je pono-
sen, da so naši člani tudi nekda-
nji pripadniki mirovnih sil OZN. 

Spet generalni sekretar

Pri preverjanju pristnosti je bilo 
ugotovljeno, da se zasedanja ude-
ležujejo predstavniki iz 42 držav z 
vseh celin. Ratificiranje novih čla-
nic je bila pravzaprav samo for-
malnost, saj je bil že ves postopek 
izveden na svetu SVF. Precej raz-
prav je bilo pri obravnavi statuta 
in pravilnika SVF. Vsebina spre-
memb se je obravnavala po posa-
meznih programskih sklopih. Bi-
stvena novost je, da se odpravlja 
svet, tako da tvorijo SVF naslednji 
organi: generalna skupščina, iz-
vršni odbor, regionalni stalni ko-
miteji, koordinacijski komite za 
žene in finančni komite. Vsa vete-
ranska združenja iz neke države 
se na zasedanju generalne skup-
ščine združijo v eno delegacijo, ki 
jo predstavlja samo en predstav-
nik, ki ima tudi volilno pravico. Ta 
član ima tudi svojega namestnika, 
njuni imeni pa morata biti posre-
dovani generalnemu sekretarju 
pred začetkom zasedanja skupšči-

ne. Ponovno je bila uvedena funk-
cija generalnega sekretarja. 
Poročilo izvršnega odbora je bilo 
ocenjeno kot zelo dobro in reče-
no je bilo, da naj ohrani takšno 
obliko in vsebino. Precej razprav 
je bilo pri oblikovanju komiteja za 
žene. Tu sta bila podana dva pred-
loga, in sicer prvi, da naj bo to po-
sebna oblika dela, in drugi, ki pod-
pira stalni komite za žene. Izbrana 
je bila nova predsednica te oblike 
dela iz Norveške; zaprosila je za 
nekaj mesecev časa, da pripravi 
program dela, in potem se bomo 
odločali o organizacijski obliki.
Pri obravnavi finančnega poroči-
la sta zopet sodelovala finančna 
strokovnjaka iz Nizozemske, ki 
sta predstavila predloge rešitve 
težke finančne situacije SVF. Njun 
predlog je, da se sedež SVF prese-
li iz Pariza in se s tem zmanjšajo 
stroški organizacije.

Sprejetih kar nekaj resolucij

Obravnava in sprejem resolucij 
sta potekala tokrat dokaj tekoče, 
predvsem po zaslugi podpredsed-
nika zasedanja. Obravnavali smo 
27 resolucij in jih po razpravi spre-
jeli 24, ker smo tri resolucije, ki so 
se ponavljale, združili v eno, to pa 
je bil že tudi slovenski predlog, ko 
smo obravnavali osnutke teh re-
solucij na skupnem sestanku vete-
ranskih organizacij v Ljubljani.
Tudi volitve so potekale tekoče. Iz-
voljen je bil novi stari predsednik 
SVF Hamid Ibrahim, ki je bil edini 
kandidat. Za podpredsednika sta 
bila izvoljena Francoz Jacques Go-
ujat in Rus Aleksander Efimov, za-
kladnik je ostal David Knowles iz 
Anglije. V ostrem boju pa je z dve-
ma glasovoma več novi generalni 
sekretar postal Mohamed Benjel-
loun iz Maroka. Prav tako so bili 
izvoljeni člani finančnega komite-
ja in njihovi nadomestni člani. Na 

zasedanjih stalnih komitejev pa 
so bili izvoljeni njihovi predsed-
niki. Pri predstavitvi teh volitev 
na generalni skupščini je prišlo 
do zapleta v komiteju za Afriko. 
Na zasedanju afriškega komiteja 
je bil legalno izvoljen Daniel Kno-
bel iz Južne Afrike. Na zasedanju 
generalne skupščine pa so sku-
šale nekatere arabske afriške dr-
žave spremeniti izide volitev na 
skrajno nekorekten način, a jim 
ni uspelo.

Tudi veliko obkongresnih 
dejavnosti

V sklepnem delu sem predsedni-
ku Svetovne veteranske federa-
cije in našemu prijatelju Hami-
du Ibrahimu podelil spominsko 
darilo z lipovim listom iz geo-
metričnega središča Slovenije, 
kjer je naše veteransko spomin-
sko znamenje; spominja naj ga 
na našo državo, ki jo je obiskal 
pred leti. Enako darilo sem izro-
čil predsedniku malezijske vete-
ranske organizacije v zahvalo za 
enkratno organizacijo generalne 
skupščine veteranske federacije. 
Kot po navadi smo tudi v Malezi-
ji položili venec na njihovo spo-
minsko znamenje vsem padlim 
Malezijcem. Izjemno lep spome-
nik in brezhibna organizacija po-
laganja venca s polno drobnih de-
tajlov sta bila nepozabna. Seveda 
pa ne smem pozabiti omeniti slo-
vesnih sprejemov pri ministru za 
obrambo, načelniku generalšta-
ba in županu Kuala Lumpurja. 
Bilo je veliko kontaktov ter iz-
menjave mnenj in informacij, še 
posebej pa moram povedati, da 
je bila naša brošura, v kateri smo 
predstavili Zvezo veteranov voj-
ne za Slovenijo in Zvezo vojnih 
invalidov Slovenije, dobesedno 
razgrabljena.  

Jože Čibej

Delegati konference v spominskem parku
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V 30. številki našega glasila sem v za-
dnjem odstavku napisal: »Dokončan je 

nov program za vodenje članske evidence. 
Ko bo ta Veteran pri vas, bo iz tiska prišla 
brošura s predstavitvijo ZVVS. Začenjamo 
tudi priprave za popolno preureditev naših 
spletnih strani.«
Sicer bolj težko, toda vse napovedano se je 
uresničilo, nov program vodenja članske 
evidence deluje, brošura je bila izdelana 
in večina izvodov je že tudi razdeljena, do-
končana pa je tudi popolna obnova spletnih 
strani. 
Kot sem pričakoval, smo imeli največ pro-
blemov z računalniškim programom, kate-
rega vam podrobno predstavljamo posebej. 
Tudi ko je bil program končan, še ni zaživel, 
ker smo še vedno čakali na prijave zamud-
nikov. Ker smo dobivali vedno več kritik 

Od do

O delu med 
30. in 31. 
številko

Župan Občine Pivke Robert Smrdel

na račun čakanja oziroma zavlačevanja od 
tistih, ki so že bili pripravljeni na uporabo 
novega programa, smo organizirali še ustre-
zen seminar in program je zaživel. Pojavlja-
jo se še nekatere manjše težave, toda z zago-
tovitvijo sredstev za nakup ustrezne strojne 
opreme, izdelavo novega programa in izob-
raževanjem je to poglavje končano. Tistih 
nekaj zamudnikov, 4. aprila je bilo takšnih 
območnih združenj še 6, bo v to prej ali slej 
prisiljenih, kajti podatki o plačani članarini 
bodo pogoj za prejemanje Veterana in ti po-

datki bodo tudi podlaga za sofinanciranje 
združenj od zveze. 
Zakaj smo se sploh lotili izdelave tega no-
vega programa vodenja članske evidence? 
Zato da lahko v območnih združenjih sami 
vnašajo podatke o svojem članstvu, tudi o 
članarinah in na žalost tudi o smrti, da lah-
ko te podatke sami dopolnjujejo in vnašajo 
spremembe, da so v elektronski obliki arhi-
virani vsi ti podatki, vključno s prijavnico, 
fotografijo in z nekaterimi priloženimi listi-
nami, in drugo. Posamezno območno zdru-
ženje ima dostop samo do evidence svojega 
članstva.
Z brošuro o ZVVS, skupaj smo izdelali 4000 
brošur v slovenskem jeziku in 1000 v angle-
škem, smo kakovostno dopolnili svojo celo-
stno podobo, v njej pa smo s fotografijami 
predstavili vojno za Slovenijo in našo orga-
nizacijo. Brošura po velikosti ni kaj poseb-
nega, je pa vsebina toliko bolj »uporabna«, 
saj je v njej veliko tistega, kar posameznika 
zanima o vojnih veteranih iz vojne za Slove-
nijo, tako o naši organiziranosti, zakonskem 
varstvu vojnih veteranov, nalogah, ciljih, 
dejavnostih in drugem, tudi o območnih 
združenjih (naslovi, predsedniki, sekretarji 
…). Ker je ZVVS velika in »živa« organizaci-
ja, v kateri dnevno prihaja do sprememb, so 
nekateri podatki v brošuri že zastarali. Na 
spletni strani lahko podatke spreminjamo 
dobesedno sproti, dodatno pa objavljamo 
te podatke še v tem Veteranu. 
Ob oblikovanju brošure se nam je kar sama 
od sebe ponudila ideja, da to delo nadaljuje-
mo tudi pri izdelavi nove spletne strani, le 
da bo vse veliko, veliko obsežnejše. Kako je 
vse to videti, si lahko ogledate takoj, le klik-
niti morate na www.zvvs.si in stran se vam 
bo odprla. Skrbeli bomo za pravočasno in 
sprotno objavljanje vseh aktualnih novic, 
tako iz zveze kakor tudi iz združenj. 
Še pred sprejemom programa dela za leto 
2007 smo se lotili tudi izobraževanja tistih, 

V Slovenj Gradcu je potekala 11. seja predsedstva.

ki v združenjih skrbijo za finance, in tak na-
čin bomo nadaljevali. Ker smo ob koncu 
lanskega leta končali spremembo našega 
statuta, smo izdelali predlog takšnega do-
kumenta za območna združenja, pripravili 
smo gradivo iz Zakona o varovanju osebnih 
podatkov in gradivo o novostih, ki jih je pri-
nesel Zakon o društvih, … 

Člane predsedstva je pozdravil  župana 
Mestne občine Slovenj Gradca Matjaž 
Zanoškar. V tem času je nekaj manjših sprememb do-

živel Koledar ZVVS za leto 2007, nekaj teh 
dejavnosti je tudi že za nami, o njih pa je na-
pisano v drugih člankih. 
Ob koncu lanskega, še bolj pa v začetku tega 
leta je bilo veliko truda vloženo v »obračun« 
z lanskim letom ter načrtovanjem dela in 
delitvijo sredstev v letu 2007. Do glavnega 
zbora, ki smo ga imeli 10. marca v Pekrah, 
so se vrstili sestanki eden za drugim, in to 
od inventurne komisije, statutarne ter ka-
drovske, sekretariata, nadzornega odbora, 
pa vse do predsedstva ZVVS.
Ocena tega dela se je pokazala v Pekrah, ko 
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Od do

Deseta seja predsedstva je bila v Pivki.

Pivški župan sprejema spominski tetraeder ZVVS.

Čestitka in pohvala
Odgovornemu uredniku, vsem 
članom uredništva kakor tudi zu-
nanjim sodelavcem želim sreče in 
uspehov, predvsem pa zdravja v 
letu 2007. 
Iskrena hvala za tako polno in 
pestro vsebino glasila »Veteran«, 
ki me ob vsakem izidu močno in 
lepo zadovolji. Prepričan sem, da 
si to zaslužimo ob upoštevanju 
naše prehojene poti.
Se razume, da se zadovoljim tudi 
ob reševanju križanke, zato na 
tem mestu sporočam geslo: »Spo-
menik generalu Maistru«.
Znova in znova me razveseli, 
da sem šel po očetovi poti, saj je 
kot prostovoljec za severno mejo 
1918—1919 dobil plaketo, ki jo 
skrbno čuvam. Ko berem glasilo 
Veteran, pa me globoko spominja 
na njega, saj je bil Maistrov borec.

Franc Klemenc I
Na Fari 51

2391 Prevalje

so bili vsi pripravljeni dokumenti razmero-
ma dobro sprejeti in podprti, še največ raz-
prave so bila deležna sredstva, s katerimi 
nas sofinancira država. Od njih namenjamo 
14,13 odstotka financiranju temeljnih na-
log, pri čemer gre največ za pomoč socialno 
ogroženim članom, skrbi za svojce padlih v 
vojni za Slovenijo, brezplačni pravni pomo-
či, razvijanju domovinske zavesti, sodelova-
nju na spominskih slovesnostih in sodelova-
nju z drugimi veteranskimi organizacijami; 
23,85 odstotka bo porabljeno za izdajo šti-
rih številk Veterana v skupni nakladi okoli 
100.000 izvodov, ki jih bomo tudi v letoš-
njem letu brezplačno pošiljali vsem člani-
cam in članom, vsem osnovnim in srednjim 

Nova vodstva v območnih združenjih 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo
OZVVS Domžale
-  nov predsednik: Janez Gregorič (Prelo-

ška cesta 3, 1230 Domžale)
-  naslov za pošiljanje pošte: Janez Grego-

rič (Preloška cesta 3, 1230 Domžale)

OZVVS Zasavje
-  nov predsednik: Marjan Dolinšek (C. 

Borisa Kidriča 2a, 1410 Zagorje ob Sa-
vi), telefonska številka: 041 715 777

-  nov sekretar: Ivan Rupnik (Pod ostrim 
vrhom 2, 1420 Trbovlje), telefonska šte-
vilka: 031 627 663

-  naslov za pošiljanje pošte: OZVVS ZA-
SAVJE, Savinjska c. 35, p. p. 19, 1420 
Trbovlje)

OZVVS Ljutomer
-  nov predsednik: Alojz Filipič, telefonska 

številka: 031 471 437

OZVVS Lenart
- nov predsednika: Marjan Toš
- nov sekretar: Janez Kocbek

PO Zasavje
-  nov predsednik: Marjan Dolinšek (C. 

Borisa Kidriča 2a, 1410 Zagorje ob Sa-
vi), telefonska številka: 041 715 777

šolam ter občinam, za vzdrževanje spletnih 
strani in zbiranje zgodovinskega gradiva, 
promocijo, zloženke … S sredstvi v višini 
27,57 odstotka bomo sofinancirali delova-
nje območnih združenj, pokrajinskih odbo-
rov in sekcij, plačali tiskanje in pošiljanje 
položnic, porabili za priznanja in izkaznice 
ZVVS, izobraževanje … Kulturno-športnim 
dejavnostim namenjamo 4,36 odstotka, 
sem predvsem spadajo športne igre in po-
hodi, organom zveze namenjamo 5,20 od-
stotka, 24,86 odstotka pa je namenjeno za-
gotavljanju materialno-tehničnih pogojev 
za delo, pri čemer gre največ za stroške dela 
strokovne službe. 

Jože Kuzman
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Med drugim je moral Tone Krkovič dolo-
čiti svoje namestnike in pomočnike, ki 

jih je potem potrdil Igor Bavčar. Po skrbnem 
premisleku in temeljitem pogovoru so bili 
imenovani tudi pokrajinski načelniki MSNZ, 
ti pa so imenovali občinske načelnike MSNZ. 
Dne 6. septembra 1990 se je Tone Krkovič se-
stal z Jožetom Ranzingerjem. 
 
Jože Ranzinger, kakšne so bile vaše službene 
dolžnosti leta 1990, preden ste bili povablje-
ni k sodelovanju pri organiziranju MSNZ Za-
savje?
»Leta 1988 sem končal predsedniški mandat 
v občini Zagorje ob Savi. Takratni poveljnik 
Pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo 
Zasavje (PŠTOZ) Beno Drnovšek me je pova-
bil k sodelovanju. Pooblastil me je za moral-
no politično delo z vojsko. Tako se je temu ta-
krat reklo. Delo in dogodki so me ob koncu 
leta 1988 pripeljali na pokrajinski štab, kjer 
sem bil vse do reorganizacije TO, do katere je 
prišlo ob koncu leta 1990. Beno Drnovšek je 
vmes odšel v pokoj. Tako sem leta 1989 kot 
vršilec dolžnosti prevzel poveljstvo PŠTO Za-
savje. Do imenovanja za poveljnika ni nikoli 
prišlo. Eden izmed poglavitnih razlogov je bil 
zagotovo v nerazumevanju med menoj in ge-
neralom Ivanom Hočevarjem, ki je bil takrat 
poveljnik RŠTO Slovenije, in generalom Dra-
gom Ožboltom, takratnim načelnikom RŠTO. 
Vršilec dolžnosti poveljnika pokrajinske-
ga štaba sem bil skoraj do konca leta 1990. 
To je bilo leto, ko je armada razglasila ukaz 
o prevzemu orožja, ki je bilo last slovenske 
TO. To je bil tudi povod, da je prišlo do ilegal-
nega organiziranja odpora oziroma priprave 
na organizirani odpor. Menim, da je organizi-
ranje MSNZ prva faza oboroženega upora in 
pomeni tudi zametke prve prave slovenske 

Naši obrazi

JOŽE RANZINGER, POVELJNIK POKRAJINSKEGA ŠTABA 
MSNZ V ZASAVJU 

Ustanovitev in delovanje 
MSNZ v Zasavju
Projekt Manevrske strukture Narodne zaščite (MSNZ) je nastal kot 
posledica vsega političnega dogajanja v Sloveniji v prvem polletju leta 1990, 
predvsem pa je predstavljal odgovor na konflikt  med Republiko Slovenijo 
in Republiškim štabom za teritorialno obrambo (RŠTO), ki je bil tiste čase 
pod poveljstvom generala Ivana Hočevarja, ta pa povsem pod vplivom 
Jugoslovanske armade.
RŠTO je 15. maja 1990 izdal ukaz o predaji  orožja, streliva in vseh 
minskoeksplozivnih sredstev, ki so bila v skladiščih občinskih TO in raznih 
delovnih organizacijah ter ustanovah. Namen ukaza je bil jasen: onemogočiti 
slovenske osamosvojitvene namere. 
Republiški sekretariat za notranje zadeve je 29. 8. 1990 izdal odločbo, ki jo 
je podpisal takratni republiški sekretar za notranje zadeve Igor Bavčar. Šlo 
je za odločbo o imenovanju Toneta Krkoviča za načelnika Narodne zaščite, 
ki bo, kot piše v dokumentu, »pripravljal organizacijske pogoje za delovanje 
narodne zaščite v morebitnih izrednih razmerah …«. 

vojske. MSNZ je organizacija, ki je pogojevala 
vse obrambne vojaške aktivnosti slovenske 
države v prihodnjih kritičnih obdobjih, ko je 
nasprotna stran poskušala preprečiti osamo-
svojitveno slovensko pot.«

Kako je leta 1990 potekalo orga-
niziranje MSNZ? Kdo je dal pobu-
do in kakšna je bila pri tem vaša 
vloga?

»Lahko opišem osebna doživetja. Poklical me 
je Miha Butara, s katerim sva se poznala iz re-
publiškega štaba. Miha Butara, če se prav spo-
minjam, je bil takrat odgovoren za moralno 
politično delo v ljubljanskem štabu TO. Mis-
lim, da je bilo to 5. septembra 1990. Na krat-
ko me je obvestil, da bi se z menoj rad srečal 
in pogovoril Tone Krkovič. Omenil je, da gre 
za stvari, ki se nanašajo na trenutno stanje v 
državi in ukaz o odvzemu orožja, ki ga je ar-
mada do takrat že izvedla. Poudaril je, da je 
prišel čas za konkretno ukrepanje. 
Strinjal sem se s pogovorom s Krkovičem. 
Dne 6. septembra 1990 sva se s Krkovičem 
sestala v gostilni Maček v Šentgotartu pri Tro-
janah. Okrog 19. ure je bilo. To je tudi datum, 
ko je bila v Zasavju ustanovljena MSNZ. 
Med pogovorom naju ni nihče motil. Tone je 
v meni vzbudil zaupanje. Ni slepomišil. Bil je 
kratek in jasen. Na kratko je opisal takratno 
stanje in nakazal probleme. Preden je pre-
šel k podrobnostim, sem se moral odločiti, 
ali prevzamem nalogo organizatorja odpora 
v Zasavju ali ne. Po mojem strinjanju je po-
govor postal konkretnejši. Krkovič me je sez-
nanil s potrebnimi organizacijskimi usmerit-
vami. Šlo je za napol legalno formacijo, če 
upoštevam, kaj je bilo zapisano v takratnem 
zakonu o ljudski obrambi. Šlo je za obliko na-

»Sleherni pripadnik MSNZ bi moral čutiti, 
da so naša domoljubna dejanja bila 
opažena in ne bodo nikoli pozabljena,« 
poudarja Jože Ranzinger.

rodne zaščite po občinah. Opozoril me je, da 
bo vsaka formacija po potrebi morala zago-
toviti tudi oborožen odpor, to je pomenilo, 
da je bilo treba izbrane pripadnike omenje-
ne formacije organizirati v oborožene enote. 
Potolažil me je, da bo naknadno vse uradno 
potrjeno  od  Republiškega sekretariata za 
obrambo ter Republiškega sekretariata za 
notranje zadeve. Poudaril je še, naj izberem 
ljudi, ki jim zaupam. 
Že naslednji dan sem poklical vse tri povelj-
nike, ki so takrat poveljevali v občinskih TO. 
V Trbovljah je bil to Matjaž Piškur, v Zagorju 
Rado Šuštar in v Hrastniku Boris Logar. Lju-
di po OŠTO sem dobro poznal, zato kadrov-
skih sprememb ni bilo treba izvajati. Iz po-
krajinskega štaba se je pogovora udeležil Ivo 
Vučetič. Na kratko je opisal aktualno temati-
ko. Obravnavali smo razorožitev pretežnega 
dela enot TO po zasavskih občinah, analizi-
rali nameravane oborožene akcije armade, 
ki smo jo v takratni terminologiji opredelili 
kot notranjega sovražnika. Isti dan smo se 
dogovorili, da se sestava formiranih štabov 
v TO ne bo spreminjala, ravno tako smo so-
glašali, da ne bomo bistveno spreminjali for-
macij enot. Zaradi zavarovanja tajnosti vseh 
načrtovanih dejavnosti smo vendarle prele-
teli sestavo enot, pri čemer smo bili pozorni 
na populacijo, saj so bile v enotah zastopane 
vse nacionalnosti takratne države. Tako je 
prišlo v enotah do manjših korektur, ki pa so 
večinoma ostale v prvotni sestavi. Dogovori-
li smo se o pripravi novega mobilizacijskega 
načrta za NZ. V naslednjih dneh septembra 
so se vrstili sestanki v Ljubljani, na katerih je 
bilo predlagano preimenovanje Narodne za-
ščite v Manevrsko strukturo Narodne zaščite. 
Želeli smo doseči uporabnost in mobilnost 
enot na širšem prostoru. Imenovani so bili 
vsi vodje – načelniki po posameznih pokra-
jinah.
Čez nekaj dni sem res prejel pošto iz Ministr-
stva za notranje zadeve - odločbo o imenova-
nju za načelnika pokrajinskega štaba MSNZ. 
Načelnike občinskih štabov sem imenoval 
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sam. Obrazci so bili podpisani od sekretarja 
Sekretariata za notranje zadeve Igorja Bav-
čarja in sekretarja Sekretariata za obrambo 
Janeza Janše. Tako smo pridobili uraden do-
kument za delovanje. Vprašanje pa je, koliko 
bi bil ta dokument vreden, če bi bili v vojni 
poraženi. O tem takrat nismo razmišljali.« 

S kakšno oborožitvijo je v času 
organizacije MSNZ razpolagala 
TO v Zasavju?

»V Zasavju smo imeli lahkega pehotnega in 
osebnega orožja dovolj. V Trbovljah je bilo 
okrog 1330 kosov pehotnega orožja, ki ga 
niso oddali. V Zagorju so obdržali okrog 200 
kosov pehotnega orožja in v Hrastniku rav-
no tako okrog 200 kosov pehotnega orožja. 
V Zagorju in Hrastniku je bilo oddano orož-
je TO, ne pa tudi orožje, namenjeno enoti za 
zveze, in orožje, namenjeno za obrambo pod-
jetij, ki je bilo spravljeno v njihovih skladiš-
čih. Tako smo v Zasavju razpolagali vsega 
skupaj z okrog 1700 do 1800 kosi pehotnega 
orožja. Na voljo smo imeli tudi dovolj ustrez-
nega streliva. Primanjkovalo je predvsem 
minskoeksplozivnih sredstev. Tone Krkovič, 
poveljnik MSNZ Slovenije, je organiziral akci-
jo nabave omenjenih bojnih sredstev.« 
  
Kako je potekalo premeščanje 
orožja na tajne lokacije? 

»Po oblikovanju enot smo začeli razporejati 
orožja po tajnih lokacijah. Orožje je moralo 
biti dobro skrito in kar najbližje mobilizacij-
skim mestom posameznih enot. To nalogo so 
prevzeli načelniki občinskih štabov MSNZ. Za 
to smo izdelali shemo oziroma mobilizacijski 
načrt za celotno Zasavje in za vsako enoto 
posebej. Vsak občinski štab je imel svoj načrt 
in določene lokacije, kamor naj bi premestili 
orožje. Število lokacij je bilo od občine do ob-
čine različno. Če me spomin ne vara: v Zagor-
ju so bile tri ali štiri lokacije, podobno število 
lokacij je bilo tudi v Hrastniku, v Trbovljah pa 
je bilo okrog šest skrivnih lokacij. To so bile 
lokacije pri posameznikih. Vsi ti posamezni-
ki so v letih 2005 in 2006 na objektih, kjer 
so skrivali orožje s pripadajočim strelivom, 
dobili spominski znak. Kot sem že omenil, je 
najbolj primanjkovalo minskoeksplozivnih 
sredstev. Ta so bila v Pečovniku pri Celju in 
pri Bukovžlaku v smeri od Celja proti Maribo-
ru. Skladišča je v tistem času nadzorovala JA. 
Za nas so bila nedosegljiva. Poveljnik repu-
bliške MSNZ je uredil, da smo ta sredstva do-
bili iz republiških rezerv, ki so bile v skladiš-
čih v Kočevski Reki. Od tam smo jih prepeljali 
na naše območje in jih skrili. Nekaj smo jih 
prepeljali v rudniško skladišče v Zagorju, ki 
je bilo takrat z nadzorom najbolj opremljeno 
skladišče. Preostala minskoeksplozivna sred-
stva pa smo shranili v rudniško in cementar-
niško skladišče v Trbovljah. Razpolagali smo 
tudi z eksplozivom, ki so ga imeli na zalogi v 
zasavskih rudnikih in kamnolomih. To sicer 
ni klasično razstrelivo za vojaške namene, z 

improvizacijo pa bi lahko po potrebi dose-
gli enake ali podobne učinke kot z vojaškimi 
minskoeksplozivnimi sredstvi.«

Kako so se organizirali v občin-
skih štabih in kako so delovale 
enote po občinah?

»Vsak načelnik občinskega štaba TO si je iz-
bral svoje ožje sodelavce. Nekateri so določili 
svoje pomočnike, ki pa so bili vsi iz takratnih 
štabov TO. Nihče ni bil od drugod. To je bila 
posebnost Zasavja. Razlog je bil verjetno v 
dejstvu, da smo se med seboj dobro poznali 
in si zaupali. Ko smo takrat po potrebi sklice-
vali enote, nismo izpostavljali naziva MSNZ, 
ker nismo želeli povzročati napetosti. Ude-
leženci so se še vedno imeli za pripadnike 
TO. Tako smo lahko delovali tudi bolj varno 
in nismo vzbujali pretirane pozornosti. Smo 
pa dajali poudarek dvigu nacionalne zavesti 
med pripadniki enot, ki so v tistem času bile 
aktivirane na posameznih usposabljanjih in 
nalogah.«

Ste kot načelnik MSNZ Zasavje 
imeli dogovorjeno sodelovanje 
tudi s takratno milico?

»S takratno milico smo bili v nenehni pove-
zavi. Oni so nam v tistem času lahko zagotav-
ljali prepotrebno varovanje pri naših akcijah. 
Neposredne povezave sva imela z Antonom 
Apihom. Celotno sodelovanje z milico je po-
tekalo prek vodje uprave milice v Trbovljah 
Miranom Bokaličem, kot koordinatorja pa sta 
s strani milice sodelovala tudi Cvetko Možina 
in Alojz Klančišar. Policija nas je varovala ter 
spremljala prevoz orožja in minskoeksplo-
zivnih sredstev iz Kočevske Reke. Vedeli so 
za naše premike, zavarovali so kritične toč-
ke in bili zadolženi za obveščanje o morebit-
nih dejavnostih, ki bi lahko ogrožale varnost 
transporta. Miličniki so spremljali naše akci-
je do predaje orožja in minskoeksplozivnih 
sredstev do posamezne občine prejemnice 
tovora, potem pa so po občinah stekle posa-
mezne akcije skrivanja vojaških materialov 
na dogovorjene tajne lokacije.«

Vemo, kdaj so bile enote MSZN 
oblikovane. Do kdaj pa so delo-
vale?

»Uradno se je samostojno delovanje MSNZ 
končalo oktobra 1990 in se preneslo znotraj 
reorganizirane TO, ki je prešla pod vodstvo 
majorja Janeza Slaparja. Z reorganizacijo TO 
in odpravljanjem pokrajinskih štabov MSNZ 
so bili izpolnjeni pogoji za celostno notranjo 
obrambo Slovenije. Podobno kot v celotni 
Sloveniji se je dogajalo tudi s pokrajinskim 
štabom MSNZ v Zasavju. Tako sem tudi sam 
decembra končal službovanje na mestu na-
čelnika PŠ MSNZ Zasavje in se zaposlil v Ob-
čini Zagorje ob Savi kot vodja Oddelka za 
obrambo oziroma občinskega vodje splošne-
ga sekretariata.« 

Kako je potekalo obveščanje jav-
nosti o dejavnostih MSNZ med na-
stajanjem te organizacije; je bilo 
omejeno glede na tajnost nalog?

»Aktivnosti so potekale. Spomnim se, da je ta-
krat prišlo do prekinitve stikov z obstoječim 
republiškim štabom za TO pod poveljstvom 
Ivana Hočevarja. Teritorialna obramba v Slo-
veniji je ravno zaradi teh nasprotij začela de-
lovati kot samostojna obrambna sila. Povsem 
razumljivo je, da za te organizacijske premike 
takratni republiški štab TO in njegovo vod-
stvo nista smela vedeti. Informiranje javno-
sti o organiziranosti MSNZ je bilo takratnim 
razmeram primerno. Na glas govoriti o tem 
bi bilo za Slovenijo pogubno. Tudi tisti, ki so 
bili vključeni v delo MSNZ, niso vedeli druge-
ga kot le tisto, kar je bilo za uspešno opravlja-
nje posameznih nalog nujno potrebno.«    

Minilo je dobrih 16 let od takrat-
nih vznemirljivih časov, ko ste 
bili odgovorni za organiziranje 
MSNZ v Zasavju. Kakšni so vaši 
občutki danes?

»Ko je bilo vse končano, nisem več deloval na 
tem področju. Z zanimanjem pa spremljam 
vse, kar se govori in dogaja okrog dogodkov 
iz tistih dni. Velikokrat imam slab občutek. 
Po mojem mnenju je ves čas odnos domovi-
ne do ljudi, ki so bili nosilci vseh dejavnosti 
v boju za samostojno Slovenijo, mačehovski. 
Veliko teritorialcev, ki so nosili glavno bre-
me obrambnih dejavnosti, je bilo po raznih 
reorganizacijah in takšnih ali drugačnih spre-
membah odrinjeno na stranski tir. Še posebej 
so premalo deležni pozornosti tisti, ki so se 
po reorganizaciji TO po vojni aktivno zapo-
slili na katerem od vojaških področij in se že 
upokojili ali pa so še vedno aktivni. Za svoje 
opravljeno delo si zaslužijo večjo pozornost 
države. To so ljudje, ki so v odločilnih trenut-
kih dali vse, svoje znanje in srce. S tem, ko so 
se odločili za vključitev v obrambo države, 
so izpostavili svojo varnost in varnost svo-
jih družin. Ves čas po osamosvojitveni vojni 
se gremo birokrate, ko govorimo o tem, kdo 
ima pravico do statusa veterana vojne za Slo-
venijo, tisti, ki smo delali na terenu, pa točno 
vemo, komu bi ta status moral pripadati. Tak-
šen mačehovski in birokratski odnos države 
je moteč. Pa tako ne mislim le jaz. Na naših 
srečanjih, ki jih imamo občasno v Ljubljani, 
se ob spominih na takratne dogodke vsi po-
čutimo nekako odrinjeni. Pa se ne poteguje-
mo za ne vem kakšna priznanja in zasluge, 
malo več pozornosti pa bi nam država lahko 
namenila. Ne samo nam, ki smo takrat delo-
vali kot načelniki pokrajinskih in občinskih 
štabov, ter celotnemu poveljniškemu kadru, 
sleherni pripadnik MSNZ bi moral čutiti, da 
so naša domoljubna dejanja bila opažena in 
ne bodo nikoli pozabljena. Verjemite mi, da 
v primeru našega poraza nasprotnik ne bi ni-
koli pozabil, kaj smo takrat počeli.«

Anton Šutar
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Konec marca je skupina devetinštiridesetih 
veteranov vojne za Slovenijo obiskala hrva-
ško mesto Vukovar. Mesto, ki so ga pred pet-
najstimi leti dobesedno zravnali z zemljo. 
Branilci Vukovarja so v trimesečni agoniji 
uspeli ubraniti tisto, kar je njihovega. In več-
inoma ti isti ljudje danes dvigujejo iz ruševin 
in pepela svoje herojsko mesto. Vukovar, ki 
še vedno čuti posledice vojne in jih bo verjet-
no še dolgo, so si slovenski veterani podro-
bno ogledali pod vodstvom hrvaških vetera-
nov. Pod vodstvom sekretarja OZVVS Velenje 
Zdenka Zajca so se tja odpravili predsedniki, 
sekretarji in člani OZVVS iz vzhodne Sloveni-
je, vse od Domžal pa tja do Murske Sobote.
Prvi dan je avtobus z veterani zgodaj zjutraj 
krenil iz Velenja. Ob poti so v avtobus vsto-
pali veterani, ki so se odločili za potovanje. 
Zadnje takšno postajališče je bilo v Ormožu, 
kjer so se tamkajšnji veterani še posebej po-
trudili in pripravili zajtrk. Po polurnem po-
stanku in ogledu njihovih veteranskih pros-
torov so prestopili mejo s Hrvaško in se po 
podravski magistrali odpeljali proti cilju. Do-
bre volje med potjo ni manjkalo. Še posebej 
takrat, ko je po avtobusu krožil list papirja, 
na katerega se je bilo treba vpisati za nočitev. 
Na voljo so bile enoposteljne in dvoposteljne 
sobe. Takoj so se začela barantanja, kdo bo 
s kom spal. Od enega izmed predsednikov je 
bilo slišati, da je pripravljen zamenjati dva ali 
več sekretarjev za eno sekretarko. Takšnih in 
podobnih je bilo še veliko. Tudi za lakoto in 
žejo je bilo poskrbljeno. Vodja potovanja 
Zdenko Zajc je povedal nekaj informacij o 
vojnih dogodkih v Vukovarju in opisal potek 
dvodnevnega obiska. 
       
Ogled znamenitosti Iloka
Slovenski veterani vojne so popoldan prispe-
li v Vukovar. Sprejel jih je Tomislav Samac, 
direktor turistične agencije, ki je organizirala 
njihovo potovanje (v dveh dnevih jih je vodil 
po Iloku, Vukovarju in Vinkovcih). V Iloku je 
sledilo kosilo in takoj nato pod vodstvom Ili-
je Pole, predsednika hrvaških veteranov do-
movinske vojne – odsek Ilok, ogled dvorca, 
cerkve sv. Kapistrana in mesta Ilok. Še po-
sebej veselo je bilo v kleteh dvorca, kjer sta 
na sceno stopila člana OZVVS Celje Viki Ašič 
in Andrej Bremec. Vikijeva harmonika in An-
drejev bariton sta odmevala v prostoru. Nad 
njuno glasbo so bili navdušeni tako slovenski 
veterani kakor tudi navzoči Hrvatje. Vetera-
nom se je pridružil tudi Ivan Čačić, predsed-
nik Združenja hrvaških veteranov vukovar-
sko-sremske regije. Ob vožnji v Vinkovce je 
podrobneje in zelo čustveno opisoval boje, ki 
so potekali v naseljih Lužac, Marinci, Nuštar 
in Bogdanovci, v bližnji in daljni okolici Vu-
kovarja. V večernih urah so veterani polni 

V besedi in sliki

Slovenski veterani obiskali Vukovar

dogajanja in vtisov prispeli v Vinkovce in se 
nastanili v lepem hotelu Admiral. Po večerji 
in ponovni glasbi obeh slovenskih glasbeni-
kov so se sprehodili po Vinkovcih in nato eni 
prej, drugi pa malce pozneje legli k počitku.

Slovenski veterani ob spomeniku

Položitev venca pri spomeniku 
padlim braniteljem Vukovarja

Ob spomeniku v parku Ovčara

Ogled dvorca, trdnjave in cerkve v Iloku

Ogled Vukovarja – mesta heroja
V nedeljo zjutraj je Slovence v Vukovarju spre-
jel prof. Danijel Rehak, predsednik Društva ta-
boriščnikov srbskih koncentracijskih taborišč 
– podružnice Vukovar, sicer tudi sam taborišč-
nik. Profesor je urednik knjige Po poteh pekla 
skozi srbska koncentracijska taborišča. Na se-
dežu društva jim je opisal njihovo poslanstvo, 
prikazal film o grozotah, ki so se dogajale v ta-
boriščih, in jim omogočil ogled muzejske zbir-
ke iz taborišča. Omenjeno knjigo je podaril slo-
venskim veteranom. Tudi slednji so se izkazali 
z darili in hrvaškim kolegom podarili zbornik 
Ptuj in leto 1991, Celjskega viteza, vino in dru-
ga drobna darila. To so naredili predsednik 
OZVVS Ptuj Stanko Žitnik, predsednik OZVVS 
Celje Dare Sevšek in sekretar OZVVS Velenje 
Zdenko Zajc. Po izmenjanih darilih jih je pre-
vzel polkovnik Ivan Lukič, podpredsednik Hr-
vaškega društva taboriščnikov srbskih kon-
centracijskih taborišč – podružnica Vukovar. 
Podrobneje jim je orisal dneve trimesečne ago-
nije obrambe in padca Vukovarja, predvsem 
boje na Trpinjski cesti (pokopališče tankov). 
Razkazal jim je vukovarsko bolnišnico, še ved-
no precej uničeno mesto Vukovar in spomin-
ski park Ovčara. Branitelje mesta, ranjence 
in osebje bolnišnice so na kmetijskem pose-
stvu Ovčara pripadniki jugoslovanske vojske 
in srbskih paravojaških enot zverinsko mu-
čili in pobili. Uniformirani celjski veterani so 
pri spomeniku žrtvam položili svečo, vsi dru-
gi pa so se priklonili žrtvam vojne norije. Pot 
jih je nato vodila na pokopališče in k spome-
niku padlim braniteljem mesta Vukovar. Ve-
ličasten spomenik in vzorno urejeni grobovi 
so na slovenske veterane naredili globok vtis. 
K spomeniku so položili venec in v mislih od-
tavali k tem junakom, ki so darovali življenja 
za ubranitev svojega mesta. Človek se vpraša, 
zakaj. Zakaj je moralo umreti toliko ljudi? Mo-
goče zato, ker so nasprotovali volji peščice sa-
modržcev? Zgodovina bo dala odgovore. Ver-
jetno tudi na tega, zakaj je v okolici Vukovarja 
še vedno toliko tabel z napisi »velika opasnost 
od mina«. Tam so bila nekoč polja z žitom, ki 
so hranila tudi krvi žejne ljudi. Tiste, kateri so 
te mine polagali v zemljo z namenom, da ne-
komu škodujejo. Žal, takšno je življenje.
Zadnji na vrsti je bil Križ na Donavi, kjer sta 
Viki Ašič in Andrej Bremec zapela Slomškovo 
pesem. Nato je sledila vrnitev v hotel, po ko-
silu so se vrnili domov. 
Med potjo so si podajali mikrofon iz roke v 
roko in vicev ni bilo ne konca ne kraja. Slo-
venski veterani so bili hvaležni vsem tistim 
(Zdenku, Vikiju, Andreju), ki so jih vodili in 
zabavali na izletu. Lep dvodnevni izlet so 
končali v ribiški koči na Ptuju.

Zapisala: Zdenko Zajc in Jože Gumzej
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Pod tem naslovom je tekla polemika v 
Delu, zato naj tak ostane tudi za naslednje 
vrstice.

V vojni za samostojno Slovenijo leta 1991 
smo bili slovenski vojaki in policisti eno. 
Tako je bilo po Sloveniji kot v republiški 
koordinacijski skupini. Tega ne more 
spremeniti ne tisto, kar se je začelo 
kmalu po vojni kazati kot razpoke med 
ministrstvoma za obrambo in notranje 
zadeve, enako ne to ali ono, kar skuša 
danes kaliti odnose med policijskimi in 
vojaškimi veterani. Težko je razumeti, 
komu bi lahko bilo do tega, da zaostruje 
odnose med obema veteranskima 
organizacijama, in zakaj to počne. 
Ali gre res za naivnost in prepotentne 
posameznike ali pa mogoče za agenturo, s 
pomočjo katere nam Srbi na svoj način še 
vedno vračajo za poraz leta 1991. Vojaško 
smo jih premagali, pri bizantinskih 
metodah pa jim ne sežemo niti do kolen.

V ponedeljek, 26. marca 2007, je novinar 
Ivan Praprotnik v Delu poročal o 
skupščini Zveze policijskih veteranskih 
društev Sever, ki je bila pri Slovenj 
Gradcu. Med drugim je zapisal, da je Angel 
Vidmar iz severnoprimorskega Severa 
predsednika vlade Janeza Janšo označil za 
»samovšečnega narcisoida«, predsednika 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo Srečka 
Lisjaka pa za »narodnega heroja«, ki ga na 
pogovor k Severu zagotovo ne bo.

Takšno poročilo je seveda moralo 
pritegniti pozornost in tudi ni bilo 
treba dolgo čakati na odmeve. Milan 
Horvat, predsednik Združenja Sever, 
je že naslednji dan, 27. marca 2007, v 
Delu objavil pismo, s katerim je zanikal 
resničnost tistega dela poročila v Delu, 
ki se je nanašal na predsednika vlade 
in na predsednika Zveze veteranov. 
Po njegovem zapisu ni bilo res, da je 
Angel Vidmar oznako o »samovšečnem 
narcisoidu« uporabil za predsednika 
vlade Janeza Janšo, pač pa je veljala 
predsedniku Zveze veteranov Srečku 
Lisjaku.

Na ta »popravek« se je 3. aprila v Delu 
oglasil novinar Ivan Praprotnik, prvotni 
poročevalec o dogodku. Ponovil je, kar 
je zapisal prvič, dodal pa še to, da je po 
Vidmarjevi izjavi stopil do njega in ga 
prosil za pojasnilo, da bi se prepričal, ali 
je res mislil Janšo. Angel Vidmar mu je 
to potrdil, dodal pa, da tudi Lisjak ni nič 
boljši.

Šele potem, 5. aprila, se je v Delu s pismom 
oglasil tudi Angel Vidmar. Takšne vrste 
pisma, kot je bilo njegovo, so v slovenskem 
tisku zanesljivo redka, če se katero sploh 
kdaj pojavi. Še zdaleč se ni opravičil za 
žaljive besede, pač pa je sporočil samo to, 

Vaše pismo

»Veterani združenja Sever niso žalili predsednika vlade«

da se niso nanašale na predsednika vlade, 
pač pa na predsednika Zveze veteranov. 
»Moje besede o predsedniku vlade so bile 
vedno pozitivne,« je še dodal. Če povzamemo: 
on ni žalil Janeza Janše, žalil je Srečka 
Lisjaka. Po aplavzu pa je sklepal, da je 
»mnogim le bolj pri srcu jasna in neposredna 
beseda, čeprav včasih boleča in neprijetna, 
kot mlatenje prazne slame«. 

Toda ali bi bilo mogoče, da bi res naši vojni 
tovariši, slovenski policisti ploskali tudi 
temu, da je narobe, ker predsednik vlade 
polkovnika Srečka Lisjaka imenuje kot 
heroja? Česa takega je skoraj nemogoče 
verjeti, čeprav se očitno lahko dodaja 
marsikaj čudnega. Kot da bi bila policijska 
veteranska skupščina pristojna za to, da 
odloča o tem, ali je bil polkovnik Srečko 
Lisjak junak vojne leta 1991 ali ne. Kot 
da bi bili po dolgih letih, ki so minila od 
takrat, policijski veterani nenadoma tisti, 
ki naj odločijo, ali je bil napad samostojne 
bojne skupine 6. PŠTO, ki ji je poveljeval 
major Srečko Lisjak, na enoto JLA v Rožni 
dolini izjemno hrabro in poveljniško dobro 
zasnovano dejanje. Kateri policisti upajo z 
aplavzom odločati o tem, da ni bil nastop 
majorja Lisjaka v Novi vasi primer izjemne 
drznosti in uspešnosti? Kdo so ti »junaki«, ki 
bi o herojih naše vojne odločali za mikrofoni 
ali pa želeli sami postati heroji z zamudo in 
na govorniških odrih namesto takrat v vojni, 
ko je bil čas za to?

Vsaka branjevka in prepirljiva vaška 
klepetulja ve, kje so meje pri zmerjanju in 
kaj so objektivno žaljivi izrazi, kot jih določa 
kazenski zakonik in zaradi katerih lahko 
končaš na sodišču, policist z dolgoletno 
prakso pa da tega ne bi vedel. Zanj je 
pomembno samo to, da ne sme zmerjati 
svojega najvišjega predstojnika, predsednika 
vlade, pri drugih ljudeh pa mu ni treba 
izbirati besed, tudi če jih žali. Še najmanj 
je treba pomisliti, kaj rečeš o predsedniku 
organizacije, ki združuje veterane vojne za 
Slovenijo. Naj poizkusi eden izmed navadnih 
Slovencev, ki ima z Angelom Vidmarjem 
opravka kot s policistom, le-temu v obraz 
zabrusiti, da je »samovšečni narcisoid«. Kaj 
bo takrat rekel policist Vidmar? Ali bo tudi 
zaploskal?

Zato sem tudi sam Delu poslal svoje 
pismo, prav pa je, da ga preberete še 
bralci Veterana. Še zdaleč ne zato, da bi 
poglabljali nasprotja med dvema bratskima 
veteranskima organizacijama, pač pa z 
željo, da bi bilo primerov, kot je opisani, 
čim manj. Policisti so bili leta 1991 zares 
naši bratje v orožju, toda če kateri med 
njimi po šestnajstih letih misli, da lahko deli 
lekcije z nekakšno nezmotljivo avtoriteto 
policajskega pendreka, potem se hudo moti. 
Skupaj bomo spet prišli samo z medsebojnim 
spoštovanjem in zaupanjem, kot večinoma 

tudi vlada povsod po Sloveniji med 
vojaškimi in policijskimi veterani. Tja 
gor nad vse pa se očitno lahko dvigne tudi 
kdo, ki ima neke svoje poglede in račune. 
Takšnim, ki povzročajo nasprotja, bi 
morali povedati, kar jim gre, predvsem 
v njegovi lastni organizaciji. Policistom 
v policijski, vojakom v vojaški, če se bo 
tudi kateri izmed nekdanjih teritorialcev 
spozabil in žalil delež policistov v vojni za 
Slovenijo.

Zdaj pa še besedilo, ki je bilo poslano 
uredništvu Dela.

Veterani združenja Sever niso žalili 
predsednika vlade

Veteranska vprašanja so eno, vojna za 
samostojno Slovenijo leta 1991 in junaki iz 
te vojne pa drugo. Zato predsedniku vlade 
ni mogoče očitati, ker polkovnika Srečka 
Lisjaka imenuje heroja. 

Že med vojno sem v republiški koordinaciji, 
tedanjem najvišjem skupnem poveljstvu 
slovenske vojske, policije in civilne 
obrambe, ministru za obrambo predlagal, 
da bi o vojni napisal knjigo. Minister za 
obrambo se je s tem strinjal, predlog je 
posredoval tudi ministru za notranje 
zadeve, zato sem kasneje iz obeh 
ministrstev dobil vsa najpomembnejša 
poročila, ki so se nanašala na vojno 
za Slovenijo. To so bili tudi dokumenti 
slovenske vojske in slovenske policije, obeh 
najpomembnejših formacij pri oboroženi 
obrambi slovenske suverenosti. 

Zaradi vseh teh dokumentov vem, kdo, 
kaj in kako je počel med vojno. Stari 
Grki so svoje junake imenovali heroje, če 
uporabimo ta stari naziv tudi za junake 
iz vojne za Slovenijo 1991, smo imeli med 
slovenskimi vojaki in policisti tudi več 
herojev. Med njimi posebno mesto zavzema 
polkovnik Srečko Lisjak. Z vidika vojne za 
Slovenijo je čisto vseeno, kaj počne danes, 
toda karkoli bi počel, je nedopustno in 
tudi nezgodovinsko s tem mešati njegovo 
vlogo v vojni leta 1991. Srečko Lisjak je 
bil tedaj heroj, in to takrat, ko je šlo zares, 
ko je govorilo orožje in ko se je bilo treba 
izkazati s pogumom in ne z nesramnostjo.

Zato je razumljivo, da predsednik vlade 
polkovnika Lisjaka imenuje heroja, saj 
je bil tedaj minister za obrambo in zato 
dobro ve, o čem govori in kdo si je ta naziv 
zaslužil. Kdor pa je zaradi tega prizadet, 
je to njegov osebni problem, dokler ga ne 
razglaša javno po časopisih. Heroje dajejo 
vojne, ne zavist.

Janez J. Švajncer

brigadir Slovenske vojske v pokoju
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Župan Občine Gornja Radgona Anton Kampuš je zadnjo januarsko soboto 
v najstarejšem objektu v tukajšnjem obmejnem kraju, imenovan  Špital, ki 
izvira iz 13. stoletja,  sprejel  visoka častnika Slovenske vojske, ki sta doma 
z radgonskega območja. Sprejem so pripravili v čast namestnika načelnika 
Generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Alojza Šteinerja in povelj-
nika  Poveljstva sil Slovenske vojske brigadirja Alana Gederja. Oba gosta 
sta svojo vojaško pot začela v nekdanjem občinskem štabu za TO Gornja 
Radgona. V  osamosvojitveni vojni med 28. junijem in 3. julijem 1991, ko 
so na radgonskem območju pustošile enote JA,  ko je bilo poleg  žrtev  Aloj-
za Gaubeja in  Janeza Svetine še več ranjenih in je nastalo  tudi veliko ma-
terialne škode, sta oba  gosta s svojim delovanjem prispevala  pomemben 
delež k osamosvojitvi.
Anton Kampuš je na tokratni sprejem poleg županov, dr. Darka Anželja iz 
Občin Apače, Miha Petka iz Občine Radenci in Antona Slana iz Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici, povabil še  člane predsedstva veteranov in predsedstva 
častnikov z radgonskega območja ter poveljnike posameznih vodov  Teri-
torialne obrambe Gornja Radgona v letu 1991.
Župan Anton Kampuš se je častnikoma zahvalil za njun prispevek k osamo-
svojitvi Slovenije na radgonskem območju, jima čestital za  napredovanje 
v karieri in jima izročil lani izdano kronologijo Negova skozi čas. (Negova, 
ki sodi v Občino Gornja Radgona, je lani slavila 900-letnico prve omembe.) 
Gosta sta  se  za  nepričakovan sprejem zahvalila in na kratko obudila  spo-
mine na čas, ki sta ga preživela  v službi v Gornji Radgoni. Ob tem sta po-
udarila, da so jima pri njunem sedanjem delu v veliko pomoč pridobljeno 
znanje in izkušnje iz prvih službenih let, ki sta jih preživela na radgonskem 
območju.  Oba sta se z nekdanjimi sodelavci zadržala v daljšem pogovoru.

Besedilo in foto: Franci Klemenčič

Radgonski župan je 
sprejel visoka častnika 
Slovenske vojske

Anton Kampuš ob nagovoru gostov

Na tradicionalno srečanje veteranov na Svetini, ki ga organizirajo veteranske 
organizacije občine Štore, so se tudi lani podali člani Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Laško, Območnega združenja ZSČ Laško, Zdru-
ženja Sever – odbor Laško in Društva za ohranjanje spomina na pohod 14. 
divizije Laško.
Mimo Aškerčevega trga je 48 pohodnikov odšlo v hrib proti Tolstemu in Do-
blatini, od koder so nadaljevali pot proti Vrunčevemu domu; tam so jih priča-
kali prijazni gostitelji, ki jih je vodil Srečko Križanec. Ker časa do začetka slo-
vesnosti ni bilo veliko, so praporščaki pohiteli s pripravo praporov in že se 
je začel kulturni program; sledili so pozdravni nagovori in za današnje čase 
vsem generacijam veteranov izredno naklonjen pozdrav predsednika ZVVS 
Srečka Lisjaka.

Laški veterani na Svetini 
in pikniku

Na slovesnost so prišli še veterani - prijatelji, ki so peš prišli s celjskega ob-
močja, in prijetno druženje bi se zavleklo pozno v popoldne, pa je veterane iz 
Laškega čakala še pot do dogovorjenega, že tudi tradicionalnega piknika pri 
Karlu Vodišku, prizadevnem članu večine domoljubnih združenj.
»Bog nas ima rad,« je bilo večkrat slišali ob poti, ko je za njimi in okrog njih 
po nebu plul marsikakšen čuden, temen oblak, ki pa na srečo ni puščal nepo-
trebnega dežja. Prav korajžno so korakali v nasprotni smeri poti, ki jo je leta 
1944 opravila legendarna 14. divizija – ob pomnikih so se ustavili, počastili 
z minuto molka in pesmijo trpljenje in ponosna dejanja borcev ter tudi tako 
potrdili svojo zavezanost svobodi in obletnicam, ki smo jih praznovali: 15. 
obletnici osamosvojitve Slovenije in 65. obletnici ustanovitve OF.
Vseeno so se podvizali in po dveh urah prispeli do »Karlovega ranča«. Pridru-
žili so se jim še prijatelji, ki zjutraj niso utegnili na pot, in veselje se je začelo.
Seveda niso manjkale družabne igre; vlečenje vrvi je šlo laškim veteranom na 
živce, saj so jih policisti oziroma člani združenja Sever dve leti zapored potegni-
li in tokrat ni bilo šale. Nekaj je prispevala tradicionalna trma, poznala pa se je 
tudi pomoč občinske oblasti, saj je za ekipo ZVVS vlekel tudi laški župan, ki bo 
kmalu tudi uradno veteran, le še slikati se še mora! Laški veterani so nekoliko 
popravili slab vtis iz prejšnjih let in rezultat znižali na 2 : 1. To jim je dalo novih 
moči in na glas so govorili: »Prihodnje leto pa ga bomo izenačili!«
O nogometu pa letos ne bomo veliko govorili, več o njem govori glasilo pri-
jateljev iz združenja Sever.
»Še več takšnih srečanj, pa bomo še zmagovali,« poudarjajo laški veterani.

Karl Vodišek

Na »Karlovem ranču« je piknik minil v prešernem ozračju.

V petek, 23. februarja, so se veterani območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo zbrali na redni seji Zbora veteranov OZVVS Laško. Udeležila so 
se ga dobra polovica članov, državnozborski poslanec in župan Občine Ra-
deče Han, predstavniki sosednjih OZVVS, predstavniki OZSČ Laško in Zdru-
ženja Sever – odbor Laško ter Društva za ohranjanje spomina na pohod 14. 
divizije Laško.
Zbor je soglasno potrdil poročilo predsednika o delu v letu 2006, poročilo o 
finančnem poslovanju in poročilo nadzornega odbora. Z obširnim progra-
mom dela za leto 2007 želijo še pritegniti člane, ki se doslej niso našli v orga-
niziranih dejavnostih, privabiti želijo tudi nove člane, predvsem pa želijo 
dati s svojim delom poudarek dejavnostim za odkritje spominskih plošč na 
objektih, v katerih je bilo v letih 1990 in 1991 hranjeno orožje za osamosvo-
jitveno vojno, in odkritjem spominskih znamenj v spomin na osamosvojitve-
no vojno leta 1991 v občinskih središčih. Pri finančnih virih se bodo za izved-
bo programa dela naslonili predvsem na članarino, prostovoljne prispevke 
in soudeležbo članov ter finančna zagotovila lokalnih skupnosti, donacije in 
sredstva zveze, namenjena tem dejavnostim.
V pozdravnih nagovorih gostov je bilo zaznati pohvalne misli za opravljeno 
delo in želje za čim uspešnejšo izvedbo programa dela ter uspešno in dobro 
sodelovanje, kot je potekalo do sedaj.
Zaslužnima članoma združenja Miranu Kačiču in Janku Franeti so podelili 
bronasti plaketi ZVVS, zahvali OZVVS Laško sta prejela 38. VTP SV Celje in SD 
Dušan Poženel Rečica pri Laškem, donatorske zahvale pa Izbira Laško, Karel 
Vodišek, Turistično društvo Rimske Toplice, Anica Aškerc in Marjan Čokelc.

Konrad Zemljič

Redni letni zbor članov 
OZVVS Laško 
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Na letnem zboru sevniških veteranov vojne za Slovenijo, ki je potekal 17. 
marca v Krmelju, se je zbrala skoraj polovica članov in 18 gostov. Zbor je po-
tekal v treh delih, in sicer slavnostnem, delovnem in družabnem.
V slavnostnem delu so opravili častno veteransko dejanje in zaslužnim čla-
nom podelili priznanja za njihovo dosedanje delo. Bronasto plaketo ZVVS je 
predstavnik ZVVS Tomaž Teropšič podelil predsedniku sevniškega veteran-
skega združenja Venčeslavu - Slavku Hočevarju. Predsednik Hočevar pa je 
podelil spominsko plaketo Obranil Posavje 1991 Marjanu Gracarju, zlati me-
dalji Obranil Posavje 1991 Janiju - Jožetu Koširju in Ivanu Konciliju, srebrni 
medalji Obranil Posavje 1991 Ivanu Bidermanu in Ljubu Motoretu, bronaste 
medalje Obranil Posavje 1991 pa so prejeli Fanika Zemljak, Boris Amon, Mi-
ran Močnik, Janez Šoštarič in Milan Varlec.
V delovnem delu letnega zbora so analizirali delo v preteklem letu in zasta-
vili program dela za leto 2007. Program je vsebinsko bogat, namenjen vsem 
članom združenja in je objavljen tudi na njihovi spletni strani. Sprejeli so tudi 
nekaj sprememb svojega statuta, ki so nastale predvsem kot posledica pove-
čanega števila članstva v zadnjih treh letih (s 56 na 410), porazdelitve dela 
znotraj združenja in še večje transparentnosti dela v zadovoljstvo vseh čla-
nov. Opravili so nekaj kadrovskih sprememb v vodstvu. V kroniko svojega 
združenja bodo vpisali vsa pomembnejša dogajanja preteklega leta, kar bo 
tudi objavljeno na njihovi spletni strani.
Naj ne deluje samohvalno, če porečemo, da so sevniški veterani z delom 
združenja zelo zadovoljni, to se kaže tudi v številčnosti članov na njihovih 
srečanjih. Kot pravijo, imajo srečo, da dela njihovo vodstvo odlično in se ne 
zadovolji z že doseženimi rezultati, temveč deluje v interesu večine kreativno 
in zre v prihodnost s pogledom na vsakega svojega člana. 
Tretjemu, družabnem delu zbora so namenili še kar nekaj uric ter uživali v 
druženju, klepetu, pesmi in harmoniki.
Kako se ne bi veselili ponovnega druženja po tem lepem doživetem večeru!

Fanika Zemljak

Letni zbor sevniških veteranov je vodilo delovno predsedstvo.

Letni zbor OZVVS Sevnica

»Spomin na osamosvojitveno vojno je treba negovati in ga prenašati na mlaj-
še rodove. V zavest vseh generacij mora vstopiti spoznanje, da samostojna 
Slovenija ni nastala sama od sebe, ampak je plod dolgotrajnih prizadevanj 
ter srčnosti, odrekanja in poguma, žal pa tudi življenj braniteljev slovenske 
samostojnosti. Z odhodom zadnjega vojaka JLA z ozemlja Republike Slove-
nije pa je bila končana zadnja bitka v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, ki 
je za pripadnike slovenskih oboroženih sil pomenila zmago v vojaškem spo-
padu z JLA. To pa je bil velik dan tudi za Slovenijo, saj je s tem dnem posta-
la dejansko suverena država na svojem celotnem ozemlju. Branitelji smo v 
osamosvojitveni vojni mladi državi zavarovali meje, državljankam in držav-
ljanom pa zagotovili mir in možnost za nadaljnji razvoj. S tem smo vstopili 
v njeno zgodovino, pa če nam bo to kdaj priznano ali ne!« To je bila misel, ki 
je prevevala udeležence srečanja veteranov vojne za Slovenijo, ki ga je Ob-
močno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija - Cerkno v sodelovanju 
s tamkajšnjo Krajevno skupnostjo in Kulturno umetniškim društvom Planika 

Veterani so zaznamovali 
obletnico 
osamosvojitvene vojne

v soboto, šestnajstega septembra lani, pripravilo na Vojskem nad Idrijo. 
Ker sta izjemno slabo vreme in megla »da bi jo lahko rezal«, ki se je dvigovala 
nad dolino, marsikoga odvrnila, da bi tega dne obiskal Vojskarsko planoto, 
je bilo srečanje nekoliko manj številno, a prijetno. Prireditev je začel trobilni 
kvintet Orkestra Slovenske vojske, spomin na dogodke iz osamosvojitvene 
vojne je v slavnostnem nagovoru obudil predsednik OZ VVS Benedikt Bajec, 
bogat kulturni program pa so pripravili pevci in recitatorji KUD Planika iz 
Vojskega.
Po končani prireditvi so se udeleženci zadržali na družabnem srečanju, ki so 
ga organizatorji pripravili s pripadniki Slovenske vojske. 

Marijan Platiše

Bogat kulturni program so udeležencem veteranskega sreča-
nja na Vojskem pripravili pevci in recitatorji KUD Planika iz 
Vojskega.

V lenarškem domu kulture je bil letni programsko-volilni občni zbor Območ-
nega združenja veteranov vojne za Slovenijo Lenart. Vanj je vključenih 295 
veteranov slovenske osamosvojitvene vojne iz občin Benedikt, Cerkvenjak, 
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Poleg njih 
so se zbora udeležili še generalni sekretar Zveze veteranov vojne za Slove-
nijo Jože Kuzman, nekdanji načelnik Manevrske strukture Narodne zaščite 
mag. Marjan Fekonja, predstavniki veteranskega združenja Ruše in Ormož, 
Slovenske vojske, Društva generala Rudolfa Maistra iz Lenarta, župan Občine 
Sveta Trojica Darko Fras in podžupana občin Lenart in Benedikt Franc Krivec 
in Janez Zorko.
O delu združenja je obširno poročal dolgoletni predsednik Peter Leopold. Po-
udaril je nekatere pomembnejše naloge, ki jim tudi sicer namenjajo veliko po-
zornost, saj z njimi krepijo ugled in prepoznavnost veteranske organizacije. 
Uspelo jim je zbrati obsežno dokumentarno gradivo iz osamosvojitvenih ča-
sov, predvsem iz obdobja priprav na vojno, ko so tudi na lenarškem območju 
oblikovali MSNZ, skrivali orožje in se nato v junijsko-julijski vojni uprli agresiji 
nekdanje JLA. Del tega dogajanja so predstavili v zajetnem zborniku Čas od-
ločitve 1990–1991, ki naj bi ga v kratkem dopolnili in ponatisnili, saj so zbrali 
več novih, zanimivih podatkov. Po zaslugi vzornega tajnika združenja Franca 
Serneca so izdelali popoln seznam pripadnikov Teritorialne obrambe in dru-
gih udeležencev vojne 1991 na lenarškem območju, ki ga za upravne postopke 
uporabljajo tudi uradni državni organi. Nenehno skrbijo za urejanje veteran-
skega statusa udeležencem vojne 1991, pomagajo pri premoščanju socialnih 
stisk nekaterim članom, seznanjajo javnost z dogodki iz obdobja osamosvaja-
nja in prirejajo učne ure za osnovnošolsko mladino. Zelo dobro je sodelovanje 
z vsemi občinami, s sosednjimi veteranskimi združenji in z drugimi veteranski-
mi organizacijami. Imajo podpisan dogovor o sodelovanju veteranov vojne za 
Slovenijo s člani policijskega združenja Sever in z borčevsko organizacijo NOB. 
Peter Leopold je tudi povedal, da jim je Občina Lenart zagotovila nove prosto-
re za delovanje in tudi sicer pomagala pri zagotavljanju prostorskih in drugih 
pogojev za nemoteno delovanje. Ob 15. obletnici so v Lenartu odkrili tudi spo-
minsko ploščo pripadnikom MSNZ. Med uveljavljenimi dejavnostmi so pohodi 
po poti generala Maistra, sodelovanje na športnih tekmovanjih in srečanjih, 
udeležba na državnih proslavah in prireditvah, je še povedal Peter Leopold in 
se zahvalil vsem funkcionarjem območnega združenja, ki so nesebično in pre-
dano opravljali svoje delo, zlasti še tajnik Franc Sernec, blagajnik Marjan Ruči-
gaj, praporščaka Roman Čuš in Božidar Kolar.

Naša zgodba ni zgodba 
zaspanih fantov …
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Sprejeli so dopolnitve statuta, potrdili letošnji delovni program s finančnim 
načrtom, razrešili dosedanje vodstvo in izvolili novega. V predsedstvo združe-
nja so bili izvoljeni mag. Marjan Toš, Ivan Vela, Marjan Ručigaj, Janez Kocbek, 
Stojan Bračič, Roman Čuš, Srečko Poštrak, Božidar Kolar in Danijel Zarnec. 
Podelili so priznanja, spominske znake in zahvalne listine za sodelovanje v 
osamosvojitveni vojni in za delovanje v območnem združenju. Posebne spo-
minske znake so dobili vsi pripadniki enote, ki je leta 1991 sodelovala v spo-
padu v Radencih. Ob tej priložnosti jim je čestital podpolkovnik Miran Fišer 
iz 37. poveljstva Slovenske vojske ter se jim zahvalil za odločnost in pogum. 
Spomnil je, da vojna za Slovenijo leta 1991 ni trajala le deset dni in da je zahte-
vala veliko osebnega poguma, ki ga pripadnikom TO ni manjkalo. Ob veliki 
podpori vsega prebivalstva Slovenije je bil odpor agresiji JLA učinkovit, voj-
na pa dobljena z majhnimi žrtvami. Zato ne moremo govoriti, da bi bila naša 
zgodba zgodba zaspanih fantov. Ravno obratno, je poudaril podpolkovnik Mi-
ran Fišer na zborovanju v Lenartu. Na njem so tudi podelili listino častnega 
člana Petru Leopoldu, ki je združenje vodil vse od ustanovitve leta 1993. 

Mag. Marjan Toš

Na programsko-volilnem občnem zboru lenarškega 
območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo so 
podelili priznanja zaslužnim članom za izjemna dejanja v 
osamosvojitveni vojni 1991 in za velik prispevek h krepitvi 
in k utrjevanju območnega združenja. Bronasta priznanja 
so prejeli veterani Ožbalt Lešnik, Ivan Kraner in Drago Lipič, 
spominsko plaketo Združenja veteranov vojne za Slovenijo pa 
je dobila Občina Lenart. Ta že od vsega začetka finančno in 
tudi sicer podpira dejavnost območnega združenja, daje na 
razpolago prostore in pomaga pri številnih akcijah. Plaketo je 
Občini Lenart podelil generalni sekretar ZVVS Jože Kuzman. 
Bronasti plaketi ZVVS sta prejela Franc Sernec in mag. 
Marjan Toš, srebrno plaketo pa prvi in dolgoletni predsednik 
lenarškega združenja Peter Leopold. Spominski znak Radenci 
1991 je prejelo 25 veteranov, udeležencev bojne akcije leta 
1991 v Radencih.

Pri Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni, kjer se s sejmarstvom ukvarjajo že 
polnih 45 let, so leta 2003 skupaj s Slovensko vojsko in še z nekaterimi dru-
gimi organizirali prvi sejem Sodobna vojska. Sejma sta bila nato še leta 2004 
in 2005. Lani sejma ni bilo, saj je bilo odločeno, da bo ta v prihodnje bienalen. 
Toda letošnji sejem, ki bo v Gornji Radgoni med 20. in 22. septembrom, bo pre-
oblikovan in preimenovan. Janez Erjavec, direktor Pomurskega sejma, pravi, 
da bo ta sejem imel naslov Sejem Sodobna obramba. Gre za sejem, ki ne bo 
predstavljal le vojaške, temveč celovito ponudbo izdelkov in storitev za zago-
tavljanje civilne varnosti. Poudarek bo dan tudi mednarodnemu obrambnemu 
povezovanju in dejavnostim Slovenije v zvezi Nato. S spremljevalnimi dogodki 

V Gornji Radgoni letos 
Sejem Sodobna obramba

Utrinek s Sejma Sodobna vojska leta 2005: minister za obrambo 
Karl Erjavec in direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec med 
ogledom sejma

bo sejem poskrbel še za poslovne stike ter seznanjal širšo javnost z zaposlitve-
nimi možnostmi v Slovenski vojski in obrambnem ter varnostnem sistemu. 
Naj še povemo, da je Pomurski sejem lani ustvaril 430 milijonov tolarjev do-
hodkov, od katerega je imel skoraj deset odstotkov dobička. Radgonski sej-
marji pričakujejo take poslovne uspehe tudi letos, saj bodo poleg Sejma sodo-
bna obramba organizirali še nekaj drugih sejemskih prireditev in več kot sto 
drugih dogajanj.

Besedilo in foto: Franci Klemenčič

Tako kot vsako leto so se tudi oktobra lani veteranke in veterani OZVVS Ko-
čevje podali na svoj tradicionalni letni izlet. Po nedavnem spoznavanju av-
strijskega dela jih je pot tokrat popeljala še v italijansko zamejstvo. 
Preko doberdobske planote, »groba slovenskih fantov«, so se v jutranjih urah 
najprej zapeljali do monumentalne grobnice v Sredipolju ter tam obudili spo-
min na strahote soške fronte, potem pa so si ogledali Maksimilijanov grad Mi-
ramar pri Trstu. V nadaljevanju jih je ob slikovitem robu tržaškega zaliva in 
čez gradeško laguno cesta vodila do Ogleja. Tam so v starodavni Poponovi 
baziliki lahko občudovali starokrščanske mozaike, največje ohranjene mozai-
ke zahodnega sveta, med krožno vožnjo okoli mesta in z obiskom Palmanove 
pa so se seznanili z utrdbeno arhitekturo novega veka ter spoznali eno redkih 
ohranjenih t. i. idealnih mest, zgrajenih po zamislih renesančnih arhitektov. 
Še posebej tisti, ki so se pred dvema letoma udeležili izleta na avstrijsko Ko-
roško, so se ob primerjavah z visokim obzidjem srednjeveških Brež in drzno 
izpostavljenostjo Ojstrovice lahko prepričali, kako korenito se je z razvojem 
strelnega orožja spremenil pomen fortifikacij.
Da udeleženci izleta niso ostali prikrajšani za številne podatke in zanimive po-
drobnosti o življenju zamejskih Slovencev, je s požrtvovalnostjo poskrbel ro-
jak iz pobratene Doline pri Trstu, prof. Aldo Stefančič, ki je prijazno prevzel 
strokovno vodenje enega od obeh avtobusov, uredil pa je tudi vse potrebno 
za obisk Miramara. Skupaj z vodstvom izleta se je potrudil, da bi potep čez 
državno mejo kljub ne najlepšemu vremenu udeležencem ostal v prijetnem 
spominu.
V večernih urah so se veteranke in veterani po vožnji mimo Trsta in Bazovice 
ustavili še na večerji v Kozini, kjer so se tisti z največ energije zavrteli ob zvo-
kih harmonike, ki je kot po navadi prešerno zazvenela pod spretnimi prsti 
Tonija Zidarja. In tako sta dolg dan ter večerna plesna rekreacija med vožnjo 
proti domu marsikoga zazibala v globok sen, ki se je končal šele s prihodom 
v Kočevje.

Besedilo: Mihael Petrovič ml.

Kočevski veterani v Italiji

Spet je prišel prvi petek v marcu in veterani vojne za Slovenijo z območja 
Grosupljega so se zbrali na občnem zboru. To pa ni bil navaden vsakoletni 
zbor, saj je bil volilni in grosupeljski veterani so zaključili izredno uspešno 
obdobje delovanja svojega združenja. Na zbor so povabili celotno članstvo 
(170 članov), župane vseh treh občin, predstavnike Pokrajinskega odbora 
VVS, veteranske organizacije Sever, OZVVS Kočevje ter prejemnike priznanj. 
Od vabljenih se je zbora udeležilo 61 članov OZVVS, predsednik Pokrajinske-
ga odbora Darko Čop, predsednik OZVVS Kočevje Toni Vovko in predstavnik 
veteranskega društva Sever Ljubljana z okolico g. Burilov.
Zbor se je začel z državno himno, nadaljeval se je z veteranskim dejanjem. Z 
minuto molka so udeleženci zbora počastili tudi tri umrle člane, ki so premi-
nuli v letu 2006, in sicer Bojana Predaliča, Jožefa - Nikolaja Hribarja in Aloj-
zija Zakrajška.
Sledilo je poročilo predsednika združenja  Gregorja Bregarja o delu predsed-
stva in celotnega združenja v preteklem mandatnem obdobju. Gregor Bregar 
je že uvodoma z zadovoljstvom ugotovil, da sta predsedstvo in z njim celo-
tna veteranska organizacija dosegla vse in še več, kot so smeli upati ob za-
četku mandata aprila 2003. Združenje se je še posebej trudilo, da bi anonim-
na organizacija postala prepoznavna, in to jim je tudi uspelo. Organizacija je 
postala množična in prepoznavna, njeni člani pa so nanjo ponosni in se radi 
udeležujejo vseh dejavnosti, ki jih OZVVS organizira. V štiriletnem obdobju 
se je nabralo kar nekaj dejavnosti, kar priča o uspešnosti tega mandatnega 

Volilni občni zbor OZVVS 
Grosuplje
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obdobja. Naj jih naštejemo vsaj nekaj:

•  vsakoletno preverjanje znanja streljanja z avtomatsko puško v Crngrobu, 
katerega izvajamo v sodelovanju s Slovensko vojsko;

•  pohod po poteh soške fronte, ki ga je organiziral naš član Franc Omahen;
•  vsakoletna udeležba na tradicionalnem srečanju borcev NOB na Ilovi Gori. 

Prvič so se ga udeležili leta 2003, veterani Franc Omahen, Stane Žvegla in 
Branko Gruden pa so pripravili rekordnih 500 porcij golaža, ki so ga po-
gumno poimenovali »veteranski golaž«.

Posebej je treba omeniti športno sekcijo, ki jo že vseskozi vodi Davorin To-
mažin. Z aktivnimi člani - športniki in šahisti se je udeleževala vseh športnih 
tekmovanj na ravni ZVVS, za katero so lahko sestavili ekipo. Grosupeljski ve-
terani -športniki tudi že dosegajo vidne rezultate. Vsako leto se seveda udele-
žujejo vseh proslav, ki jih organizira ZVVS ali druge sorodne organizacije, kot 
so druge OZVVS, PO ZVVS in veteranska organizacija Sever. Za 1. november 
položijo vence na obe obeležji v Grosupljem in Ivančni Gorici. Žal pa se mora-
jo vsako leto na grobu posloviti tudi od katerega od svojih članov.
Leta 2004 so preselili tudi sedež svojega združenja, in sicer iz prostorov pod-
jetja VELE na Adamičevi cesti v Gasilski center, kjer jim je prostore odstopila 
Občina Grosuplje, za kar so ji zelo hvaležni. 
Jeseni 2004 so postavili obeležje v Ivančni Gorici, ki ga je vodil Odbor za po-
stavitev obeležja. Člani tega odbora so bili nekateri člani z območja Ivančne 
Gorice ter predsednik in sekretar združenja.
Organizirali so tudi izlet na Triglav. S pomočjo sponzorjev (G-M&M, d. d., in 
Radia Zeleni val) so kupili več veteranskih uniform, kupili pa so tudi prve 
majice z veteranskim znakom.
Leta 2005 so imenovali dva nova praporščaka, to sta Andrej Lekan in Jožko 
Hrovat, ki so ju tudi opremili z novima uniformama. Ob tem je treba pove-
dati, da se praporščaki z izredno požrtvovalnostjo udeležujejo vseh proslav, 
komemoracij in drugih prireditev.
Junija 2005 je združenje organiziralo srečanje vseh članov na Krki, kjer so 
si ogledali lepote Krške jame in tega dela Dolenjske. Sekretar združenja Pri-
mož Zgonc se je udeležil tudi srečanja s predstavniki madžarske veteranske 
organizacije.
Leto 2006 so začeli z obsežno akcijo, ki so jo imenovali Aktivnosti ob 15-ob-
letnici osamosvojitve Slovenije. V okviru akcije so načrtovali proslavo in iz-
dajo spominskega zbornika. Za izdajo spominskega zbornika je bil imenovan 
uredniški odbor pod vodstvom Jožeta Mikliča, ki se je še posebej trudil, da je 
bil izdan zbornik, ki je bil izdelan strokovno in je vzbudil veliko pozornost po 
vsej Sloveniji. Zbornik vsebuje spomine udeležencev vojne za Slovenijo na 
leto 1991. Posredovali so ga vsem članom združenja, ZVVS, šolam, knjižni-
cam in drugim organizacijam, svojim sponzorjem in posameznikom.
V okviru praznovanja 15-letnice osamosvojitve Slovenije so organizirali kon-
cert Pihalnega orkestra Slovenske vojske, ki je bil 25. junija 2006 na gradu 
Boštanj pri Grosupljem.
Ob koncu leta je predsedstvo OZVVS Grosuplje sprejelo tudi Pravilnik o pri-
znanjih in odlikovanjih OZVVS, ki pa ga bodo začeli uporabljati letos.
To je le del dejavnosti, ki so jih opravili v OZVVS Grosuplje v štirih letih, seveda 
pa jih je bilo še več. Treba je poudariti, da brez svojih sponzorjev, zlasti občin Gro-
suplje pa tudi Dobrepolje in Ivančna Gorica, Pekarne Grosuplje, lovskih društev 
in drugih ter posebej požrtvovalnih članov veteranske organizacije vsega tega ne 
bi zmogli postoriti. Posebna zahvala ob tej priložnosti gre zlasti Slovenski vojski.

Po tradiciji so se grosupeljski veterani tudi letos prvi petek v 
marcu srečali na občnem zboru.

Predsedstvo je zato na 23. redni seji sklenilo, da prve medalje in priznanja, 
ki so bili izdani na podlagi novega pravilnika, podeli nekaterim najbolj za-
služnim članom.
Tako so bili na zboru podeljeni naslednji plakete, medalje in priznanja. Jože 
Miklič in Andrej Lekan sta prejela pisni priznanji združenja, Gregor Bregar, 
Primož Zgonc, Jelka Janežič, Janez Skubic in Albin Hvastija so od novoizvo-
ljenega predsednika Borisa Peterke prejeli zlate medalje OZVVS Grosuplje, 
predsednik PO VVS Darko Čop pa je bronasto plaketo ZVVS  podelil Gregorju 
Bregarju in Jelki Janežič.
Na zboru so podelili tudi priznanja za uspešno strelsko preizkušnjo v Crn-
grobu junija 2006. Priznanja sta podelila dosedanji predsednik in sekretar 
Gregor Bregar in Primož Zgonc.
V imenu prejemnikov priznanj se je zahvalil starosta veteranske organizacije 
Grosuplje Albin Hvastija.
Zbrane je na koncu nagovoril tudi predsednik Pokrajinskega odbora VVS 
Darko Čop in izrazil dosedanjemu delu OZVVS Grosuplje priznanje za dose-
žene uspehe.
Že na začetku je bilo povedano, da je bil to volilni občni zbor, zato je zbor, ki 
ga je vodil delovni predsednik Miro Zupančič, razrešil dosedanje vodstvo, za 
novo mandatno obdobje pa izvolil naslednje organe in njihove člane:

-  predsedstvo: predsednik Boris Peterka, sekretar Dušan Hudolin ter člani 
Davorin Tomažin, Alojz Vrhovec, Avgust Fortuna, Stane Žvegla, Alojz Potoč-
nik, Franc Omahen in Gregor Bregar,

-  nadzorni odbor: predsednik Marjan Berce in člana Jože Marolt ter Bran-
ko Baričič, 

-  častno razsodišče: predsednik Primož Zgonc ter člana Jože Ložar in An-
ton Klinec.

Jelka Janežič

Veterani OZVVS gornje Posočje so na redni občni zbor 23. marca povabili 
še vse pripadnike enot TO, ki so sodelovali pri zavzetju skladišča orožja JA 
na Šentviški gori, stražarnice Livek in vojašnice Bovec, ki še niso včlanjeni v 
Zvezo veteranov Slovenije.
Veterane in goste, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano nekdanjega 
doma JA v Tolminu, je pozdravil novoizvoljeni predsednik OZVVS gornje Po-
sočje Roman Medved. V nagovoru je izkoristil priložnost in vabljene goste, ki 
so sodelovali v akcijah za osamosvojitev, povabil k pristopu, širitvi in pove-
čanju moči njihove organizacije.
Prisotni so bili tudi predstavniki VTP Postojna in major Marjan Dovžan.
Po formalnem delu rednega letnega zbora, podaji poročil in razpravi o minulem 
delu ter načrtih za tekoče delo je sledil slovesen del zbora, na katerega so navzo-
či čakali dolgih petnajst let. Sledila je podelitev spominskih bojnih znakov.
Na oder so najprej prišli borci 25. alpskega izvidniškega voda, ki so sodelo-
vali pri zavzetju vojašnice v Bovcu. Sledili so jim borci 2. voda 140. diverzant-
skega voda, ki so sodelovali pri zavzetju mejne stražnice Livek, in nazadnje 
pripadniki 86. čete, ki je zavzela skladišče orožja JA na Šentviški gori.
Vsi prejemniki spominskih bojnih znakov so izrazili hvaležnost, da le niso 
pozabljeni žrtve in odrekanja v dneh osamosvajanja domovine. Pa vendar so 
prejete znake sprejeli z grenkim priokusom, da so na ta dan čakali dolgih pet-
najst let in da žal marsikateri soborec ni dočakal teh trenutkov zahvale.
Predsednik je navzoče seznanil še s tem, da bodo pripadniki enot, ki so so-
delovali pri zavzetju drugih stražnic, prejeli spominske znake na prvem spo-
mladanskem ali priložnostnem srečanju veteranov gornjega Posočja.
Po podelitvi spominskih bojnih znakov, ki so jih podeljevali najodgovornej-
ši častniki območnega štaba TO iz leta 1992 in današnji člani predsedstva 
OZVVS, je sledila podelitev srebrne plakete in bronastih plaket zaslužnim čla-
nom območnega združenja. Plakete so prejeli člani OZVVS za aktivno in po-
žrtvovalno delo pri organizaciji pohodov, športnih in slavnostnih prireditev 
ter vodenja organizacije od njene ustanovitve.
Veteranka Franka pa je slovesnost sklenila z nadvse prisrčnim dejanjem. Čla-
nom sekcije Drežnica in sodelujočim na tradicionalnem pohodu veteranov 
na Triglav se je s prisrčnim nagovorom in skromnim darilom skupini pohod-
nikov zahvalila za vabilo in nesebično pomoč, s katero ji je uspelo osvojiti 
našo najvišjo goro Triglav.
Slovenska vojska iz Vipave je poskrbela za okusen golaž, ki je ob drugih dobro-
tah narave popeljal zbrane v prijetno druženje in tudi povečanje članstva.

Pavel Četrtič

V gornjem Posočju podelili 
spominske bojne znake
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Letos mineva deset let od delovanja OZVVS Radovljica - Jesenice, ki je z več 
kot 1100 člani četrto največje območno veteransko združenje v Sloveniji. 
Okroglo obletnico delovanja bodo letos počastili tudi z odprtjem Doma vete-
ranov Zgornje Gorenjske, ki bo predvidoma 25. junija.
Dom stoji na Ljubljanski cesti 60 v Radovljici, doslej pa so zanj namenili do-
brih 90.500 evrov. Za dobrih 31.250 evrov je bilo zbranih donacij podjetij 
in obrtnikov, 8.000 evrov so prispevali posamezniki, člani združenja pa so 
doslej opravili skoraj 5000 prostovoljnih ur; med njimi največ predsednik Ja-
nez Koselj (več kot 2000 ur) ter Dane Berce (597 ur) in Boris Sitar (513 ur). 
V okviru združenja je doslej delovalo šest občinskih odborov, ki se jim je pri-
družil še občinski odbor v Občini Gorje, ki ga vodi Ivan Ratek.

Ob 10. obletnici dela nov veteranski dom v Radovljici 

Letni zbor OZVVS Bela krajina je bil tokrat volilni in je potekal 24. marca v 
Kulturnem domu v Črnomlju. Poleg večjega števila članov so se zbora udele-
žili tudi povabljeni gosti iz OZVVS Dolenjska, OZVVS Trebnje, OZVVS Kočev-
je, Sever, OO ZB NOV Črnomelj in Metlika, ZSČ Metlika ter podžupan Občine 
Metlika. Zbor se je začel s krajšim kulturnim programom ter simbolnim vete-
ranskim dejanjem.
Na zboru so predstavili vsa poročila o delu združenja, ki so pokazala uspešno 
delovanje v preteklem letu. Veliko dejavnosti je bilo izpeljanih v počastitev 
15. obletnice osamosvojitve. Zbor je sprejel tudi načrt dela za letošnje leto. 
Na dnevnem redu so bili razrešitev dosedanjega vodstva in organov ter volit-
ve vodstva za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Branko Kobetič, ki je 
združenje vodil zadnja dva mandata, je bil imenovan za častnega predsedni-
ka. Za novega predsednika je bil izvoljen Slavko Malešič, za namestnika pred-
sednika Anton Šuklje, za sekretarja Božidar Šober, za člane predsedstva pa še 
Janez Gregorič, Marko Plut, Matija Brunskole, Martin Henigsman, Bojan Jak-
ša in Janez Škrinjar. Tudi v drugih organih so enakomerno zastopani člani iz 
vseh treh belokranjskih občin. V nadzorni odbor sta bila poleg predsednika 
Antona Krašovca izvoljena Jože Kočevar in Anton Jelenič. Častnemu razso-
dišču bo predsedoval Jure Mihelič, sodelovala bosta še Julij Rakar in Edvard 
Klepec. Tokrat so prvič izvolili tudi komisijo za šport, ki jo bo vodil Franc 
Štajdohar, člana pa sta še Silvo Štubljar ter Robert Rogelj. Poleg obstoječih so 
imenovali še nekaj novih praporščakov iz vsake občine. Tako so zdaj prapor-
ščaki iz Občine Črnomelj Stanislav Zupančič, Jakob Asani, Janez Kralj, Bran-
ko Črnič, Miroslav Lujič in Dane Dajčman. Iz Občine Metlika so praporščaki 
Zvonimir Radkovič, Radoslav Biličič, Marjan Plut in Andrej Videtič, iz Občine 
Semič pa Dušan Modrinjak, Anton Skala in Božidar Plut.
Zaslužnejšim članom sta za uspešno delo stari in novi predsednik podelila 
priznanja ZVVS. Bronasto plaketo so tokrat prejeli Branko Adlešič, Peter Kle-
menčič, Ana Pezdirec, Božidar Šober, Janez Škrinjar, Alfonz Baškovič, Sreč-
ko Kobetič, Radoslav Biličič, Alojz Grabrijan in Jure Mihelič. Podelila sta tudi 
članske izkaznice novosprejetim članom združenja. 
Tudi letošnji zbor so belokranjski veterani zaokrožili s prijetnim veteran-
skim druženjem. Za pogostitev je tokrat poskrbelo 32. vojaškoteritorialno 
poveljstvo iz Vojašnice Novo mesto, za kar so jim zelo hvaležni.

Slavko Malešič 

Volilni zbor  OZVVS  
Bela  krajina

Na letošnjem volilnem zboru so belokranjski veterani izvolili novo 
vodstvo, ki bo vodilo in usmerjalo dejavnosti združenja naslednje 
štiri leta. (slika ima oznako malesicm)      

Naključja so včasih nenavadna in tako je kar malce ironično, da je odkritje 
spomenika osamosvojitvi Slovenije v Kočevju, ki sta ga ob petnajsti obletni-
ci vojne za Slovenijo s pomočjo številnih donatorjev postavila OZVVS Kočev-
je in Občina Kočevje, potekalo prav na 22. december, ki ga je nekoč kot svoj 
praznik praznovala pokojna JLA. Nekaj sto obiskovalcev, ki so se v mrzlem 
vremenu s praporščaki prijateljskih veteranskih združenj obeh vojn ter ZVVS 
zbrali ob spomeniku, pa je gotovo dodobra ogrel nagovor častnega govornika 
dr. Franceta Bučarja, ki je izjemno pronicljivo analiziral dogajanja ob razpadu 
nekdanje države in nastanku nove države, tako da so njegove besede na Ko-
čevskem tudi mesece pozneje še vedno predmet pogovorov.  
O uporniški preteklosti Kočevske je spregovoril župan Janko Veber, spomenik 
in njegovo simboliko pa je prisotnim podrobneje predstavil medvojni pred-
sednik občinske skupščine Mihael Petrovič st., ki je tudi vodil dejavnosti pri 
postavitvi. Predsednik OZVVS Kočevje Anton Vovko se je v imenu združenja 
poimensko zahvalil vsem, ki so s svojimi donacijami že pripomogli k uspešni 
izvedbi projekta ali pa še bodo. 
Številne prisotne je razveselil tudi obisk nekdanjega kočevskega župnika 
in dekana, monsinjorja Božidarja Metelka, ki je na dan osamosvojitve bla-
goslovil lipo, zasajeno v središču mesta, poldrugo desetletje pozneje pa se 
odzval vabilu, da blagoslovi še pomnik, ki bo pred nastajajočo novo poli-
cijsko postajo spominjal na čase, ko so naši teritorialci, policisti in mnogi 
drugi državljani visoke domovinske zavesti združili moči pri gradnji svo-
bodne slovenske države.
Prireditvi so s častno stražo in sodelovanjem pri odkritju dali slovesen pečat 
tudi pripadniki Enote za protokol Slovenske vojske, za gladko izvedbo pa so 
poskrbeli sodelavci Radia Univox ter člani kočevske pihalne godbe z izborom 
iz svojega bogatega glasbenega programa.

Besedilo: Mihael Petrovič ml.
Foto: Foto »S« Gorazd Svete

Slavnostni govornik dr. France Bučar je izjemno pronicljivo 
analiziral dogajanja ob razpadu nekdanje države in nastanku 
nove države, tako da so njegove besede na Kočevskem tudi mesece 
pozneje še vedno predmet pogovorov.

Odkritje spomenika 
osamosvojitvi Slovenije 
v Kočevju

Na letnem zboru v Poljčah so sredi februarja pregledali delo in finančno po-
slovanje leta 2006 ter se dogovorili za letošnje dejavnosti. Letos bodo pri-
pravili tradicionalna srečanja: junija v Ratečah ter na Hrušici na platoju Ka-
ravanke, oktobra na Breznici, novembra v Radovljici in decembra v Bohinju. 
Tradicionalni pohod na Triglav pa bo 13. in 14. julija.
V okviru združenja deluje tudi veteranski pevski zbor, ki je imel lani 54 vaj 
in prav toliko nastopov. Zbor je zapel tudi na letnem zboru v Poljčah, ki se ga 
je udeležilo več kot 120 članov in članic, zbrane pa so pozdravili tudi pred-
stavniki drugih veteranskih organizacij ter predstavniki občin Radovljica, Ži-
rovnica in Gorje.

RK
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Vodstvo Območnega združenja veteranov vojne Slovenijo Ajdovščina in 
Vipava je za svoje člane 21. oktobra lani organiziralo ekskurzijo, med kate-
ro so obiskali Posavje in Obsotelje.
Načrtovali so udeležbo od 50 do 55 pripadnikov OZVVS, ko pa so začeli zbi-
rati prijave, so ugotovili, da se je na ekskurzijo prijavilo 81 kandidatov, od 
tega 24 soprog. Zato so se odločili, da kljub povečanim stroškom ekskurzi-
jo izvedejo z dvema avtobusoma in izlet sofinancirajo tudi udeleženci; to se 
je pokazalo kot zelo pozitivno. 
Prvi avtobus je peljal iz Črnič, drugi pa iz Ajdovščine. Pot so nadaljevali 
skozi Vipavo, Postojno ter po avtocesti mimo Ljubljane do Trebnjega, kjer 
so imeli kratek postanek. Pot so nadaljevali po dolenjski avtocesti mimo 
Novega mesta do Krškega. 
V Kulturnem domu v Krškem jih je pričakal predstavnik Jedrske elektrarne 
Krško Miran Pribožič in jih seznanil s programom predstavitve in ogleda 
elektrarne. Uvodoma jim je predstavil zgodovino, sistem delovanja in za-
dnji večji remont, to je zamenjavo uparjalnika. V kabinetu pa so si ogleda-
li razstavljene posamezne sklope in postopke delovanja elektrarne. Ogled 
elektrarne so morali zaradi velikega števila obiskovalcev opraviti kar iz av-
tobusa. Popeljali so se po zelo lepo urejenih in vzdrževanih poteh. Vodnik 
jim je zelo nazorno še enkrat predstavil objekte in namembnost.
Po končanem zunanjem ogledu jedrske elektrarne so pot nadaljevali skozi 
Brežice v Sela pri Dobovi, kjer so si pri Poloviču ogledali Muzej živali. V njem 
so razstavljeni najrazličnejše živali in ptice, od afriških in ameriških do ev-
ropskih (žirafa, slon, medved, lev, antilope, bizon, bivoli, lame, lisice, srnjad 
ter najrazličnejše ptice). Nato so šli na Bizeljsko in imeli v Stari vasi kosilo.
Naslednja točka je bilo Olimje, kjer so si ogledali samostan blaženega Anto-
na Martina Slomška, ki je bil zgrajen že v 11. stoletju, znamenito baročno 
cerkev in domačo, pavlinsko lekarno iz 17. stoletja. 

Ajdovski in vipavski 
veterani na ekskurziji

Pot so nadaljevali skozi Celje do Trojan in po kratkem postanku skozi Ljublja-
no, mimo Postojne do Vipave in Ajdovščine ter do zadnje postaje, Črniče. 
Ob koncu izleta – ekskurzije so si bili vsi udeleženci edini, da je cilj izleta 
dosežen, to je bilo spoznavanje naše prelepe slovenske dežele.
Posebej so pohvalili dejstvo, da so v izlet vključili tudi zakonske partnerje, 
soproge, saj le tako nadaljujejo geslo »skupaj v vojni, skupaj v miru«. Tudi 
njihove zakonske družice so s svojo podporo veliko prispevale k osamo-
svojitvi Slovenije v letih 1990 in 1991. 

Ivan Marc

Ajdovski in vipavski veterani pred spomenikom Matije Gubca, 
vodje slovensko-hrvaškega kmečkega upora

Po lanskem volilnem zboru je vodstvo Območnega združenja veteranov 
Vrhnika - Borovnica letos že prvič poročalo o svojem delu in dejavnostih 
društva. To je storilo na zboru članov, ki je potekal 23. februarja v Borov-
nici. Zbora so se udeležili tudi župan Borovnice Andrej Ocepek, podžupan 
Vrhnike Marjan Možina, predsednik PO ZVVS Ljubljana okolica Darko Čop, 
predsednik OZVVS Logatec, predsednik OZVVS Log - Dragomer, predstav-
nik 25. VTP in predsednik OZSČ Vrhnika – Borovnica.
Poročila in načrti so večinoma vsebovali vsem veteranskim združenjem 
podobne znane uspehe, probleme ter želje in namene. Novi, zahtevnejši 
Zakon o društvih je prinesel več angažiranja predvsem ožjega predsedstva. 
V zvezi s temi novimi zahtevami so pozdravili prizadevanja ZVVS, da vete-
rane iz proračunskih sredstev podpira in usposablja za enoten in pravilen 
proces dela in letnega poročanja. 
Lani, ob 15. obletnici osamosvojitve RS, je bilo na območju Vrhnike in Bo-
rovnice zelo pestro. Veterani so zadovoljni, da je MORS končno ustanovi-

Združenje z bogato 
dejavnostjo

Dvajsetega junija bo minilo deset let od ustanovitve Območnega združenja ve-
teranov vojne za Slovenijo Radovljica - Jesenice, ki je četrto največje območno 
veteransko združenje v Sloveniji in eno izmed štirih na Gorenjskem. V okviru 
združenja deluje  sedem občinskih odborov.
Nedavne 8. seje predsedstva združenja se je na Jesenicah 29. marca udeležil 
tudi jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger, ki je poudaril, da je za vlaganja 
v občini vedno večje zanimanje. Predsednik združenja Janez Koselj je pred-
stavil delo in letošnja srečanja ter druge dejavnosti. Tako bodo 12. maja pri-
pravili teniško tekmovanje v Kropi, ob dnevu veteranov 17. maja pa srečanje 
v Bohinju.
Okroglo obletnico delovanja bodo letos počastili tudi z odprtjem doma vetera-
nov zgornje Gorenjske v Radovljici 22. junija.
Dne 9. junija se bodo udeležili veteranskih športnih iger v Novem mestu, 16. 
junija bo srečanje na mejnem prehodu v Ratečah,  30. junija pa na platoju Ka-
ravanke na Hrušici. 

RK

Tradicionalna srečanja 
veteranov 

Minister za obrambo Karl Erjavec je v govoru poudaril 
pomembnost zavzetja tako velikega skladišča orožja za 
osamosvojitev Slovenije.

lo bojne spominske znake tudi za njihovo območje. Po zaslugi študentke 
obramboslovja je prišlo do strokovnega zapisa osamosvojitvenih dogod-
kov na območju Vrhnike in Borovnice. 
Dovolj vztrajen predlagatelj Vid Drašček je bil uspešen po petletnem trudu 
in tako je 23. junija 2006 pri lipi samostojnosti na Vrhniki predsednik države 
dr. Janez Drnovšek podelil Vrhniki za njeno vlogo v osamosvojitveni vojni 
Zlati častni znak svobode Republike Slovenije. Veterani so bili ponovno po-
budnik in organizator slovesnosti ob obletnici zavzetja pomembnega skla-
dišča orožja JLA v Borovnici v vojni 1991. Ta dogodek, izredno pomemben 
za osamosvajanje Slovenije, je bil neverjetno zanemarjen od države, tokrat 
pa je slovesnost z obiskom in nagovorom počastil minister za obrambo Karl 
Erjavec. Na obeh tako pomembnih dogodkih pa nas je malo razočaralo, da 
se vabilom ni odzvala ZVVS in tudi v medijih, razen lokalnih, ni bilo mogoče 
česa prebrati o teh dogodkih. Že jeseni 2005 so na Vrhniki postavili tudi do-
stojen pomnik MSNZ. Omeniti je treba še stalne letne prireditve v organiza-
ciji OZVVS, ki so morda zanimive tudi za druge OZVVS, in sicer: pohoda po 
poti Cankarjeve matere ob občinskem prazniku 10. maja in 26. decembra na 
relaciji Vrhnika–Vrzdenec, pohod iz Borovnice na Pokojišče 26. decembra, 
praznovanje ob dnevu državnosti s kresovanjem 23. junija na Vrhniki in pro-
slavitev dneva zmage 25. oktobra na Stari Vrhniki. Predvsem slednja prire-
ditev do sedaj še ni dobila priložnosti, da bi bila osrednja proslava ob izgonu 
zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, čeprav se je odhajajoči agresor odrekel na-
silju prav na Vrhniki, ko se je ločil od težkega oklepnega orožja.

Jožef Molk
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Ivan  Kmetič
(1945-2007)

Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustil 
naš član Ivan Kmetič iz Boštanja. V osamosvojitve-
ni vojni za Slovenijo je sodeloval kot pripadnik TO 

Posavje.

Ohranili ga bomo v lepem in trajnem spominu.

OZVVS Sevnica

Meho Hasančević
(1954-2005)

Po kratki in hudi bolezni nas je sredi oktobra 2006 
mnogo prezgodaj zapustil naš član Meho Hasan-
čević. V osamosvojitveni vojni je kot teritorialec 

sodeloval pri blokadi mejnega platoja Karavanke. 
Vestno in zavzeto je izpolnjeval svoje naloge. Ohra-

nili ga bomo v lepem spominu!

OZ VVS Radovljica - Jesenice

Janez Prodnar
(1960–2006)

Ob vstopu v lanski oktober nas je presenetila novica, da 
je preminil naš član, 46-letni Janez Prodnar. Med vojno 

za Slovenijo je bil vojak v 1/44. brigadi TO.
Kmalu po osamosvojitvi se je težje poškodoval v promet-
ni nesreči in ostal invalid. Po naravi  je bil vase zaprt in se 

je le redkokdaj udeleževal naših dejavnosti.
Od pokojnega Janeza smo se z veteranskim pogrebnim protokolom dostojno 

poslovili v sredo, 6. oktobra 2006, na pokopališču v Selnici ob Dravi.

OZVVS Ruše

Franc Žižek 
(1930–2006)

Lansko Martinovo soboto nas je presenetila novica, 
da je v jutranjih urah mirno in nepričakovano pre-

minil naš član Franc Žižek. 
Kot predan gasilec je bil po vojni dolžnosti razporejen v eki-
po za reševanje v CZ KS Bistrica ob Dravi. V dneh vojne za 

Slovenijo se je odzval vpoklicu in bil v stalni pripravljenosti. Vključil se je v naše 
združenje in se pridno udeleževal vseh vrst prireditev. 

Od zvestega člana smo se veterani, gasilci in številni drugi dostojno 
poslovili v sredo, 15. novembra 2006, na pokopališču v Rušah.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

OZVVS Ruše

Boris Jelar
(1958–2007)

Januarja smo se častno poslovili od našega člana – vete-
rana in dolgoletnega pripadnika TO Tržič Borisa Jelarja. 
Nenadna smrt je Borisa iztrgala iz naših vrst, poslovili 
smo se od iskrenega prijatelja, tovariša in v njegovem 
delovnem okolju priljubljenega in vestnega delavca. 

Boris je bil aktiven udeleženec vojne za Slovenijo. V odredu TO – oddelku 
zvez je opravljal zahtevne strokovne operativne naloge vzpostavljanja in 
neprekinjenega vzdrževanja zvez s podrejenimi enotami. Član našega ve-
teranskega združenja je bil vse od ustanovitve, na članstvo je bil ponosen, 

kar je dokazoval s svojo prisotnostjo na naših srečanjih. Za prispevek v 
vojni mu je bil podeljen znak Obranili domovino, žal pa mu pripadajočega 

bojnega znaka Medvodje 1991 nismo več mogli vročiti. 
Boris nam bo ostal v trajnem spominu, spominjali se ga bomo kot iskrene-
ga prijatelja, domoljuba, bojnega tovariša in človeka, ki si je z delom in s 
poštenim odnosom do svojih sodelavcev pridobil neomajno zaupanje in 

ugled na mnogo prezgodaj končani  življenjski poti.  

OZVVS  Tržič

Jože Novak - Tozo
(1951–2007)

Kljub odločnemu boju proti zahrbtni bolezni nas je ne-
pričakovano zapustil naš član Jože Novak – Tozo. Tozo 
je bil dolga leta pripadnik enot Teritorialne obrambe 

Občine Ilirska Bistrica in v osamosvojitveni vojni v vojni 
sestavi voda TO KS Ilirska Bistrica. V vojni za samostoj-

nost Slovenije je bil s soborci iz enote aktivno, s puško v roki, vključen v 
bojne dejavnosti. 

Tako kakor je s svojo poštenostjo kot delavec in sindikalni zaupnik v 
tovarni bil boj za pravico delavca, tako je pokazal tudi v osamosvojitveni 
vojni 1991 vse svoje vrline in s tem pridobil zaupanje soborcev v enoti. 

Prijatelji, znanci, soborci se ga bomo spominjali tudi kot zagrizenega roko-
metnega navdušenca in udeleženca različnih mladinskih delovnih akcij s 

sedmimi priznanji udarnika. 
Tozo, naj Ti bo lahka zemlja Domovine, ki si jo pomagal graditi in za kate-

ro si se leta 1991 tudi boril.
Iskreno sožalje izrekamo svojcem in vsem, ki so ga poznali in spoštovali.

OZVVS Postojna

Alojz Mrgole 
(1933–2006)

Lanskega 2. junija smo se na pokopališču v Limbušu 
poslovili od našega člana Alojza Mrgoleta. Med vojno 

za Slovenijo je bil aktiviran kot pripadnik Civilne zašči-
te v KS Bistrica ob Dravi. Bil pa je tudi lastnik tovorne-
ga vozila, katero je bilo razporejeno v TO Občine Ruše, 

in je pogosto prostovoljno sam opravljal tudi prevoze za potrebe TO. 
Pred nekaj leti se je vključil v naše združenje in odgovorno sodeloval pri 

dejavnostih društva.
Veterani OZ VVS Ruše ga bomo ohranili v lepem spominu.

OZVVS Ruše

Franc Kodrun
(1958–2006)

Decembra  2006 smo se poslovili od našega člana  Franca  
Kodruna. Bil je pripadnik čete TO Lovrenc na Pohorju 
in je aktivno sodeloval v dejavnostih enote v vojni za 

Slovenijo.
Član OZ VVS Ruše je postal kmalu po ustanovitvi društva. 
Bolezen mu ni dovoljevala, da bi se lahko redno vključe-

val v dejavnosti združenja. Bil je invalidsko upokojen.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

OZ VVS Ruše

V spomin
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Borut Pečar
(1951—2007)

V četrtek, 18. januarja  2007, smo se poslovili od na-
šega člana  Boruta  Pečarja. Dolgotrajna neozdravljiva 
bolezen je premagala enega izmed zvestih in predanih 

veteranov našega združenja.
Pokojni Borut se je kot prostovoljec vključil v TO Ruše, 

opravljal dolžnost referenta za moralno politično delo v 
četi, bil pripadnik MSNZ in aktivno sodeloval v vojni za 

Slovenijo. Bil je med ustanovitelji OZ VVS Ruše, vseskozi je opravljal dolžnost 
referenta za informiranje. Kot sposoben kulturni delavec je bil v združenju za-
dolžen tudi za organiziranje kulturnih programov ob naših prireditvah. Borut 

je bil velik ljubitelj lepe slovenske besede, dokler mu je zdravje dopuščalo, tudi 
obiskovalec slovenskih planin, bil je predan stanovski tovariš in iskren prijatelj.

Pogrešali ga bomo in ga ohranili v najlepšem spominu!

OZ VVS Ruše 

 Janez Hojnik 
(1959–2006)

Vsi, ki smo ga poznali, smo konec avgusta lani onemeli ob novi-
ci, da je nenadoma preminil naš zvesti član Janez Hojnik. Kruta 
smrt mu je pretrgala življenjsko nit v dneh, ko je preživljal še 

kako zaslužen letni dopust na morju. 
Janez je bil pripadnik čete TO KS Lovrenc na Pohorju in je v 
dneh vojne za Slovenijo odgovorno sodeloval v izvajanju 

bojnih  nalog enote, kot je varovanje teritorija, nekaj dni pa je bil v blokadi Vojašnice 
Franca Rozmana Staneta v Mariboru. 

Član naše organizacije je postal takoj ob ustanovitvi in bil vseskozi eden izmed vse-
stransko aktivnih pripadnikov združenja. Bil je vsestranski športnik, posebej zavzet 
pa je bil za kegljanje. Od uvedbe Veteranskih športnih iger je bil član naše ekipe in 

vseskozi dosegal dobre rezultate.
Ohranili ga bomo v spominu kot zvestega, delovnega in predanega člana in prijatelja.

OZVVS Ruše

Jože Hribar
(1946–2006)

Nepričakovano je po hudi in kratki bolezni naše vrste za-
pustil veteran in naš prijatelj Jože Hribar iz Ponove vasi 

pri Grosupljem.
Jožetova življenjska pot se je iztekla samo nekaj dni pred 

praznovanjem njegova rojstnega dne.
V vojni za samostojno Slovenijo je deloval kot pripadnik 

Narodne zaščite v krajevni skupnosti Šentjurij. Med veterani in krajani je bil 
znan kot človek širokega srca, dober prijatelj in velik domoljub. 

Za vestno delo v združenju se mu iskreno zahvaljujemo.
Vedno bo ostal v naših srcih.

Naj mu bo lahka slovenska zemlja!

OZVVS Grosuplje

Cvetko Kotar
(1958—2006)

Le kdo bi si lahko še pozno spomladi, ko smo se kočevski 
veterani podali na izlet na Dolenjsko in v Belo krajino, 

mislil, da Cveto ne bo učakal prihodnjega leta? Da mu bo 
zahrbtna neozdravljiva bolezen že v nekaj mesecih utrnila 

luč življenja, tedaj nihče niti slutil ni, gotovo tudi on sam 
ne. Izpod neba, kamor smo takrat poleteli v Cerkljah, se je smrt zdela neizmerno 

daleč. Pa vendar je usoda hotela drugače.
Cveta si bomo zapomnili kot potrpežljivega, dobrega človeka, ki je vselej sledil 

čutu dolžnosti. Svoje naloge je opravljal prizadevno in vestno, tako v miru kakor 
tudi med vojno, ko se je brez pomislekov pridružil tovarišem iz 27. območnega 

štaba TO pri obrambi domovine.
O svoji bolezni ni govoril, ni se pritoževal nad krutostjo življenja, in marsikdo 

se je morda zato čudil, ker se nam oktobra ni priključil na tradicionalnem jesen-
skem potepu. Da pa je njegovo zdravje že tako zelo načeto, nismo spoznali niti 

tisti, ki smo sicer vedeli, da je bolan. Dober mesec pozneje je tiho odšel.
Od njega smo se poslovili na kočevskem pokopališču. Domača gruda, za katero 
je v roke poprijel orožje, je sprejela njegovo telo. Za njim v srcih svojcev, sobor-

cev in prijateljev ostaja spomin. In ostaja neprecenljiva dediščina, h kateri je tudi 
Cveto v viharnem obdobju pred poldrugim desetletjem prispeval svoj delež: 

svobodna slovenska država.

Veterani OZVVS Kočevje

Franc Kavčič
(1931–2007)

Iz naših vrst se je mnogo prezgodaj poslovil naš član in kolega Franci 
Kavčič iz Idrije.  

Do upokojitve je delal kot rudar v Rudniku živega srebra Idrija. Teritoria-
lec je bil od njene ustanovitve. Ves čas opravljanja dolžnosti v Terito-
rialni obrambi je vestno skrbel za orožje, ki je bilo tedaj skladiščeno v 

prostorih Rudnika živega srebra Idrija. 
V osamosvojitveni vojni je sodeloval kot oborožen pripadnik Narodne 

zaščite v Idriji.
Ohranili ga bomo v lepem  in trajnem spominu!

OZVVS Idrija - Cerkno

Pavle Krapež
(1950–2006)

Ko se je med veterani nekdanje 30. razvojne skupine oziroma 
MORiS-a tisti torek razvedelo, da je umrl Pavle, nihče ni mogel 
prav verjeti. In vendar je bilo res. Vsem, ki smo se z njim leta 

srečevali kot teritorialci, pozneje pa kot soborci in tovariši, je pri-
rasel k srcu in težko se je sprijazniti z dejstvom, da ga nenadoma 

ni več. Še na srečanju veteranov PO VVS Ljubljana okolica konec septembra se je veselil 
skorajšnje upokojitve, a mu je ni bilo več dano dočakati. Po hudi osebni tragediji je kot 
hrast, v katerega je v kratkem času udarilo preveč strel, izgubil življenjsko energijo in 

omahnil v smrt.
Pavle se je po razorožitvi TO kot pripadnik stalne sestave 30. razvojne skupine že v 

začetku aktivno vključil v delovanje MSNZ. Skozi njegove roke je prešlo tisoče kosov 
orožja, ki se je s Kočevskega distribuiralo po vsej Sloveniji, opremljal je enote, ki so se 
usposabljale na Medvednjaku, bil je med organizatorji prve javne postrojitve prenov-
ljene TO decembra 1990 v Kočevski Reki ... Aktiven je ostal tudi med vojno in po njej, 

skoraj vse do smrti.
Kdo ve, ali se bosta država in njena vojska, kljub odlikovanjem, ki jih je Pavle prejel, 
kdaj zavedli, koliko v resnici dolgujeta posameznikom, kakršen je bil? Docela najbrž 

nikoli.
Poleg spomina na njegovo delo seveda ostajajo tudi spomini na številne prijetne dni, 
ki smo jih preživeli skupaj. Med zadnjo potjo v Logatec smo se v Cerknici fotografirali 
pred kipom Martina Krpana. Pavle čepi v prvi vrsti desno in videti je, kot da ga Krpan 
prijazno opazuje; kakor da bi v njem začutil tisto žlahtno krpansko odločnost, ki jo je 

tudi Pavle premogel, ko je bilo treba domovino braniti pred sodobnimi brdavsi.  

Veterani OZVVS Kočevje

Marjan Štupica
(1961-2006)

V prometni nesreči je nesrečno izgubil življenje član naše-
ga združenja, Marjan Štupica, iz Sodražice.

V vojni za Slovenijo je bil pripadnik 27. OŠTO Ribnica, v 
zaledni enoti, ki je med drugim imela nalogo varovati ob-

jekte posebnega pomena in izvajati kontrolo območja. 
Na njegovi zadnji poti, na pokopališču v Sodražici, smo se 

od pokojnega Marjana poslovili tudi veterani iz OZVVS Ribnica.
Ostal nam bo v trajnem spominu.

OZVVS Ribnica

V spomin
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nadnalsov

30

Na preteklo dobo mojega najprej dveletnega 
predsedovanja območnemu odboru, nato pa 
osemletnega predsedovanja registriranemu 
Območnemu združenju ZVVS Vrhnika – Bo-
rovnica imam seveda svoj pogled, ki vam bi 
ga rad predstavil v tem zapisu.
Ko sem prevzel vodenje območnega odbora, 
smo kmalu začutili, da je zaradi povečevanja 
članstva nujno treba priti do samostojnih ob-
lik organiziranosti na območjih. Naših prvih 
pobud se ni slišalo in smo bili veseli, ko so se 
pojavile enake pobude od drugih območnih 
odborov. Registriranje OZVVS in zveze je pri-
neslo odgovornejše ter bolj obvezujoče delo-
vanje na območjih, žal pa je povezovanje na 
ravni PO začelo iz leta v leto slabeti. Temu so 
pripomogla tudi razna razhajanja v zvezi. Pri 
vsem tem me je vedno najbolj motilo, da so 
nas nevčlanjeni veterani označevali za pre-
več Janševe, pa še zameriti jim nismo mogli, 
saj je bil to čas političnega razhajanja vodil-
nih osamosvojiteljev. Zanimivo je, da vse do 
danes v ZVVS nismo bili deležni vidnih funk-
cij ali vsaj odkrite podpore od veteranov iz 
vrst vidnih osebnosti. Zanimivo je tudi, da 
je veliko vidnih akterjev iz vojne vedelo, da 
je takoj po vojni najbolje kreniti po dobičko-
nosni poti, in tudi vedeli so, kje začeti, seve-
da teh nismo srečevali med navadnimi vete-
rani. Še bolj se mi je zdelo omalovažujoče, 
ko sem opazoval znane veterane, ki so imeli 
možnost napredovanja v SV, kako so se izogi-
bali aktivni vlogi v ZVVS ali celo članstvu v 
njej. Hkrati je namreč potekalo zaposlovanje 
v SV iz vrst izobraženih »novih zmagovalcev« 
z naslonom na strokovnjake iz nekdanje JLA 
in policije, da bi se vzela moč iz rok teritori-
alcev. Tako se je storila velika in še danes ne-
popravljena krivica slovenskim častnikom s 
končano ŠRO ter tudi stažem na častniških 
dolžnostih pred vojno, v njej in po njej, do-
kler so jih nujno potrebovali za obvladovanje 
novonastajajoče SV na terenu. Za nameček 
so se odločili celo v strukturi MSNZ napravi-
ti »aristokracijo in delavstvo«, in to kar glede 
na formacijske položaje, ne da bi ocenili de-
jansko početje in realno posledično odgovor-

Razmišljanje

Nedokončane 
zgodbe

nost posameznikov glede na izpostavljenost. 
Vse to je stopnjevalo občutek veteranov, da 
je država, po katere nastanku veteranimo, do 
nas mačehovska. Prihajajoči vodilni politiki 
so v fazi kandidature obljubljali popravo kri-
vic, ko pa so prišli na položaj, so se vsi skrili 
pod seveda za javnost najbolj sprejemljivo in 
odobravano izjavo, da moramo gledati na-
prej. Zadnje čase sem imel občutek, da ne-
kdo vseskozi namešča kamne spotike, da bi 
se znotraj zveze veterani zopet bolj ukvarja-
li sami s seboj, ne pa z odnosi okolja do nas, 
kjer smo še kako poklicani, da kakšno reče-
mo tudi veterani osamosvojitvene vojne. Tak 
primer se mi zdi ravno Zakon o veteranih, v 
katerem brez utemeljitve argumentov noče-
jo do konca prisluhniti veteranom in pušča-
jo še vedno odprte primere za nedokončanje 
zgodbe. »Policaji in teritorialci« že dalj časa 
ne zmorejo enotnosti na vseh ravneh in vča-
sih je čutiti, da bi bilo za nekoga še bolje, če 
bi se še »civilna obramba« razšla s »teritorial-
ci«. Tudi proračunska sredstva ZVVS so ved-
no bolj na tapeti in več jih je, bolj narašča ne-
voščljivost tudi med pokrajinami glede tega, 
kje se bodo plasirala. Ko se je poskušalo uve-
ljavljati demokratično orodje omejitve man-
datov za funkcijo predsednika ZVVS, se je ču-
tila že razklanost na dve polovici Slovenije in 
stran obstoječega predsednika je to vzela že 
kot volitve.
Tako večkrat pomislim na to, ali res mora biti 
aktivno delovanje v OZVVS in zvezi neprijet-
no početje. Nekaj ovira vsebinsko motivacijo, 
da bi pri veteranjenju užival in bil zadovoljen 
po odzivu članstva in okolice. Mar je vredno, 
da se veterani vojne za Slovenijo prek ZVVS 
le evidentiramo in hkrati selektiramo ter tek-
mujemo za proračunska sredstva.
Jaz se vračam k razmišljanju, da bodo OZVVS 

najbolj primerna oblika delovanja veteranov, 
če bodo uporabljala le lastno članarino in na-
menske donacije. Funkcijo ZVVS naj prevza-
me država po posameznih ministrstvih glede 
na vrsto podpore (npr. Slovenska vojska za-
gotovi pokop veterana, v sklopu svojih tek-
movanj organizira tekmovanja veteranov, v 
glasilu Slovenska vojska zagotovi tri ali več 
strani za veterane (izide namreč vsake 14 
dni), s svojimi službami lahko pokrije veli-
ko tudi drugih področij sovpadanja s potre-
bami veteranov in v ta namen lahko obstoje-
čo formacijsko linijo zadolži za sodelovanje 
z OZVVS (morda podobno kot za svoje upo-
kojence, saj glede na nastanek smo vetera-
ni vojne za samostojno Slovenijo njeni prvi 
upokojenci). Tako bo delovni stik bolj opera-
tiven in direkten, skupno dvorišče notranjih 
prepirov, tekmovanj, potrate časa in denarja 
pa bo izginilo. 
Sedanja organiziranost povezovanja v ZVVS 
in Sever izven vsega drugega na državni rav-
ni takoj daje organizaciji položaj samostojne-
ga akterja v političnem prostoru, še bolj zato, 
ker to ni ena sama organizacija. Ob tem želim 
spomniti na tipičen problem, ki izvira iz na-
pačne organiziranosti povezovanja, in sicer 
na zadnje spremembe Zakona o vojnih ve-
teranih, ko so bili sprejeti vsi policijski pred-
logi, predlogi ZVVS pa ne. Ne mislim, da na 
obstoječi način ne moremo naprej, saj pred-
videvam, da bo prevladal med veterani vojne 
za Slovenijo razum in bomo doumeli, da smo 
tu zaradi »sporočil iz osamosvojitvene vojne 
za Slovenijo« in da zaradi jutri mora danes 
človek v stranko ali organizacijo, ki nastane 
iz potreb za jutri.
Mi se po statutu namreč ukinemo, ko premine 
zadnji veteran vojne za Slovenijo, mar ne??
Ob koncu bi apeliral na vse veterane vojne 
za samostojno Slovenijo, da sprejmemo dej-
stvo, da se je takoj po vojni za marsikatera 
območja napačno pristopilo k zapisu zgodo-
vinskih dogodkov. Delalo se je namreč po 
principu razpisa in nenadzorovane dostave, 
namesto da bi avtorji prišli na teren v bazo 
po originalne podatke. Zato imamo danes te-
žave pri zagotavljanju statusa veterana vsem, 
ki to zaslužijo. Zato nekateri tudi danes še ne 
priznajo, da se je kaj pomembnega kje zgo-
dilo, čeprav samo oni tega ne vedo. Rek, da 
zgodovino pišejo zmagovalci, in to takoj po 
vojni, je po mojem veljal v časih počasnega 
razvoja družbe, danes, v času moderne teh-
nologije komuniciranja ter v času vse večje in 
vse bolj razširjene demokracije, pa ta ne zdr-
ži več. Še manj pa zdrži misel, da zgodovino 
lahko pišejo le vodilni zmagovalci. Za pogo-
stim izrekom »Enotni v vojni, enotni v miru« 
mora biti naš stalni trud za medsebojno razu-
mevanje, zaupanje in priznavanje, sicer izrek 
ne bo veljal. Torej poskusimo po 15 letih zno-
va. Na pravi način, strokovno, brez samoljub-
ja in nevoščljivosti, predvsem pa pošteno z 
največjo mero resnicoljubnosti.

Jožef Molk

S tem člankom bi vas želeli opomniti na dejavnost, ki v našem društvu poteka že nekaj let.
Verjetno veste, da smo kot društvo lastniki zares lepega doma veteranov na Obretanovem 
pod Uršljo goro. Dom je leta 2006 dobil dokončno podobo z novo kritino, ki vsem uporab-
nikom zagotavlja udobno in prijetno bivanje.
V Domu veteranov je 2 x 8 ležišč nameščenih v dveh prostorih in na vrhu tik pod izoliranim 
podstrešjem še dodatno 10 zasilnih skupnih ležišč, prav tako pa so v ločenem prostoru še 
4 ležišča za dežurnega doma in njegovo družino. V pritličju je družabni prostor s kuhinjo in 
sanitarijami. Dodatne sanitarije s tuši z ogrevano vodo so v posebnem prostoru približno 20 
m od doma. Na prostoru pred domom oziroma ob njem je lep prostor, na katerem so po-
stavljene montažne mize in klopi, tako da lahko sprejmemo tudi večje družbe, ki bi si hotele 
organizirati družabna srečanja, praznovanja osebnih praznikov ali piknike. 
Dom je uradno odprt od 27. aprila do konca oktobra.
Okolica doma ponuja obilo možnosti za pohode, gorsko kolesarjenje, igre z žogo, streljanje 
z zračno puško itn.
Za podrobnejše informacije in rezervacije za družabna srečanja predhodno pokličite g. Bran-
ka Božiča, tel. 051 419 736 ali direktno številko v Veteranskem domu (02) 82 23 012.

Lep pozdrav in dobrodošli v Domu veteranov Mežiške doline.

Možnost oddiha v Veteranskem domu OZVVS Mežiške doline
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Izšlo je

Slovensko krajevno zgodovinopisje je boga-
tejše za novo dokumentarno publikacijo s 
pomenljivim naslovom »Ptuj in leto 1991«. 
Spominski zbornik ptujskega območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo nosi 
letnico izida 2006 in je zagledal luč sveta v 
letu, ko smo po vsej domovini praznovali 
15-letnico samostojnosti in neodvisnosti. 
Poglavitni namen knjige velikega formata 
je seznanjati bralce z nekaterimi pomemb-
nejšimi iztočnicami slovenske nacionalne 
zgodovine iz usodnih, lahko rečemo pre-
lomnih let 1990–1991. Iz časov, ko je bilo 
treba z jekleno voljo, odločnostjo, razumom 
in navsezadnje z orožjem obraniti odločitev 
slovenskega plebiscita o neodvisnosti in sa-
mostojnosti Slovenije iz decembra 1990. 
Javnosti so knjigo slovesno predstavili ob 
slovenskem kulturnem prazniku na ptuj-
skem gradu, med številnimi obiskovalci in 
uglednimi gosti pa je bil tudi šolski minister 
dr. Milan Zver.
Da je bilo leto 1991 polno nepredvidljivih 
dogodkov, polno tveganja, a obenem pre-
polno skupnega hotenja, volje in popolne 
enotnosti o uresničitvi stoletnih sanj o su-
vereni slovenski državi, vedo povedati tudi 
akterji tega dogajanja na širšem in ožjem 
ptujskem območju. In da ti dogodki ne bi 
utonili v pozabo, so spomini mnogih, ki so 
jih doživeli in predvsem aktivno soustvarja-
li, zbrani v spominskem zborniku pričevanj. 
Izid vsake knjige je za majhen narod velik 
kulturni dogodek in tudi javna predstavitev 
zbornika v polni slavnostni dvorani ptuj-
skega gradu je potrdila ta prepričanja. Še 
zlasti, ker gre za svojevrstno dokumentar-
no knjigo, ki bo s svojo historično sporočil-
nostjo bogatila naš zgodovinski spomin in 
krepila narodno samozavest. Ta nam je tudi 
zdaj, ko smo člani velike evropske družine, 
še kako potrebna. Morda prav toliko ali vča-
sih še bolj kot takrat, ko smo šli na barikade 
in smo z orožjem branili plebiscitarno odlo-
čitev o samostojnosti in neodvisnosti.
Požrtvovalnim članom uredniškega odbora 
na čelu z glavnim urednikom mag. Janezom 
Mercem je brez dvoma uspel veliki met, iz-
dati knjigo pričevanj in spominov na leto 
1991. Opravili so dobro, predvsem pa ko-
ristno delo ter iztrgali iz pozabe mnogo iz-
virnih pričevanj, dokumentov in drugega 
gradiva. Med pripravami na izdajo so z vso 
odgovornostjo poudarili, da ne pišejo znan-
stvene zgodovinske monografije ali kakrš-
nega koli znanstvenega dela – to prepuščajo 
zgodovinarjem in drugim, ki bodo iz časo-
vne distance ovrednotili ptujski prispevek 
k slovenskemu osamosvajanju. Zbornik to-
rej vendarle še ni pravo zgodovinsko delo, 
a je kljub temu izjemno pomemben in dra-
gocen dokument časa. Gledano iz zgodovin-
ske distance so takratna dogajanja še vedno 
relativno blizu, a ravno dovolj daleč, da lah-
ko akterji s še dovolj svežim in zanesljivim 
spominom – pri tem pa hkrati tudi že veliko 
bolj objektivno, kot bi to zaradi emocij mor-

Ptuj in leto 
1991

Spominski zbornik pričevanj, spominov 
in dokumentov - Območno združenje 

veteranov vojne za Slovenijo Ptuj, Ptuj 
2006, 166 str.

da storili takoj po prelomnih dogodkih - s 
svojimi spominskimi zapisi rešijo pred po-
zabo veliko tistega, česar zgodovinarji pri 
poznejših poglobljenih obravnavah in ana-
lizah te problematike ne bodo našli v pisnih 
virih.

Naslovnica zbornika

Knjiga prinaša 32 prispevkov različnih avto-
rjev. Uvodna prispevka ob 15. obletnici osa-
mosvojitve in o spominu na upor leta 1991 
sta napisala zdajšnji in takratni ptujski žu-
pan, dr. Štefan Čelan in Vojteh Rajher. Mag. 
Janez Merc piše o času, ki se je zapisal v spo-
min, in o stanju na ptujskem območju pred 
letom 1990, Jože Perko razkriva ozadje razo-
rožitve Teritorialne obrambe na Ptuju, mag. 
Janez Merc pa nato v treh sestavkih pred-
stavlja občino Ptuj v načrtih nekdanje JLA 
in TO, incident na Ptuju in začetke vojne za 
samostojno Slovenijo na ptujskem območju 
leta 1991. Stanko Žitnik v svojem sestavku 
piše o dejavnosti oboroženih sil Manevr-
ske strukture Narodne zaščite, Teritorialne 
obrambe in Slovenske vojske ter posebej 
osvetljuje Manevrsko strukturo Narodne 
zaščite; Miran Fišer v daljšem preglednem 
članku opisuje nastanek in razvoj Teritori-
alne obrambe; Alojz Satler razčlenjuje na-
stanek profesionalne Teritorialne obrambe; 
Vlado Žgeč pa v dveh zanimivih sestavkih 
opisuje taktične postopke JLA med vojno za 
Slovenijo in dejavnosti protidesantne čete 
Območnega štaba za teritorialno obrambo 

Ptuj leta 1991. Dejavnost protidiverzantske 
čete je opisal Aleksander Solovjev, dejavno-
sti takratne milice na ptujskem območju pa 
Milan Čuš. Stanko Meglič je v zborniku pred-
stavil vlogo in naloge Narodne zaščite, mag. 
Janez Merc pa dejavnosti upravnega organa 
za obrambo in dejavnost civilne obrambe. 
Področje vojaških zadev leta 1991 je obde-
lal Stanko Meglič, mag. Janez Merc pa dodal 
še delovanje Civilne zaščite. Zanimiv je pre-
gled dejavnosti občinske enote za zveze in 
službe za opazovanje, obveščanje in alarmi-
ranje, ki ga je napisal Srečko Jurgec. Mag. Ja-
nez Merc je kot dober poznavalec takratnih 
ptujskih dogodkov opisal še strele na Ptuju 
leta 1991 in dejavnost nekaterih Ptujčanov 
na drugih območjih Slovenije. Jože Ekart 
piše o zbirnem centru za prebegle vojake 
in oficirje JLA »Jezero 1991« na Destrniku, 
Radovan Pulko opisuje ptujske nabornike v 
obkoljenem učnem centru v Pekrah, Rados-
lav Džekič dogodke v Ljutomeru in v Gornji 
Radgoni, Mirko Novak piše o prevzemanju 
vojaških objektov in spominih na dogodke 
leta 1991. Tednikov novinar Martin Ozmec 
slikovito predstavlja spomine na vojno leta 
1991 na Ptuju, mag. Janez Merc pa dodaja 
še sestavek o dogajanju na ormoškem in 
gornjeradgonskem območju. Slednji je pri-
pravil tudi pregledno kronologijo vsega do-
gajanja na širšem ptujskem območju leta 
1991 ter izbral zanimivejše dokumente in 
pričevanja. Dodan je posrečen izbor foto-
grafskega in drugega dokumentarnega gra-
diva, ki je za nekatere druge dele Slovenije 
redek, v tem primeru pa ravno primeren in 
prepričljiv. Navedene so uporabljene krati-
ce, priložen je spisek literature in poglavit-
nih uporabljenih virov, s katerimi so avtorji 
pisali prispevke ter z njihovo pomočjo do-
kumentirali pričevanja in spomine. Knjiga 
ima krajši slovenski povzetek izpod peresa 
urednika mag. Janeza Merca in angleški pre-
vod, ki ga je prispevala Tanja Ostrman Re-
nault. Dodani so še seznam avtorjev in so-
delavcev zbornika ter njihove funkcije leta 
1991. V uredniškem odboru so poleg ured-
nika mag. Janeza Merca sodelovali Stanko 
Žitnik, Lojze Cajnko, Vlado Žgeč, Martin 
Ozmec in Stanko Meglič. Fotografije so pri-
spevali Martin Ozmec, Lojze Cajnko, Ivo Ci-
ani, Janez Liponik in drugi, lektor je bil Jože 
Kodrič, knjigo je oblikoval Romeo Štrakl, 
naslovnico pa Aleš Šprah. Izšla je v nakladi 
1200 izvodov.
Sporočilo knjige, ki bo zagotovo pripomo-
gla k novemu raziskovanju, odkrivanju in 
analiziranju dogodkov, je vsestransko bo-
gato. Izdajatelji si želijo, da bi spodbudila k 
pisanju spominov tudi mnoge tiste, ki ima-
jo polne beležnice, a še oklevajo, saj se jim 
zdi vse skupaj nekoliko preblizu. Knjiga bo 
zagotovo dobrodošla tudi za strokovno jav-
nost, ki bo lahko z njenimi sporočili znan-
stveno dograjevala vedenje o prelomnih ča-
sih novejše slovenske zgodovine. 

Marjan Toš
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Do 10. januarja smo dobili ob-
širen, celovit in konkreten 

odgovor Zveze združenj borcev 
NOB Slovenije in bolj splošen 
odgovor Zveze veteranov voj-
ne za Slovenijo, Policijska orga-
nizacija Sever in organizacija 
TIGR pa žal nista odgovorili.

Zavrnjena pobuda o skupni 
organizaciji
Predsednik Glavnega odbora 
ZZB NOB Slovenije Jože Božič 
je zapisal, da je bil že 19. decem-
bra 1997 na predlog takratnega 
predsednika ZB NOB Slovenije 
Ivana Dolničarja sestanek pred-
stavnikov ZB NOB Slovenije, 
Zveze veteranov vojne za Slove-
nijo, Združenja društev vojnih 
invalidov Slovenije in Združe-
nja častnikov Slovenije, TIGR pa 
se povabilu ni odzval. Namen se-
stanka je bil preučitev možnosti 
za skupno sodelovanje pri vojni 
zakonodaji, spominskih prire-
ditvah NOB in osamosvojitvene 
vojne, financiranju organizacij 
in mednarodnem sodelovanju. 
Na tem sestanku so se dogovo-
rili za ustanovitev skupnega ko-
ordinacijskega odbora, ki pa bi 
moral zagotoviti avtonomnost 
vseh povezanih združenj. Vsa 
združenja naj bi v mesecu dni 
posredovala predloge o načinu 
skupnega sodelovanja, vendar 
do zamišljene koordinacije ni 
prišlo, ker večina veteranskih 
združenj ni poslala vseh dogo-
vorjenih gradiv do določenega 
roka. Na tem sestanku je bila za-
vrnjena pobuda o ustanovitvi 
skupne veteranske organizaci-
je, kljub temu pa se je sodelova-
nje med veteranskimi organiza-
cijami v obliki pisnih in osebnih 
stikov nadaljevalo ter celo okre-
pilo z organizacijo TIGR in Dru-
štvom Maistrovih borcev za na-
daljevanje tradicij. Božič piše, 
da se je pokazalo, da je možnih 
mnogo oblik sodelovanja, ki se 
lahko uresničujejo na različne 
načine.

Iz domačega tiska

IZ SVOBODNE MISLI:

Manj formalnega, več 
dejanskega sodelovanja

V zadnjem času, zlasti še ob proslavah, povezanih 
z osamosvojitvijo Slovenije, smo videvali najvišje 

predstavnike veteranskih organizacij, kako 
skupaj polagajo vence k spominskim znamenjem 

NOB, vojne za samostojno Slovenijo in TIGR-a. 
To nas je navdalo z upanjem, da so se veteranske 

organizacije zaradi skupnih ciljev in potreb 
vendarle bolj povezale. Da bi se prepričali, kaj 

se v resnici dogaja, smo oktobra lani Zvezo 
združenj borcev NOB Slovenije, Zvezo veteranov 

vojne za Slovenijo, Policijsko združenje Sever 
in organizacijo TIGR prosili, naj na kratko 

odgovorijo, kako omenjene organizacije med seboj 
sodelujejo na republiški in lokalni ravni, ali imajo 
na republiški ravni koordinacijski odbor in kako 

deluje. Zanimalo nas je tudi, ali ima to telo svoj 
program, in nazadnje smo želeli še izvedeti, kaj 

menijo o pobudi za skupno izdajanje domoljubne 
revije. 

Zelo dobro sodelovanje s 
Slovensko vojsko 
Veteranska združenja na terenu 
se čedalje močneje povezujejo 
in večina borčevskih območnih 
združenj je v anketi odgovorila, 
da veteranske organizacije do-
bro sodelujejo. V štirinajstih ob-
močnih združenjih so s sorodni-
mi veteranskimi organizacijami 
podpisali listine o sodelovanju, 
v nekaterih pa so zapisali tudi 
obveznosti posameznih orga-
nizacij pri pripravi spominskih 
prireditev; tako so se na primer 
dogovorili v Mariboru, Celju in 
Kopru. V Kopru so vsa združe-
nja sprejela tudi enoten statut, v 
katerem so opredeljene skupne 
norme za združenja.
»Zelo kooperativno je sodelo-
vanje veteranskih združenj s 
poveljstvom Slovenske vojske, 
ki kot odprta ustanova s  sode-
lovanjem civilne družbe orga-
nizira srečanja veteranskih 
združenj in nekaterih društev, 
s katerimi vsako leto usklajuje 
sodelovanje. Pri ustanavljanju 
vojnega muzeja imamo vete-
ranske organizacije svoje pred-
stavnike, svoje predstavnike pa 

imamo tudi v odboru za gradnjo 
spomenika zahodnih branite-
ljev na Cerju. Kljub temu bi bilo 
koristno srečevanje predsed-
nikov veteranskih združenj na 
ravni republike, predvsem zara-
di dogovarjanja o domovinski 
vzgoji, zgodovinskih dogodkih 
in protifašističnem boju. Tako 
sodelovanje bi bilo koristno 
tudi pri pogovorih o pouku zgo-
dovine in etike na naših šolah, 
za kar so vsa združenja še pose-
bej zainteresirana. Trenutno jih 
vsako rešuje po svojih močeh,« 
pravi Jože Božič.

Skupna Ustanova Franca 
Rozmana - Staneta je dobro 
zastavila svoje delo
Leta 1988 so Zveza združenj 
borcev NOB Slovenije, Zveza 
društev invalidov Slovenije in 
Zveza civilnih invalidov vojn 
Slovenije ustanovile Ustanovo 
Franca Rozmana - Staneta. Leta 
2002 so kot ustanovitelji pristo-
pili tudi Združenje slovenskih 
častnikov, Zveza policijskih ve-
teranskih društev Sever in Dru-
štvo TIGR, leta 2004 pa še Zve-
za veteranov vojne za Slovenijo 
in Društvo izgnancev Sloveni-

je. Ustanova ima svoj sedež pri 
Zvezi združenj borcev NOB Slo-
venije, ki pokriva tudi
vse funkcionalne stroške za nje-
no delovanje. Ustanova zbira 
prostovoljne prispevke in dota-
cije ter pridobiva sponzorje za 
dobrodelno prireditev, katere 
čisti dohodek je dohodek usta-
nove. Z zbranim denarjem za-
gotavlja pomoč socialno ogro-
ženim borcem NOB, vojnim in-
validom, veteranom in žrtvam 
vojne ter sofinancira različne 
kulturne in druge projekte s po-
dročja uporništva in obrambe 
domovine.
Vsak ustanovitelj imenuje ene-
ga člana v svet ustanoviteljev 
in enega člana ter namestnika v 
upravo ustanove. Člani, ki so jih 
v upravo ustanove imenovale 
veteranske organizacije, so zelo 
dejavni.

Uspešno mednarodno 
sodelovanje
Že leta 1991 sta Zveza združenj 
borcev NOB Slovenije in Zveza 
veteranov vojne za Slovenijo 
podpisali protokol o mednarod-
nem sodelovanju, ki se mu je 
leta 2000 pridružila Zveza dru-
štev vojnih invalidov Slovenije. 
Leta 1993 je Portugalska v sode-
lovanju s Svetovno organizacijo 
veteranov organizirala medna-
rodno konferenco o pravnem, 
socialnem in družbenem pol-
ožaju veteranov. Na konferenci 
je sodelovala enotna slovenska 
delegacija, ki jo je vodila mini-
strica za delo, družino in soci-
alne zadeve Jožica Puhar. Leta 
1994 je Zveza združenj borcev 
NOB kot polnopravna članica 
SFV podprla vlogo Zveze ve-
teranov vojne za Slovenijo za 
sprejem v to mednarodno skup-
nost in na njeni generalni skup-
ščini V Bordeauxu z odločnim 
nastopom proti nasprotovanju 
zvezne borčevske organizacije 
dosegla sprejem ZVVS v to fede-
racijo. Po sprejemu Zveze dru-
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Osvoboditeljem Slovenije
Kje sedaj so ti ljudje?

Še včeraj so delavci bili, 

čez noč so se oborožili 

in v agresorja se zapodili.

To bili so naši rezervisti;

vojaki, vezisti ‚ policisti,

za svobodo se borili z negativci,

jih izgnali‚ samostojnost nam 
izvojevali.

Vse to kaže na junake, 

ki pregnali sovražne so vojake, 

saj v boj so šle še naše srčne dame, 

da oskrbele so nam naše rane.

Agresorji puške so v koruzo skrili, 

visoko roke so v zrak molili, 

da glave svoje bi si vsaj rešili, 

obraz rdeč najraje bi v zemljo zarili.

Štefan Žibrik Murska Sobota

štev vojnih invalidov Slovenije 
v SFV leta 2000 V Parizu so vse 
tri članice iz Slovenije obnovile 
protokol o usklajenem nastopa-
nju na področju mednarodnih 
zadev, ki se korektno izvaja. 
Tone Poljšak pravi: »Za zaseda-
nja Stalnega komiteja SFV za Ev-
ropo in za generalne skupščine 
SFV pripravljamo skupna poro-
čila, skupne predloge resolucij 
in se dogovarjamo za enotne 
delegacije. Za generalno skup-
ščino SFV decembra 2006 v Ku-
ala Lumpurju v Maleziji smo na 
dveh sestankih pripravili poro-
čilo vseh treh članic SFV iz Slo-
venije. Na skupščini je bil za 
člana sveta SFV iz Slovenije po-
trjen Jože Čibej, namestnica čla-
na pa je od decembra 2006 čla-
nica Glavnega odbora ZB NOB 
Slovenije Silva Črnugelj.

Vse tri omenjene veteranske 
organizacije so tudi skupaj 
organizirale obisk dveh nekda-
njih generalnih sekretarjev SFV 
v Sloveniji in udeležbo njenega 
predsednika na proslavi, posve-
čene sodelovanju z zavezniki, 
jeseni 2004 v Loški dolini.«

Skupni projekti
Podpredsednik Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo in odgovorni 
urednik glasila Veteran Jože Či-
bej je zapisal: »Predsedstvo Zve-
ze veteranov vojne za Slovenijo 
meni, da je sodelovanje vete-
ranskih organizacij možno v ok-
viru skupnih projektov oziroma 
tistih zadev, o katerih se doseže 
dogovor. Poudariti moramo, da 
vse veteranske organizacije, ki 
delujejo v naši državi, sodeluje-
jo pri mnogih projektih, skupno 

Kot veteran nisem 
bil aktiven!
Članek v Delu z dne 5. 10. 2006 me je spodbudil k razmišljanju 
o moji angažiranosti znotraj veteranske organizacije. Žal ugotav-
ljam, da zaenkrat kot veteran nisem bil aktiven, čeprav sem sode-
loval v vojni za Slovenijo, uspešno opravil stažiranje v Slovenski 
vojski, diplomiral na FDV, smer obramboslovje, sodeloval na in-
štruktorskem tečaju Gozdne šole ZTS, si pridobil naziv mentor in 
devet let poučujem na srednji šoli. Če pomislim, kar nekaj znanja 
in izkušenj sem si pridobil v zadnjem desetletju in čas bi bil, da 
tudi kot veteran to delim z drugimi, predvsem z mladimi.
Menim, da bi kazalo v prihodnje razmisliti tudi o možnostih in 
načinih sodelovanja veteranov, zlasti zaposlenih v šolstvu, tako 
na seminarjih o poteku in vlogi vojne za Slovenijo (na primer na 
seminarju Enotni v zmagi, na katerega me je opozoril članek v 
Delu) kot tudi pri prizadevanjih za načrtno vključevanje proce-
sov in dogodkov iz polpretekle zgodovine v učne načrte zgodo-
vine, »državljanske vzgoje«, v okvir interesnih dejavnosti in še 
kam. Verjamem, da bi veterani, zaposleni v šolstvu in tudi drugi 
z veseljem sprejeli izziv, in vem, da lahko mladim veliko ponu-
dimo.
Veteranski pozdrav!
Veteran vojne za Slovenijo in član ZVVS

Janez Zobarič

Že v prejšnjem pismu sem omenil eno od možnih oblik vzgoje in 
izobraževanja mladih, ki bi jo lahko ponudila naša organizacija. 
Dovolite mi, da idejo dopolnim. Sicer ne vem, kaj vse ponuja ozi-
roma bo ponujal Center vojnih veteranov v Logatcu, a zdi se, da 
bi omogočal organiziranje poletnih taborov za otroke in mladino 
(takšno obliko druženja, vzgoje in izobraževanja že sedaj ponuja-
jo CŠOD-ji in nekatera društva, npr. ZTS). Prenova programov v 
srednjem izobraževanju odpira kurikul in dopušča tudi drugačne 
oblike vzgoje in izobraževanja, ki se lahko izvajajo tudi izven šole. 
V taborih in delavnicah bi tako lahko ponudili vsebine, za katere 
menimo, da bi utrjevale zgodovinsko zavest oziroma s katerimi bi 
med mlade širili pozitivne vrednote, ki jih naša organizacija zago-
varja. Mladim bi lahko približali polpreteklo zgodovino ter znanja 
in veščine, ki danes mogoče niso v ospredju, a so lahko v neki si-
tuaciji potrebni.
To, kar sem zapisal, je samo ideja, ki bi se jo dalo dograditi, če raz-
mišljam v pravo smer. Upam, da sem si zapomnil vaš e-naslov.

Še enkrat lep pozdrav iz Zasavja.
Janez Zobarič

Log 28C, 1430 Hrastnik
janez.zobaric@guest.arnes.si

Kaj pa poletni tabori za 
otroke in mladino? 

Pojasnilo
V prejšnji, 30. številki revije Veteran, smo na 54,55,56 in 57 
strani pod naslovom »Od ponosa do sramote avstro-ogrske 
vojske« objavili zgodbo o 17. peš polku, ki so ga popolnjeva-
li pretežno Slovenci. Zaradi pomanjkanja prostora je izpadla 
navedba vira iz katerega smo si »izposodili« slike. Gre za knji-
go Vojna in vojaška zgodovina Slovencev. Vsem prizadetim se 
opravičujemo.

Uredništvo  

nastopamo tudi v okviru Sve-
tovne veteranske organizacije, 
ko skušamo in nam tudi uspeva 
predstavljati Slovenijo kot pri-
mer uspešne države, ki je zelo 
zadovoljivo rešila veteransko 
problematiko. Pa vendar med 
nami obstajajo tudi razlike in 
posebnosti, ki so posledica raz-
ličnih objektivnih in zgodovin-
skih dejstev.
Nesporno dejstvo je, da je Re-
publiki S1oveniji samostojnost 
izbojevala generacija, ki je zma-
gala v osamosvojitveni vojni 
leta 1991. Prav ta generacija je 
vključena v Zvezo veteranov 
vojne za Slovenijo, ki trenutno 
šteje že 25.000 članov, ki ima-
jo tudi status vojnega veterana. 
Prav to dejstvo nas bistveno loči 
od veteranov druge svetovne 
vojne.

Naš cilj je vsestranska obveš-
čenost članov o vseh posebnih 
vprašanjih, ki zadevajo to delo-
vno aktivno kategorijo državlja-
nov Republike Slovenije. Prav 
zaradi tega izdajamo svoje gla-
silo Veteran, ki izhaja v nakladi 
več kot 25.000 izvodov. S tem 
dosegamo dovolj veliko sezna-
njenost tudi širše javnosti, saj 
le malo revij dosega tako nakla-
do. V njem poleg opisanih tem 
ohranjamo zgodovinski spo-
min na osamosvojitveno vojno. 
Trenutno ne vidimo potrebe po 
kakršnemkoli novem, skupnem 
časopisu ali reviji vseh veteran-
skih organizacij. K temu nas 
zavezujejo tudi sklepi glavnih 
zborov naše zveze in sprejeti 
programi dela.«

Tone Štefanec

Vaše pismo
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ZAČNIMO NA ZAČETKU
Ena izmed poglavitnih nalog, ki jih ima neko 
združenje, društvo, zveza ali podobna organi-
zacija, je ažurno in korektno vodenje evidenc 
svojih članov. Evidenca članov nekako opravi-
čuje obstoj organizacije, saj ta ni zgolj suhopa-
ren seznam ljudi, njihovih podatkov, vplačanih 
članarin in podobnega, temveč je seznam do-
godkov in ljudi, ki jih ta organizacija povezuje. 
Za vsakim vpisom v evidenco je zgodba, prav-
zaprav del zgodbe, ki tvori celoto, zaradi katere 
ta organizacija obstaja. V primeru Zveze vetera-
nov vojne za Slovenijo je ta celota boj za ohrani-
tev domovine, osamosvojitvena vojna, krepitev 
narodne zavesti in ponosa po njej. 
Da je računalniško vodenje evidence tako ve-
likega združenja, kot je Zveza veteranov vojne 
za Slovenijo, neizogibno, je bilo jasno že od za-
četka delovanja zveze. Vodenje evidence se je 
začelo v posebnem programu za vodenje član-
stva v okolju DOS. Sčasoma, z razvojem raču-
nalnikov in programske opreme, je bilo treba 
narediti naslednji korak in prenesti aplikacijo v 
okolje operacijskega sistema Windows. Zveza 
je z leti rasla in po letu 2000, ko je članstvo šte-
lo že več kot 15.000 članov, je postalo jasno, 
da centralno vodenje članske evidence dolgo 
ne bo več možno. Z obilico preostalega admini-
strativnega dela je bilo treba v povprečju dnev-
no v evidenco vnesti 75 plačil članarin, opraviti 
spremembe na že obstoječih zapisih ter vnesti 
vse nove člane. Prav tako je bilo treba pripra-
viti izpise seznamov za posamezna območna 
združenja ter obdobno izvajati primerjave med 
ročno vodenimi seznami območnih združenj in 
centralno evidenco. Z odpravo žiroračunov in 
uvedbo transakcijskih računov ter uvajanjem 
elektronskega bančništva so se zadeve, na-
mesto da bi se olajšale - v nekaterih pogledih, 
še dodatno zapletle. Soočeni smo bili z dvema 
različnima načinoma dela, in sicer s prepiso-
vanjem podatkov s klasičnih bančnih izpiskov 
ter z uvozom tako imenovanih elektronskih iz-
piskov. V le-teh pa je bilo, kadar ni bilo pravilno 
vnesene sklicne številke, le malo podatkov za 
ugotovitev, od kod nakazilo izvira, in posledično 
tudi manjkajoča plačila nekaterih članov.
Prav v tem obdobju se je Zveza veteranov vojne 
za Slovenijo organizacijsko posodabljala in do-
ločen del pristojnosti ter odgovornosti prenaša-
la na območna združenja. Ta so začela dobivati 
plačila letne članarine na svoje transakcijske ra-
čune, s tem pa posledično tudi vodenje plačil.

ZAČASNA ALI TRAJNA REŠITEV
Zveza veteranov vojne za Slovenijo je izvedla 
poizvedovanje pri ponudnikih programske 
opreme, rezultat katerega je bilo nekaj ponudb 
za izvedbo projekta centralne evidence. Kot 
dolgoročno najprimernejše je bilo izbrano da-
našnje podjetje Asper, d. o. o., ki je ponudilo 
za takratne in tudi današnje razmere najboljšo 
tehnično rešitev. Vendar izbor izvajalca ni nav-
dušil vseh, zato sta proti koncu leta 2003 in 
v začetku leta 2004 hkrati tekla dva projekta: 
eden, odobren od Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo, in samostojen projekt, ki ga je izva-

VODENJE ČLANSKIH EVIDENC
V današnjem času, ki se nam z vsakodnevnimi tehnološkimi dosežki neutrudno odvija pred očmi, včasih ne vidimo 
oseb, ki za vsem tem stojijo – ali v našem primeru bolje rečeno sedijo. Naslednjih nekaj odstavkov bo namenjenih 
tistim ljudem, o katerih se tukaj prav pogosto ne piše, opravljajo pa eno izmed nalog, ki se dotika prav vsakega člana 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Najbrž ste do sedaj že uganili, da bo govor o tistih ljudeh, ki vodijo članske eviden-
ce – o njihovem delu, težavah, s katerimi se pri tem delu srečujejo, načinu shranjevanja podatkov, njihovem varovanju 
ter navsezadnje tudi o tehnoloških rešitvah, ki jim to delo omogočajo.

jalo konkurenčno podjetje s čisto določenimi 
nameni. Namen tega konkurenčnega podjetja 
je bil, da izvede po svoje zastavljen projekt in ga 
območnim združenjem distribuira še pred izda-
jo izbrane programske rešitve. Povod za takšno 
dejanje je bil preprost, saj je takrat le malokdo 
verjel, da bo Asper, d. o. o. izvedel projekt v 
obliki, kot si ga je zastavil, oziroma tako, kot ga 
je predstavil Zvezi veteranov vojne za Sloveni-
jo. Bistveni elementi ponudbe so bili: centralna 
evidenca podatkov, v katero se priključuje eden 
ali več pooblaščenih članov posameznega ob-
močnega združenja z namenom ažuriranja po-
datkov članov lastnega OZVVS; vsak podatek 
se bo vnesel samo enkrat brez dodatnih preno-
sov; podatki se bodo samodejno sinhronizirali 
med centralno podatkovno bazo, vnašalcem 
in bazami drugih uporabnikov istega OZVVS; 
programska oprema bo zagotavljala normalno 
in udobno delo tudi uporabnikom z analognimi 
modemi hitrosti 56K; izvedena bo maksimalna 
stopnja robustnosti in varnosti. 
Glede na to, da je razpršenost območnih zdru-
ženj velika in še dandanes več kot pet uporab-
nikov centralne evidence članstva Zveze vete-
ranov vojne za Slovenijo uporablja analogne 
modeme, nismo mogli uporabiti kakšne izmed 
obstoječih tehnologij povezovanja na podatkov-
ne baze (npr. SQL ali dostop prek vmesnika v 
brskalniku), temveč smo morali razviti lastno 
tehnologijo, ki je še danes unikatna v smislu 
tehnološke rešitve prenosa podatkov. Z goto-
vostjo lahko trdimo, da le redko katera trenutno 
razvita aplikacija do te stopnje izrablja optimi-
zacijske tehnologije in hitrost prenosa poda-
tkov, kot jo ta. V času razvoja smo bili deležni 
marsikatere kritike in komentarjev, da nam kaj 
takšnega ne more uspeti in ne bo uspelo, da 
je takšna tehnologija v takšnih finančnih okvirih 
nemogoča ter da bo konkurenčna rešitev, ki je 
temeljila na lokalnih bazah in prenosu podatkov 
prek diskovnih medijev (disketa, USB-ključ) na 
centralni strežnik, ustreznejša. Marca 2004 
je sistem centralne podatkovne baze članstva 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo zaživel in 
je bil letos februarja, po treh letih delovanja, 
nadgrajen z novo različico članske evidence 
– 2. Obe aplikaciji sta plod znanja in raziskav 
na področju informacijskih rešitev slovenskih 
strokovnjakov.

APLIKACIJA ZVVS ČLANSTVO 2
Aplikacija ZVVS članstvo 2 omogoča uporab-
nikom posameznih območnih združenj do-
dajanje, spreminjanje, tiskanje in podobne 
dejavnosti na obsegu članov, ki jim je dodeljen 
z njihovo varnostno stopnjo. Omogoča hkratno 
delo poljubnemu številu uporabnikov različnih 
OZVVS ter poljubnemu številu članov istega 
OZVVS hkrati, brez prekinitev ali motenj dela 
ter s samodejno sinhronizacijo podatkov med 
vsemi priključenimi uporabniki in njihovimi po-
datkovnimi bazami. Pri izdelavi smo maksimal-
no upoštevali komentarje in priporočila uporab-
nikov, saj namen aplikacije ni aplikacija sama 
po sebi, temveč čim višja stopnja uporabnosti 
z namenom zagotavljati večjo ažurnost članskih 

evidenc. Pri izdelavi smo bili vseskozi osredo-
točeni na štiri poglavitne točke, ki jih program 
izpolnjuje: preprostost, hitrost, zanesljivost in 
varnost.
Preprostost – je bila vseskozi vodilo. Program-
ska oprema je zasnovana tako, da uporabniku 
omogoča preprosto in učinkovito delo. Hitrost 
– je impresivna. V času, ko vas vsi prepričujejo, 
da potrebujete nove in hitrejše povezave, naši 
uporabniki lagodno opravljajo svoje delo tudi 
z analognimi modemi. Glede na veliko število 
uporabnikov (več kot 115) ni mogoče zagotoviti, 
da bodo vsi uporabniki uporabljali hitre digitalne 
povezave, in tistim najbolj izpostavljenim smo 
posvetili največ pozornosti.  Zanesljivost – je 
poglavje, ki smo mu v novi različici dali vzdevek 
- popolna. V novi aplikaciji lahko zagotovimo, 
da se noben podatek ne bo izgubil ali uničil. 
Še več, začeli smo primerjalno analizo starih 
baz, da bi ugotovili, ali je prihajalo do nepravil-
nosti v prejšnjih različicah, ki jih bomo odpravi-
li. Varnost – je ena izmed največjih prednosti 
programske opreme članske evidence. To po-
glavje smo izpopolnili do zadnje podrobnosti. 
Kriptiranje podatkov med shranjevanjem in po 
njem je tako močno, da je programska opre-
ma popolnoma varna. Metode kriptiranja so 
do petkrat močnejše kot v klasičnih programih 
za elektronsko bančništvo. Metode so nere-
verzibilne, dekripcija v realnem času s strani 
tretje osebe ni možna. Zaradi stopnje zaščite, 
ki ustreza vsem določilom Zakona o varovanju 
osebnih podatkov, posameznike za dostop do 
članske evidence določi območno združenje, 
odobri jih Zveza veteranov vojne za Slovenijo, 
vstop pa je varovan s posebnimi uporabniškimi 
certifikati, ki so izdelani za vsakega uporabnika 
posamično.

[sim’plěks’] lat. preprost; vsebuje en ali je 
lahko opisan z enim elementom

Z gotovostjo lahko trdimo, da Zveza veteranov 
vojne za Slovenijo trenutno uporablja tehnolo-
ško najbolj dovršeno programsko opremo za 
vodenje članskih evidenc ter da je na področju 
urejenosti in ažurnosti evidence članstva pred 
drugimi podobnimi združenji, društvi ali organi-
zacijami.

Vse nadaljnje informacije v zvezi z aplikacijo 
lahko dobite na elektronskem naslovu 

podpora@novalnet.si.
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Namen bolj srečanja kot tekmovanja je bilo dru-
ženje nekdanjih sobojevnikov in krepitev sodelo-
vanja pripadnikov SV ter obeh organizacij (ZVVS, 
ZSČ), ki so v usodnih letih osamosvojitve enotno 
in suvereno pripomogli, da imamo Slovenci sa-
mostojno državo. 
Izvedba takšnega tekmovanja je zahtevna naloga. 
Letošnje tekmovanje sta ponovno odlično orga-
nizirali kot na vseh dosedanjih že tradicionalnih 
prvenstvih na Golteh pod pokroviteljstvom Ge-
neralštaba Slovenske vojske Zveza slovenskih 
častnikov in Zveza veteranov vojne za Sloveni-
jo. Že vsa leta sta tekmovanja brezhibno izvedli 
Območni združenji častnikov in veteranov vojne 
za Slovenijo Velenje v sodelovanju s predstavni-
ki Smučarskega centra Golte in ob logistični pod-
pori 38. VTP iz Celja, Uprave za obrambo Celje, 
Izpostave Velenje, ob veliki materialni podpori 
donatorjev, ki prispevajo nagrade za vse tekmo-
valce, ne glede na uvrstitev in podporo županov 
občin Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki ter Mo-
zirje.
Med številnimi gosti, ki so si ogledali tekmova-
nje, so bili tudi ameriški vojaški ataše Keith R. 
Harrington, vojaški ataše Ruske federacije Vla-
dimir Bobkov, vojaški ataše Republike Hrvaške 
polkovnik Zoran Piličić, predstavnik Generalšta-
ba SV polkovnik Vojteh Mihevc, predsednik ZSČ 

Prvenstvo na Golteh je prineslo nove zmagovalce
Na sončno soboto 3. februarja so se na smučiščih Smučarskega centra 
Golte ponovno srečali častniki in podčastniki Slovenske vojske, člani ob-
močnih združenj slovenskih častnikov ter veterani vojne za Slovenijo, ki so 
zastopali svoja veteranska združenja iz vse Slovenije na 4. državnem pr-
venstvu veteranov vojne za Slovenijo in 13. državnem prvenstvu slovenskih 
častnikov in podčastnikov v smučanju in streljanju »GOLTE-2007«.

polkovnik Miha Butara, predstavnik ZVVS major 
Zdenko Terpin, poslanec v DZRS Drago Koren, 
predsednika območnih združenj častnikov in ve-
teranov Velenje Zdenko Slatnar in Stane Tepej 
ter predstavniki občin Šaleške in Zgornje savinj-
ske doline.
Tekmovanje je potekalo na znani progi »Beli za-
jec«. Start smuka je bil pri zgornji postaji žičnice 
Stari stani, cilj pa na spodnji postaji žičnice Mora-
va. Za dober rezultat je bilo potrebno kar nekaj 
smučarskega znanja. Tekmovalci so po smuku na 
progi, dolgi 1350 metrov, z višinsko razliko 205 
metrov, na strelišču ob cilju morali streljati še 
petkrat z malokalibrsko puško z ležečega položa-
ja v tarčo, oddaljeno 30 metrov. Dobro streljanje 
je strelcem prineslo izboljšan čas v smuku. 
Na razglasitvi rezultatov je tekmovalce in druge 
navzoče v imenu Zveze slovenskih častnikov po-
zdravil predsednik polkovnik Miha Butara, v ime-
nu Zveze veteranov vojne za Slovenijo pa major 
Zdenko Terpin. Zahvalila sta se vsem tekmoval-
cem, ki so s svojo navzočnostjo podprli tekmova-
nje, posebno zahvalo pa sta izrekla organizator-
jem in Slovenski vojski, ki so vedno poskrbeli za 
nemoten in varen potek tekmovanja. Udeležence 
tekmovanja je v slovenščini pozdravil tudi ame-
riški ataše Keith R. Harrington, v imenu General-
štaba SV pa polkovnik Vojteh Mihevc. 

Tekmovalo se je po enotnih pravilih in merilih, 
ločeno pa so se upoštevali rezultati Zveze slo-
venskih častnikov in Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo. Tekmovanja se je udeležilo več kot 
150 tekmovalk in tekmovalcev. Med ekipami ob-
močnih združenj slovenskih častnikov in čast-
nikov SV (27 ekip) je prvo mesto zasedla ekipa 
Poveljniško-štabne čete Poljče (PŠČ Poljče), dru-
ga je bila 1. ekipa 15. helikopterskega bataljona 
– letalske baze Brnik (15. HEB/LEBA), tretja pa 
ekipa 18. bataljona za RKB-obrambo Kranj (18. 
BRKBO Kranj). Med ekipami OZVVS (24 ekip) je 
na 4. državnem prvenstvu veteranov vojne za 
Slovenijo zasedla prvo mesto ekipa OZVVS Slo-
venske Konjice, druga je bila ekipa OZVVS Idri-
ja - Cerkno, tretja pa ekipa Veteranskega društva 
Sever za celjsko območje. V skupni razvrstitvi po-
sameznikov je pri častnikih prvo mesto zasedel 
Danilo Klinar iz PŠČ Poljče s časom 0:52:06, pri 
veteranih posamezno pa Anton Urlep iz OZVVS 
Slovenske Konjice s časom 0:56:09. Prehodni po-
kal ZSČ in častnikov SV je prejela ekipa PŠČ Polj-
če, OZVVS Slovenske Konjice pa prehodni pokal 
ZVVS. Posebni pokal Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo in Zveze slovenskih častnikov sta ne 
glede na uvrstitev prejeli najstarejša in najmlajša 
ekipa. Najstarejša ekipa pri častnikih je bila eki-
pa OZSČ Velenje, najmlajša pa ekipa 10. MOTB/1. 
brigade iz Celja. Pokal za najstarejšo veteransko 
ekipo je prejelo OZVVS Celje, pokal za najmlajšo 
pa OZVVS Ruše. Predsednik ZSČ polkovnik Miha 
Butara je ob tej priložnosti za ustvarjalni prispe-
vek pri organiziranju in razvoju ZSČ, še posebej 
pri pripravi tekmovanj na Golteh, podelil častni 
znak ZSČ poveljniku in namestniku 38. VTP Ce-
lje, Dušanu Škorjancu in Borisu Lojnu.

Zdenko Zajc

Med ekipami območnih združenj sloven-
skih častnikov in častnikov SV (27 ekip) 
je prvo mesto zasedla ekipa Poveljniško-
štabne čete Poljče.

Na razglasitvi rezultatov je tekmovalce in 
druge navzoče pozdravil predsednik ZSČ pol-
kovnik Miha Butara, v imenu ZVVS pa major 
Zdenko Terpin.

Na 4. državnem prvenstvu veteranov 
vojne za Slovenijo je bila med 24 ekipami 
najboljša ekipa OZVVS Slovenske Konjice.

Prizadevni organizatorji OZ VVS Idrija – Cerk-
no so držali obljubo in so tudi lani pripravili 
Odprto člansko strelsko tekmovanje veteranov 
vojne za Slovenijo z malokalibrsko puško. 
Kot prejšnji dve je tudi tretje tekmovanje po-
tekalo na Vojskem nad Idrijo. Čeprav je muha-
sto vreme zahtevalo preložitev tekmovanja s 
16. na 23. september, je bilo tekmovanje zelo 
uspešno. Tekmovalci so se po pravilih Strelske 
zveze Slovenije pomerili v streljanju z maloka-
librsko puško na razdalji 50   metrov v ekipni in 
posamični konkurenci.
Tekmovanja se je udeležilo sedemindvajset 
strelcev iz OZVVS Idrija – Cerkno, OZVVS Loga-

Pokale so si razdelili strelci iz Logatca in Idrije
tec in Območnega združenja slovenskih častni-
kov Idrija – Cerkno. 
Med ekipami so bili najboljši strelci OZVVS Lo-

gatec, drugo mesto so osvojili strelci 1. ekipe 
OZVVS Idrija – Cerkno, tretje mesto pa strelci 
2. ekipe OZVVS Idrija – Cerkno. 
V posamični konkurenci je zmagal Slavko Zida-
rič pred Zoranom Albrehtom, tretji pa je bil Jur-
ko Petrič, vsi trije iz OZVVS Idrija – Cerkno. 
Po končanem tekmovanju, razglasitvi rezulta-
tov in podelitvi pokalov so se udeleženci zadrža-
li še na družabnem srečanju. Ko so se pod večer 
poslavljali, so se zaobljubili, da se letos vnovič 
srečajo na četrtem odprtem veteranskem strel-
skem tekmovanju z malokalibrsko puško.

Marijan Platiše
Zmagovalne ekipe na 3. odprtem članskem pr-
venstvu v streljanju z MK-puško na Vojskem
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OZ VVS Idrija Cerkno ter organizatorjem letoš-
njega 3. odprtega veteranskega prvenstva Se-
vernoprimorske v veleslalomu je uspelo. Kljub 
muhastim vremenskim in snežnim razmeram v 
letošnji zimi so v soboto, 10. marca, v Smučar-
skem centru Cerkno v lepem vremenu in prijet-
nem ozračju uspešno izpeljali letošnje velesla-
lomsko prvenstvo veteranov vojne za Slovenijo.
Prvenstvo je kot prejšnja leta potekalo v okviru 
letošnjih jubilejnih že 30. spominskih smučar-
skih tekem »Partizanske smučine, Cerkno 45«, ki 
jih organizatorji pripravljajo v spomin na parti-
zansko zimsko olimpijado, ki je bila prvi in celo 
edini takšen dogodek zaveznikov v drugi sveto-
vni vojni ter je 20. in 21. januarja 1945 potekala 
v Cerknem.
Odprtje prireditve je bilo slovesno. Prizorišče je 
preletel helikopter Slovenske vojske, iz katerega 
so skočili pripadniki padalske enote Slovenske 
vojske, ki so tudi člani ekipe svetovnih prvakov 
v klasični in paraski tehniki, med njimi tudi več-
kratna in aktualna svetovna prvakinja v padal-
stvu Irena Avbelj. Padalci so na prizorišče pri-
nesli državno zastavo, ki je ob igranju slovenske 
himne tudi zaplapolala na drogu. Prisotne pa so 
s priložnostnimi nagovori pozdravili Jure Kav-
čič, župan Občine Cerkno, Matevž Jekler, pred-
stavnik ZZB, in podpolkovnik Leopold Čuček, 
predstavnik Slovenske vojske. Namesto odso-
tnega predsednika Srečka Lisjaka pa je v imenu 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo zbrane po-
zdravil Marijan Platiše. 
Prvi so se v predstavitveni vožnji po smučišču 
spustili člani Društva Edmund Čibej s Predmeje, 
ki so v smučarskih opravah izpred več kot sto let 
udeležencem prikazali staro tehniko telemark 
smučanja. Nato so se v dveh tekih na veleslalom-

Cerkno je znova gostilo veteransko prvenstvo 
v veleslalomu

Del zmagovalne ekipe, ki je ponovno 
osvojila prehodni pokal prvenstva.

Marijan Platiše je v pozdravnem 
nagovoru poudaril: »Veterani 
vojne za Slovenijo smo nosilci 
izročil slovenskega bojevništva. 
S sodelovanjem na tem 
veteranskem prvenstvu, ki poteka 
v okviru Partizanskih smučin, ob 
obujanju spomina na slovensko 
osamosvojitveno vojno na svojevrsten 
način ohranjamo tudi spomin na 
smučarske tekme, ki so sredi vihre 
druge svetovne vojne potekale v tedaj 
osvobojenem Cerknem. 

Ko tako ohranjamo zgodovinski 
spomin na čas slovenskega 
osamosvajanja, izpričujemo tudi 
naše zavedanje, da smo dediči 
zgodovinskih pridobitev številnih 
rodov slovenskih bojevnikov, katere 
so označevali domoljubje, narodni 
pogum in stremljenje k uresničitvi 
zgodovinske težnje po svobodi, 
samostojnosti in neodvisnosti. Zato 
se veselimo, da to tekmovanje postaja 
tudi mesto srečevanja slovenskih 
bojevnikov iz različnih generacij 
ter sedanjih braniteljev slovenske 
državnosti«.

Otvoritvena slovesnost se je začela s skokom 
padalcev padalske enote Slovenske vojske, ki 
so na  prizorišče prinesli državno zastavo.

Priprave  tekmovalcev pred startom

ski progi, ki je bila zaradi pomanjkanja snega z 
običajnega smučišča postavljena na smučišče 
Dolina, pomerili veterani vojne za Slovenijo in 
člani Zveze slovenskih častnikov. Sodelovalo je 
62 tekmovalcev iz desetih območnih združenj 
veteranov vojne za Slovenijo in treh območnih 
združenj Zveze slovenskih častnikov. Prijav-
ljenih je bilo več kot 150 tekmovalcev, vendar 
mnogi od njih zaradi muhastega vremena, ki je 
sneg pobiralo kot za stavo, očitno niso verjeli, da 
bo tekmovanje izpeljano, in se tekmovanja niso 

udeležili. Verjetno pa je k osipu udeležencev pri-
spevala tudi prestavitev tekmovanja ravno na 
dan, ko je v Mariboru potekal glavni zbor ZVVS, 
in se je marsikdo odločil za udeležbo na zboru. 
Po končanem tekmovanju se je dogajanje prese-
lilo v dolino. V restavraciji Hotela Cerkno se je 

druženje nadaljevalo ob kulturnem programu. 
Nastopili so Pihalni orkester Eta Cerkno ter učen-
ke in učenci Osnovne Šole Cerkno. Udeležence 
so nagovorili častni predsednik organizacijske-
ga odbora, minister za okolje in prostor Janez 
Podobnik, predsednik Zveze združenj borcev Ja-
nez Stanovnik, vojaški ataše Ruske federacije v 
Sloveniji kapitan Vladimir Bobkov, v imenu čast-
nega pokrovitelja Partizanskih smučin, ministra 
za obrambo Karla Erjavca, pa je zbrane pozdravil 
njegov svetovalec Črt Kanoni.

Druženje se je končalo z razglasitvijo rezulta-
tov ter s podelitvijo medalj in pokalov. V ekip-
nem tekmovanju je prvo mesto osvojila ekipa 
OZVVS Idrija Cerkno, tako da je tudi prehodni 
pokal 3. odprtega veteranskega prvenstva Se-
vernoprimorske v veleslalomu že drugo leto 
zapored ostal doma. Žal sta pokala za drugo in 
tretje mesto v ekipnem tekmovanju letos ostala 
nepodeljena, saj preostale ekipe niso izpolnile 
razpisnega pogoja tekmovanja, ki določa, da se 
»za ekipno tekmovanje štejeta po dva najboljša 
časa v vseh treh moških kategorijah (skupno šest 
časov)«. 
V posamičnem tekmovanju je v kategoriji ve-
teranov do 40 let zmagal Jure Gantar iz OZVVS 
Idrija - Cerkno, sledila sta mu Anton Urlep iz 
OZVVS Slovenske Konjice in Marko Rupnik iz 
OZVVS Idrija Cerkno. V kategoriji veteranov 
od 41 do 55 let je zlato osvojil Janez Kušar iz 
OZVVS Slovenske Konjice, srebro Evgen Seljak 
iz OZVVS Idrija - Cerkno, bron pa Roman Za-
breščak iz OZVVS Gornje Posočje. V kategoriji 
veteranov nad 55 let je bil najhitrejši Aleksan-
der Carli iz OZVVS Idrija - Cerkno, za njim pa sta 
se uvrstila Boris Jordan iz OZVVS Idrija - Cerk-
no in Tone Zupančič iz OZVVS Kranj. V katego-
riji slovenskih častnikov je bil najboljši Valter 
Nanut iz OZZSČ Nova Gorica, za njim pa sta se 
uvrstila Darko Mavrič iz OZZSČ Idrija - Cerkno 
in Jože Lukančič iz OZZSČ Koper. Rezultati vseh 
udeležencev na 3. odprtem veteranskem prven-
stvu Severnoprimorske v veleslalomu so objav-
ljeni na spletni strani ZVVS in na spletni strani 
OZVVS Idrija Cerkno.
Lepa udeležba od blizu in daleč, prijetno ozrač-
je ter izražena podpora visokih gostov dokazu-
jejo, da se je veteransko prvenstvo v veleslalo-

mu lepo prijelo in da postaja eden izmed stebrov 
spominskih smučarskih tekem v Cerknem. S tem 
je poplačan tudi trud organizatorjev. Od udele-
žencev in gostov so se poslovili v prepričanju, da 
se prihodnje leto ponovno dobijo in da bo ob so-
delovanju in nadaljnji pomoči Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo to tekmovanje z leti preraslo 
v vseslovensko tekmovanje veteranov vojne za 
Slovenijo v veleslalomu.

Marijan Platiše 
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 OZVVS Laško je v soboto, 31. marca, v Rečici 
pri Laškem pripravilo tekmovanje v streljanju 
z malokalibrsko pištolo na 25 metrov, ki so ga 
poimenovali »1. memorial Štefana Šemrova«.
Štefan Šemrov je ena od vidnejših oseb osamosvojit-
venih dejanj v letih 1990 in 1991, bil je organizator 
MSNZ, prenovitelj TORS, poveljnik Zahodnoštajerske 
pokrajine TO in pozneje 38. VTPSV. Žal mu je prezgod-
nja smrt preprečila uživati sadove poguma, odločitev, 
ki so izhajale iz njega, in dejanj, ki jih je opravil med 
težkimi trenutki osamosvajanja Slovenije. Prav je, da 
spomin nanj obudimo tudi s spominskim srečanjem in 
tekmovanjem.
Tekmovanja za 1. memorial Štefana Šemrova se je ude-
ležilo 23 ekip, 77 posameznikov. Organizatorji so na 
tekmovanje povabili tudi ožje sorodnike, sodelavce in 
prijatelje, s katerimi je preživel večino življenja, častne 
goste, župana Občine Laško Zdolška in Občine Radeče 
Hana, skupno okoli 130 udeležencev.

1. memorial Štefana Šemrova v 
streljanju z malokalibrsko pištolo

Uradni del 1. memoriala Štefana Šemrova se je 
končal s podelitvijo kolajn in pokalov.

Tekmovanje se je začelo po uvodnih nagovorih pred-
sednika OZVVS Laško Draga Ožka in župana Zdolška. 
Za zbrano populacijo (OZVVS, Združenje Sever, OZSČ 
in Društvo za ohranjanje spomina na pohod 14. divizi-
je Laško) so rezultati zelo dobri. K temu je prispevala 
tudi odlična organizacija tekmovanja, ki so ga izpelja-
li člani Strelske družine Dušan Poženel Rečica pri La-
škem. Laški veterani se jim zahvaljujejo za pomoč. 
V ekipni konkurenci je z 265 krogi slavila domača eki-
pa OZVVS Laško I (Vinko Lavrinc, Zora Lavrinc in Vin-
ko Salobir), druga je bila ekipa Združenja Sever – od-
bor Laško (Jože Kotnik, Marjan Ojsteršek in Ivan Ržen) 
z 250 krogi, tretje mesto pa so z 243 krogi zasedli člani 
OZVVS Spodnje Savinjske doline(Igor Trupej, Dušan 
Urankar, Mladen Melanšek).
V posamični konkurenci so rezultati tesnejši: zmagal 
je Dušan Urankar (OZVVS Spodnje Savinjske doline) s 
93 krogi, drugo mesto je zasedla Zora Lavrinc (OZVVS 
Laško) z 91 krogi, tretje mesto pa si je priboril Marjan 
Brezavšček (OZVVS Slovenske Konjice) z 90 krogi. 
Pripadniki 38. VTP SV Celje so vsem udeležencem pri-
pravili okusen obrok na takšnih prireditvah najbolj že-
lene hrane – »vojaški fižol«.
Družabno srečanje se je potegnilo v popoldan in pri 
njem so se izkazali člani OZVVS Laško. Laški veterani 
se OZSČ Laško in Društvu za ohranjanje spomina na 
pohod 14. divizije zahvaljujejo za pomoč pri pripravi 
in čiščenju prizorišča.
Želijo, da se prihodnje leto znova srečajo na  »2. memo-
rialu Štefana Šemrova«, morda še v širši zasedbi.

Konrad Zemljič

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Li-
tija – Šmartno je v soboto, 16. decembra 2006, orga-
niziralo zaključek  Veteranskih športnih iger, ki so 
potekale skozi vse leto na občinski in državni ravni.
S sklepno slovesnostjo so veterani iz Litije in Šmart-
nega počastilo dan samostojnosti, 15-letnico osamo-
svojitvene vojne za Slovenijo in 65-letnico bitke na 
Tisju. 
Ta dan so izpeljali še tekmovanje v malem nogometu, 
v katerem so sodelovale štiri ekipe. Prva je bila ekipa 
OZVVS  Litija – Šmartno pred ekipo Policijske postaje 
Litija, tretja je bila ekipa OZVVS Vrhnika – Borovnica 
in četrta ekipa Združenje Sever Litija. 
V streljanju z zračno puško se je pomerilo šest ekip. 
Zmagala je OZVVS Litija - Šmartno, druga je bila Zve-
za slovenskih častnikov Litija, tretji pa so bili člani 
Združenje Sever Litija. Od četrtega do šestega mesta 
so se uvrstile ekipe Policijske postaje Litija, OZVVS 
Vrhnika - Borovnica in OZVVS Moravče.
Med posamezniki je v streljanju osvojil zlato meda-
ljo Edo Srebrnjak iz OZVVS Litija - Šmartno, srebrno 
Franci Koncilja iz Združenja Sever Litija in bronasto 
Alojz Donko iz OZVVS Vrhnika - Borovnica. 
Decembra je OZVVS Litija - Šmartno organiziralo še 
interna tekmovanja v naslednjih disciplinah, pri ka-
terih pa navajamo samo zmagovalce: tenis - Marjan 
Pajer, streljanje na glinaste golobe - Jože Erjavec, 
streljanje z malokalibrsko puško in pištolo - Jože Er-
javec, pikado - Edo Srebrnak, ribištvo -  Borut Eltrin, 
kegljanje - Marjan Jerič, košarka - Igor Soršak (v po-
sameznih metih na koš). Poleg tega so se pohodniki 
Območnega združenja ZVVS Litija - Šmartno vse leto 
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udeleževali tudi  pohodov, med drugim se vsako leto 
udeležijo pohoda na Triglav, kamor ponesejo tudi 
naš veteranski prapor.
Predsednik Območnega združenja OZVVS Litija 
- Šmartno Rihard Urbanc je podelil tudi pokale in 
medalje zmagovalnim ekipam in posameznikom ter 
izročil izkaznice dvajsetim novim članom našega dru-
štva. Na sklepni slovesnosti je še spregovoril o pome-
nu veteranskih športnih iger in celotnem praznova-
nju v spomin na dogodke iz polpretekle zgodovine. 
Dne 24. decembra so se litijski in šmarski veterani 
udeležili proslave, ki je bila v počastitev 65-letnice 
bitke na Tisju, kjer so skupaj z veterani Združenja Se-
ver položili venec k spomeniku padlih. 
Dne 26. decembra smo se udeležili žalne slovesno-
sti s praporom veteranov OZVVS Litija - Šmartno pri 
spomeniku padlih borcev nad Vačami.

Boris Žužek

Podelitev priznanj in kolajn najboljšim

Kot že vrsto let so se 13. svetovnega prvenstva 
v amaterski goniometriji, bolj znani kot »lov na 
lisice«, tudi letos udeležili trije člani naše veteranske 
organizacije in hkrati člani Zveze radioamaterjev 
Slovenije. Morali bi se štirje, pa je enemu pot 
preprečila višja sila. To tekmovanje je bilo v kraju 
Primorsko ob Črnem morju v Bolgariji. Tekmovanja 
se je udeležilo rekordnih 342 tekmovalcev iz prav 
tako rekordnih 30 držav s treh celin. To pa pomeni, 
da je bila letos konkurenca dokaj ostra. Iz Slovenije 
je bilo deset tekmovalcev. Tekmovalo se je v dveh 
disciplinah, in sicer na ultrakratkovalovnem 144 
MHz (UKV) in na kratkovalovnem območju 3,5 MHz 
(KV), v osmih kategorijah. Slovenija je bila zastopana 
le v petih kategorijah. Tekmovalci, ki so zastopali 
Slovenijo, so bili iz Krškega, Ormoža, Sevnice in 
Slovenskih Konjic. Tekmovanja so potekala po 
izjemno težkih terenih, saj je bil časovni limit prvič v 
zgodovini tekmovanj 150 minut (doslej včasih 140, 
večinoma pa vedno 120 minut).
Slovensko ekipo že nekaj let vodi veteran Franci 
Zankar iz domžalskega radiokluba. Iz radomeljskega 
radiokluba bi moral nastopiti v kategoriji M 21 
(številka pomeni spodnje število let) Ivo Jereb, pa 
mu je žal višja sila preprečila nastop. Tekmovala pa 
sta Ivan Lazar iz Radiokluba Ormož in Jože Onič iz 
Radiokluba Konjice iz Slovenskih Konjic. Lazar je 
bil v kategoriji M 50 med 42 tekmovalci v disciplini 
UKV 32., v disciplini KV pa 29. Onič je bil v kategoriji 
M 60 med 51 tekmovalci na UKV 21. in na KV 39., 
tu so ga pestile večje zdravstvene težave. S kolegom 
v kategoriji M 60 pa sta bila ekipno na UKV 8. od 
16 ekip, na KV pa 11. Nastop naših veteranov je 
zadovoljiv, saj v višjih kategorijah nastopa zelo 
veliko nekdanjih vrhunskih športnikov iz nekaterih 
vzhodnoevropskih držav in držav nekdanje Sovjetske 
zveze. Naši tekmovalci so vsi amaterji in se s tem 
športom ukvarjajo ljubiteljsko.
Uspeh celotne slovenske ekipe predstavlja bronasta 
medalja deklet v kategoriji D 19 v disciplini KV, 
dobili sta jo Maja Marušič in Adrijana Moškon iz 
Radiokluba Krško. Tudi sicer so mladi slovenski 
tekmovalci dosegli nekaj zelo dobrih rezultatov v 
obeh disciplinah.
Naslednje leto je zopet evropsko prvenstvo. Pripravila 
ga bo poljska zveza radioamaterjev. Zagotovo bodo 
tudi tam slovenski veterani. Še zmeraj vztrajamo!

Jože Onič

Veterani 
uspešni na lovu 
na lisice

Trije veterani, ki so zastopali barve Slovenije 
na 13. evropskem prvenstvu v goniometriji; od 
leve proti desni so Jože Onič, Franci Žankar in 
Ivan Lazar.
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Zanimivosti

Minometne kupole za naše 
osemkolesnike vse bliže 
proizvodnji

Patrijino oklepno modularno vozilo 8 x 8 s Patrijinim minometnim sistemom 
NEMO kalibra 120 mm. (Foto: Patria)

Ne zgodi se prav pogosto, da 
bi zahodni strokovni časopi-
si in revije omenjali Slovenijo 
v svojih člankih. Pred dnevi 
smo enega zasledili v eni od 
vodilnih svetovnih revij, ki se 
ukvarja z vsemi platmi obram-
be, orožja, vojaške opreme in 
še s čim. 
Avtor piše, da je finski izdelo-
valec oborožitvenih sistemov 
Patria, ki je zmagala na sloven-
skem razpisu za osemkolesna 
oklepna bojna vozila, skoraj 
končal razvoj kupole za mino-
metni sistem z gladko cevjo 
kalibra 120 mm z oznako NE-
MO (NEw MOrtar). Prvič so to 
kupolo Finci predstavili sredi 
lanskega leta.
Kot pričakujejo v Patrii, bodo 
poskusni model izdelali do 
srede letošnjega leta ter ga 
bodo uporabili za najrazlič-
nejša testiranja in preizkuse. 
Testiranja bodo potekala na 
Finskem in po načrtih naj bi jih 
končali do srede prihodnjega 
leta. 
Naročnik kupol za minometne 
sisteme je bila Slovenija, ki je 
naročila 135 osemkolesnikov 
za Slovensko vojsko. Naročilo 
obsega tudi nekaj vozil s takš-
nimi kupolami. 
Kot piše avtor članka, bodo 
prve kupole za sistem NEMO 
v redni proizvodnji naredili v 
Patrii, preostale pa po licenci 
v slovenski družbi Rotis. 
Kupolo za sistem NEMO so 
razvili v Patrii kot premostitev 

med težjimi kupolami na vo-
zilih in bolj konvencionalnimi 
minometi, ki streljajo kar skozi 
odprto loputo na strehi.  
Celoten sistem bo težak 1500 
kg in bo nameščen na platfor-
mi; z minometom bo mogoče 
obstreljevati cilje posredno ali 
neposredno. V kupoli ne bo 
prostora za posadko, za pol-
njenje minometa pa bo skrbel 
polavtomatski polnilec. Avtor 
tudi navaja, da bo največji do-
met minometa kot 10 km. 
Za standardno izvedbo kupole 
za NEMO je že zdaj pokaza-
lo zanimanje kar nekaj držav, 
med njimi tudi Češka in Hrva-
ška. V Patrii tudi pravijo, da je 
med kupci veliko zanimanje 
za mornariško izvedbo te ku-
pole. Eden od potencialnih 
kupcev mornariške izpeljanke 
te kupole so Združeni arabski 
emirati, ki bi nove kupole radi 
vgradili v nove hitre patruljne 
čolne ali pa v plovila, ki so že v 
operativni uporabi. 
Patria in BAE Systems Häg-
glund pa s skupnimi močmi 
nadaljujeta prodajo kupole z 
dvojnim minometnim siste-
mom z oznako AMOS. Prve 
štiri sisteme so dostavili fin-
skim obrambnim silam na 
Patrijinih osemkolesnikih, na-
slednjih 20 sistemov bo fin-
ska vojska dobila leta 2009. 
Švedska pa je naročila še dva 
sistema AMOS z možnostjo 
naročila še 10 sistemov in šti-
rih mornariških sistemov.

Rusija vse večji trgovec 
z orožjem
Kot trdijo nekateri zahodni 
strokovnjaki, naj bi Rusija le-
tos zaslužila s prodajo orož-
ja in vojaške opreme 7,5 
milijarde ameriških dolarjev. 
Poudarjajo pa, da je pri tem 
velik »če«, saj se lahko zgodi, 
da se bo zmanjšala prodaja 
tradicionalnima partnerjema 
Kitajski in Indiji. V Pekingu 
in New Delhiju pravijo, da do 
tega lahko pride, če se bo 
Rusija prebila na prvo me-
sto med svetovnimi trgovci z 
orožjem. 
Zaslužek 7,5 milijarde dolar-
jev je napovedal ruski obram-
bni minister Sergej Ivanov, ki 
je bil »povišan« v prvega po-
močnika predsednika ruske 
vlade. Ta zaslužek bi bil tudi 
rekord v 12-mesečni prodaji. 
Leta 2005 je Rusija s prodajo 
orožja in vojaške opreme za-
služila 6,1 milijarde dolarjev, 
leta 2006 pa je izvozila za 
6,4 milijarde dolarjev orožja 
in opreme. 
Lani je izvoz vojaških letal in 
letalske opreme predstavljal 
kar 49 odstotkov vsega voja-
škega izvoza, v prejšnjih letih 
pa je bil ta delež približno 30 
odstotkov. Izvoz vojaških ladij 
in mornariške opreme je že 
nekaj let približno enak in zna-
ša 27,3 odstotka. Leta 2006 
se je povečal izvoz orožja in 
opreme za zračno obrambo, 
zdaj v celotnem izvozu znaša 
9,2 odstotka. 
Sergej Ivanov je novinarjem 
tudi povedal, da se delež Ru-

sije pri trgovanju z njenima 
največjima vojaško-tehnični-
ma partnerjema Kitajsko in 
Indijo zmanjšuje. 
Dejstvo je, da sta Kitajska in 
Indija odkupili kar 70 odstot-
kov orožja in vojaške opre-
me, ki jo je leta 2005 Rusija 
izvozila. Zato, da bi povečala 
delež prodaje na tujih tržiščih 
z orožjem in vojaško opremo, 
je Moskva sprejela zelo kre-
ativne finančne aranžmaje. 
Sporazumi temeljijo na odpi-
su dolgov in lažjem dostopu 
ruskih podjetij na naftna in 
plinska nahajališča držav, ki 
kupujejo njeno orožje in vo-
jaško opremo. Kot kaže, se 
to ugodno kaže v trgovini z 
orožjem.
Tako je Moskva marca lani 
z Alžirijo sklenila sporazum, 
s katerim je zavarovala po-
godbo, vredno 7,5 milijarde 
ameriških dolarjev. Ta pred-
videva, da bo Alžirija kupila v 
Rusiji 40 tankov vrste T-90, 
sisteme zračne obrambe S-
300PMU2, s katerimi bo ta 
severnoafriška država opre-
mila osem bataljonov zračne 
obrambe, 16 trenažnih letal 
jak-130, 40 večnamenskih 
bojnih letal mig-29SMT in 30 
letal vrste su-30MK.
Iz časov, ko je obstajala Sov-
jetska zveza, dolguje Alžirija 
Rusiji, po oceni strokovnja-
kov, približno 10 milijard ame-
riških dolarjev. Na račun tega 
je Moskva zagotovila svojima 
dvema energetskima skupi-

Pet letal v barvah indijskega vojaškega letalstva, ki so bila izdelana v 
sovjetskih arzenalih; od spodaj navzgor mig-21M, mig-23MF, mig 29, 
Mig-27M in mig-25R. (Foto: indijsko ministrstvo za obrambo)
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Zanimivosti

Avstralska vlada je sredi mar-
ca tudi uradno napovedala, 
da bo pri družbi Boeing ku-
pila 24 večnamenskih letal 
vrste F/A-18F Block II Super 
Hornet. Stroški nakupa bodo 
znašali 6 milijard avstralskih 
dolarjev oziroma 4,6 milijarde 
ameriških dolarjev. S tem na-
kupom želi Avstralija zapolniti 
praznino do prihoda letal Jo-
int Strike Fighter (JSF).
Predstavnik avstralskega 
obrambnega ministrstva je 
povedal, da ima njihova drža-
va popolno zaupanje do pro-
jekta JSF, toda vlada ni pri-
pravljena sprejeti kakršno koli 
tveganje glede bojev v zraku 
in zračnih napadov na cilje 
na zemlji, dokler letala JSF 
ne bodo v operativni uporabi. 
Hkrati je dodal, da bodo na-
kup hornetov izpeljali kot del 
proračunskih procesov v letih 
2007 in 2008. 
Kraljeve avstralske zračne 
sile (RAAF) bodo prva letala 
vrste JSF prejele leta 2013, 
ko bodo začeli z njimi opre-
mljati tri skvadrone, nekoliko 
pozneje bo prišel na vrsto še 
četrti skvadron. Tako naj bi 
bilo opremljanje končano leta 
2015.
Avstralsko osebje za oskrbo 
letal F/A-18 Block II Super 
Hornet se bo začelo uspo-
sabljati za to nalogo leta 20-
09. Uradno pa naj bi odloči-
tev za nakup teh letal objavili 
v kratkem.   
In zakaj se je Avstralija odlo-
čila za nakup superhornetov? 
Problem je v avstralskih leta-
lih ameriške izdelave F-111, 
ki se vse bolj hitro približujejo 

nama Lukoil in Gazprom do-
stop do alžirskih zalog obeh 
energentov. 
Tudi drugje po Afriki Moskva 
prepričuje in ponuja alterna-
tivne in fleksibilne rešitve za 
probleme, ki bremenijo njene 
odnose s posameznimi afriški-
mi državami. Rusko državno 

podjetje Rosoboronexport, ki 
ima monopol pri izvozu orožja 
in vojaške opreme, je septem-
bra lani napovedalo, da bodo 
ruski dolžniki lahko poravnali 
svoje obveznosti do Moskve 
tudi z različnimi surovinami, 
kot so diamanti, les, bombaž, 
palmovo olje in kava.

Po zasedanju kitajskega na-
rodnega kongresa so sporo-
čili, da bo uradni obrambni 
proračun leta 2007 naraščal 
po stopnji 17,8 odstotka, kar 
je skladno z naraščanjem ozi-
roma »boom« razvojem tam-
kajšnjega gospodarstva. Po 
predvidevanjih bo tako letošnji 
obrambni proračun znašal 44-
,49 milijarde ameriških dolar-
jev. Ob tem so predstavniki ki-
tajskega narodnega kongresa 
zatrjevali, da se njihova država 
ne bo vključila v oboroževalno 
tekmo z nobeno državo in da 
Kitajska s tem ne bo ogrožala 
nobene druge države.
Vojaški proračun bo letos na 
Kitajskem znašal 7,46 od-
stotka celotnega državnega 
proračuna, ki je kar za 15,7 
odstotka večji od lanskega. 
Nacionalni dohodki pa bodo 
letos narasli za 13,8 odstot-
ka.
Kitajsko gospodarsko ministr-
stvo je že prej napovedalo, da 
se bodo lahko maloprodajne 
cene, ki so ključne za dvig ali 
padec inflacije, dvignile za 2,5 
odstotka, lani pa so se za 1,5 
odstotka. Tudi uradna kitajska 
tiskovna agencija Hsinhua je 
konec leta 2006 poročala, 
da bo domači družbeni proiz-
vod leta 2007 rasel po stopnji 
10,1, leta 2006 pa po stopnji 
10,5 odstotka. 

Kitajski obrambni proračun 
raste z rastjo gospodarstva 

Spodbujanje rasti vojaškega 
proračuna za Kitajsko ni nič 
novega, saj se je to dogajalo 
tudi minulih dvajset let, ko so 
posodabljali Ljudsko osvobo-
dilno armado in druge vojaške 
zmogljivosti. 
V minulih štirinajstih letih rasti 
se je obrambni proračun z 
dvomestnim številom samo le-
ta 2003 povečal za samo 9,6 
odstotka, toda vojaški izdatki 
so se tega leta povečali za 
11,6 odstotka. Lani so vojaški 
izdatki znašali 14,7 odstotka, 
vendar, kot pravijo poznaval-
ci, so uradne številke nepo-
membne v primerjavi s skritimi 
številkami, ki pa niso znane. 
Leta 2005 je neka ameriška 
raziskovalna ustanova trdila, 
da kitajski vojaški proračun 
dejansko raste od 40 do 70 
odstotkov hitreje, kot to trdi 
vlada v Pekingu. Nekateri dru-
gi viri pa so trdili, da je ta stop-
nja celo precej višja. 
Kakor koli, kitajska vlada sku-
ša svetovno javnost prepričati, 
da so njeni izdatki za vojsko 
primerljivi z drugimi veliki sila-
mi, tako v absolutnih številkah 
kot po odstotkih v bruto nacio-
nalnem dohodku. 
Z vsem tem kitajska vlada ig-
norira načela transparentnosti 
in tako dejansko skriva načr-
tovane cilje svojih oboroženih 
sil.

Kitajske samohodne havbice kalibra 122 mm na eni od parad (Foto: GSO)

Avstralci kupujejo ameriška 
letala F/A-18 Super Hornet

Avstralci bodo začeli upokojevati svoja letala F-111 čez pet let. 
(Foto: avstralsko ministrstvo za obrambo)

točki, ko jih bo treba umakniti 
iz operativne uporabe in jih 
upokojiti. Točka upokojitve 
26 letal F-111 pa se prekriva 
z dnem, ko bodo v Avstralijo 
prišla letala F/A-18. Umik 
letal F-111 načrtujejo leta 20-
10, ko bodo superhorneti že 
operativni. Njihovo domače 
oporišče pa bo baza Amber-
ly, ki je trenutno tudi oporišče 
letal F-111. 
Avstralska vlada pričakuje, da 
bo od tega posla imela korist 
tudi domača industrija. Tako 
se avstralsko ministrstvo za 
obrambo pogaja z družbo 
Boeing in ameriško vojaško 
mornarico, da bi zagotovila 
ustrezno mesto v tem poslu. 
Avstralci namreč poudarjajo, 
da bo sodelovanje domače 
industrije ključni dejavnik pri 
razvoju tako imenovane vse-
življenjske podpore za super-
hornete. Avstralsko osebje in 
družbe bodo tako lahko skr-
beli za vzdrževanje in oskrbo 
avstralskih superhornetov in 
tudi teh letal ameriške vojaške 
mornarice, ki bodo v regiji. 
Nekateri kritiki odločitve av-
stralske vlade se sprašujejo, 
zakaj so se odločili za morna-
riško izpeljanko tega letala, 
ki je namenjena vzletanju in 
pristajanju na letalonosilkah. 
Drugi pravijo, da je bila odlo-
čitev o nakupu superhornetov 
odločno prehitra. Poudarjajo, 
da ni bilo nobenega pravega 
razloga za to odločitev in da bi 
vlada lahko počakala na drugi 
krog preverjanja projekta JSF 
prihodnje leto.

Pripravil: n. č. 
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Čeprav je to govoril eden od 
pilotov, je vse še danes čista 

resnica. Nekateri piloti helikop-
terjev, na primer člani akrobat-
ske skupine britanske kopenske 
vojske Blue Eagels, znajo delati s 
temi letečimi stroji skoraj vse. V 
tej skupini so zelo skrbno izbra-
ni vrhunski piloti, ki prikazujejo 

Iz vojaških arzenalov

HELIKOPTERJI – LETEČI STROJI, KI SO 
UPORABNI POVSOD

Bilo je nekega vročega junijskega dneva 1997 na 
letališču Rakičan pri Murski Soboti. Slovenski 
ljubitelji letal, letalstva in vsega, kar sodi zraven, 
so se zbrali na tem letališču in s številnimi gosti 
iz domovine in tudi tujine zaznamovali dan 
slovenskega letalstva. Med nastopajočimi je bila 
tudi posadka ameriškega bojnega helikopterja 
bell AH 1 W super cobra. Ko sta pilot in strelec 
čakala na nastop, sem pilota vprašal, ali lahko 
primerja lastnosti helikopterja in letala. Pogledal 
me je in brez premisleka dejal: »Pozabite letalo. 
Helikopter je zmožen stvari, ki jih ne more 
narediti nobeno letalo. To je najbolj fantastična 
naprava za letenje. Helikopter je najbolj 
spektakularen stroj, kar jih je videl svet. Lahko leti 
bočno in nazaj, in če je treba, tudi na hrbtu. Vse to 
lahko naredi s hitrostjo 100 km/h.« 

Helikopter  AH 64 apach med vadbenim letom. Na krilcih so lepo 
vidne protioklepne rakete hellfire, v sprednjem delu pa je lepo 
viden avtomatski top.

skoraj neverjetne spodobnosti 
svojih letečih strojev v fantastič-
nih sinhroniziranih nastopih. 
Človek in stroj letita na zgornji 
meji svojih zmogljivosti. Za tak-
šen natančen polet potrebuje pi-
lot koordinacijo dela rok in nog. 
Z levo roko drži palico za nadzor 
vzgona. Če jo potegne navzgor, 

se helikopter dvigne. V desni 
roki pa drži »ciklični« nadzor, po-
dobno kot v letalu. Tako nadzira 
gibanje naprej, nazaj in bočno. Z 
nogama pa nadzira rotor v repu, 
ki vrti helikopter v vse smeri. 
Za varen polet mora pilot upo-
rabljati vse tri kontrole hkrati. S 
kontrolnima vzvodoma v rokah 
pilot spreminja kot lopatic rotor-
ja. Zapleten mehanizem v sredi-
ni rotorja omogoča helikopterju 
polet v katerikoli smeri. Priznati 
je treba, da je sijajen izdelek so-
dobne tehnologije.

Taktika je zelo preprosta 
– poišči in uniči
Največ je k razvoju helikopterjev 
prispevala vojska. Eden od naj-
bolj ubijalskih strojev je zaneslji-
vo helikopter AH 64 apač, ki leti 
s hitrostjo do 340 km/h, njegov 
akcijski radij je 1300 km. Orožje, 
ki ga nosi, mu omogoča napad na 
20 tankov. V kabini sedita pilot 
in strelec drug za drugim, orožje 
ima obešeno na krilcih, pod spre-
dnjim delom pa je nameščen mi-
traljez ali avtomatski top. Posad-
ke helikopterjev delujejo po zelo 
preprosti taktiki – poišči in uniči. 
Med oborožitvijo helikopterjev 
apač sodijo protioklepni raket-
ni izstrelki hellfire, ki uniči vse 
sodobne tanke na razdalji do 8 
km. Z laserjem zaznamuje tarčo, 
raketa poišče žarek in mu sledi 
vse do tarče ter jo uniči. Apači so 
opremljeni s takšno elektronsko 

Prihodnost je verjetno kljub vsemu njegova. Helikopter RAH 66 
comanche, ki se zaradi načina gradnje in sodobnih materialov 
lahko trikrat bolj približa cilju kot katerikoli drug helikopter, ne 
da bi ga opazili.

opremo, ki jim omogoča delova-
nje v vseh vremenskih, dnevnih 
in nočnih razmerah. Pilotova 
čelada ima t. i. displey monokel, 
na katerega se projicirajo vsi po-
datki iz senzorjev na nosu heli-
kopterja. Strelec lahko s svojega 
sedeža najde cilj ponoči z infrar-
dečo kamero, podnevi pa s TV-
kamero, ki ima zelo zmogljivo 
optiko in ga uniči. V kabini laser-
ski žarek sledi vsakemu gibu pi-
lotove glave in v tisti smeri takoj 
usmeri tudi zunanje senzorje. Sli-
ši se zelo preprosto, vendar ni. 
Pilot mora z levim očesom slediti 
instrumentom v kabini, z desnim 
pa sledi sliki, ki jo kaže infrarde-
ča kamera. 

Spretna izraba oblike 
ozemlja
Helikopterji so za nasprotnika 
zelo nevarni, ne samo zaradi svo-
je oborožitve, ampak tudi zato, 
ker se lahko prikradejo v bližino 
svojih ciljev, ne da bi to kdo ve-
del ali opazil. Zato uporabljajo 
obliko ozemlja. Seveda pri takš-
nem nizkem letenju ne sme biti 
napak. 
Podobno letijo tudi helikopterji 
vrste kiowa warrior, ki je poln 
opreme, s katero skrbi, da ima-
jo apači vse potrebne podatke 
za uspešen napad. V ameriški ko-
penski vojski radi pravijo, da so 
helikopterji kiowa warriors nji-
hove oči in ušesa oziroma »lah-
ka konjenica«. V žargonu piloti 

Danes si življenje 
težko zamislimo 
brez njih Bojni helikopter ameriške mornariške pehote bell AH 1 W super 

cobra. Fotografija je nastala leta 1997 na letališču Rakičan pri 
Murski Soboti.
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pravijo, da ima ta vrsta helikop-
terjev obraz na jarbolu. Na nav-
pični gredi motorja ima namreč 
nameščeno kroglo, v kateri sta 
TV-kamera in infrardeča kamera, 
ki pokrivata 190 stopinj vidne-
ga polja. S tema sistemoma lah-
ko posadka zazna in locira cilje 
na razdalji do 8 km. Za naspro-
tnika pa je helikopter praktično 
neviden, saj posadka uporab-
lja obliko zemljišča, drevesa in 
podobno, da se skriva za njimi, 
nad njimi pa je samo krogla z in-
strumenti. Tako si dobro ogleda 
nasprotnika in njegove najpo-
membnejše cilje. Ko jih natanč-
no locira, pošlje podatke v svo-
je oporišče. To je seveda alarm 
za helikopterje apač, da odletijo 
in napadejo. Pred napadom se 
apači razporedijo tako kot lovci, 
ki prežijo na svoj plen. Njihovo 
najpomembnejše orožje je prese-

Posebnež med helikopterji 
je gotovo helikopter Kmax. 
Uporabniki mu radi rečejo 
zračni tovornjak. Zaradi 
dveh rotorjev na strehi nima 
repnega rotorja, tako je vsa 
moč usmerjena v navpično 
dvigovanje.

nečenje. Ob dogovorjenem zna-
menju se pojavijo tik nad dreves-
nimi krošnjami in izstrelijo svoj 
smrtonosni tovor. V nekaj sekun-
dah lahko helikopter apač uniči 
tudi 16 nasprotnikovih tankov, 
ki so oddaljeni do 8 km.
Helikopter je stroj za bojevanje 
na zemlji in ne v zraku. Med po-
letom sledi obliki ozemlja, ne gle-
de na to, kdaj leti, podnevi ali po-
noči, in ne glede na vreme. 

Problem se je imenoval 
vrtilni moment
Vrtljivo krilo so iznašli pred tisoč 
leti na Kitajskem. Kitajska vrtav-
ka je preprosta igrača in prvi he-
likopter. Dovolj močni motorji za 
letenje so se pojavili na začetku 
20. stoletja. Toda samo moč mo-
torja ni bila dovolj. Rešiti je bilo 
treba temeljni problem. Motor, 
ki premika rotor, hoče vrteti ce-
loten helikopter. Ta sila se ime-
nuje vrtilni moment. Sodobni 
helikopterji imajo repni rotor, ki 
vrtilni moment nevtralizira. Trup 
helikopterja potiska v nasprotno 
smer od smeri vrtilnega momen-
ta. Brez repnega rotorja bi se he-
likopter vrtel nenadzirano.          
Pri prvem uporabnem helikop-
terju je konstruktor uporabil 
drugačno rešitev. Focke Wulf 61 
je imel dva rotorja, ki sta se vr-
tela v nasprotno smer. Tako je 
bil vrtilni moment nevtraliziran. 
V ZDA je ruski emigrant Igor Si-
korsky preizkušal repne rotorje. 
Njegov prvi model VS 300 je imel 
kar tri. Sikorsky je prvi uporabil 
tudi sistem pregibnega stikala 
in rotorja. Tri leta pozneje, to je 
1942., je končno prišel do enega 
repnega rotorja. Tako je helikop-
ter dobil obliko, kot jo ima še da-
nes. Po Združenih državah Ame-
rike je organiziral promocijsko 

Chinook je zelo učinkovit leteči stroj. Nekatere njegove izpeljanke 
lahko pod nebo odnesejo tudi do dvakrat težji tovor, kot je njihova 
teža.

Pravi mojstri za reševanje v gorah so tudi naši slovenski 
helikopterski piloti. O tem pričajo številna uspešna reševanja v 
naših gorah, ki so jih opravili piloti 15. helikopterskega bataljona 
Slovenske vojske ali pa piloti helikopterske enote Policije. 
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kampanjo, saj naj bi bil po njego-
vem mnenju helikopter družin-
sko prevozno sredstvo prihod-
nosti. Vendar je imel Sikorsky 
tekmece. Tako je Artur Young, ki 
je izdelal samo model, pridobil 
za sponzorja podjetnika Larryja 
Bella. V poznih 40. letih prejšnje-
ga stoletja se je rodil helikopter 
bell 47. S svojo značilno kabino 
je postal zelo popularen in izde-
lali so jih kar deset tisoč.
Tudi drugi so se začenjali zanima-
ti za helikopterje, saj so si obeta-
li dobre zaslužke. Eden od novih 
modelov je bil synkopter. Imel je 
dva rotorja, ki sta bila sinhroni-
zirana. Neke vrste njegov nasled-
nik je helikopter kmax, ki ga ime-
nujejo zračni tovornjak. Zato ker 
nima repnega rotorja, je vsa moč 
motorja usmerjena v navpično 
dvigovanje.
Najbolj popularna alternativa 
je namestitev v tandemu oziro-
ma drug za drugim, po en glavni 
motor spredaj in zadaj dolgega 
trupa. Najbolj znan helikopter 
te vrste je chinook, ki je izred-
no učinkovit stroj za dvigovanje. 
Sposoben je dvigniti tovor, ki je 
dvakrat težji od njega.
V nekaj desetletjih so postali he-
likopterji zelo raznovrstni. Pre-
senetljiva alternativa je model 
autogiron. Njegova posebnost je 
v tem, da vrtljivo krilo ni na po-

gon. Naprej ga poganja propeler 
in pri tem se zrak ujame v krilo. 
Načelo je podobno kot pri mlinu 
na veter. Zaradi vrtenja se vzdig-
ne in tako stroj vzleti.

Zelo velike možnosti za 
preživetje
Načelo autogira je pomembno za 
varnost vseh letal. Če se rotor-
ji vrtijo, lahko helikopter varno 
pristane, čeprav je zmanjkalo 
pogona. Ko helikopterju odpo-
ve motor, je zelo pomembno, da 
se kolektivna kontrola takoj po-
rine navzdol, sicer se bo hitrost 
glavnega rotorja zelo zmanjšala 
in rešitve ne bo. Pilot padca sicer 
ne more preprečiti, lahko pa heli-
kopter vodi tako, da ga bo usme-
ril na varno pristajališče in kon-
troliral hitrost. Pri višini 45 m se 
začne reševanje. Pilot dvigne nos 
helikopterja in poveča hitrost vr-
tenja rotorja ter tako ublaži pri-
stanek.
Sposobnost helikopterja, da ja-
dra brez pogona, se imenuje av-
torotacija. Tako kot pri autogiru 
delujejo rotorji na zračni pogon. 
Zračni tok daje rotorjema toliko 
moči, da ublažijo pristanek. Naj-
boljša je primerjava s semenom 
platane. Če ga spustiš, se začne 
vrteti ter se spušča veliko bolj po-
časi in nežno kot semena drugih 
rastlin. Prav tako, kot se mora 
seme platane najprej gibati, da se 
lahko začne vrteti, se lahko avto-
rotacija helikopterja začne le, če 
se helikopter premika. Za varen 
pristanek potrebuje pilot višino 
vsaj 30 m ali minimalno hitrost 
30 vozlov. Piloti imenujejo ta 
pristanek »krivulja smrti«. Če je 
helikopter pod temi mejami, je 
zasilni pristanek nemogoč.

Katapultni sedeži se niso 
obnesli
Kljub temu so možnosti za preži-
vetje v helikopterski nesreči zelo 
velike. V 60. letih prejšnjega sto-
letja so začeli po svetu intenziv-
no raziskovati, kako bi izboljšali 
možnosti preživetja posadke in 
potnikov. Ogrodje helikopterjev 
je narejeno tako, da absorbira 
udarec ob tla. Sedeži so ojačani 
za primer udarca ob tla. Helikop-
terji imajo gumijaste rezervoarje 
za gorivo, ki se ob požaru sami 
zaprejo. Pri vojaških helikopter-
jih so vsi pomembnejši življenj-
ski deli narejeni tako, da preživi-
jo tudi direktne zadetke. 
Nekateri izdelovalci so v svojih 
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Iz vojaških arzenalov

strojih preizkusili katapultne se-
deže. Sistem je bil takšen, da so 
najprej razstrelili glavni rotor in 
nato izstrelili sedeža. Vendar je 
bil sistem zelo drag in nezanes-
ljiv, zato se ni obnesel.

Nepogrešljiv pri delu policije
Zelo težko si predstavljamo, da 
bi policije po svetu uspešno iz-
vajale svoje naloge brez heli-
kopterjev. Statistike kažejo, da 
se okoli 70 odstotkov zločinov 
zgodi ponoči. Helikopter je neke 
vrste oko na nebu, ki zelo olajša 
delo policistov na ulicah. V ame-
riškem velemestu Los Angelesu 
je v policijskem avtomobilu pra-
viloma le en policist, saj lahko 
helikopter leti le 15 m nad njim. 
Tako policist natančno ve, da 
ima hrbet zavarovan. Policijski 
helikopterji so opremljeni z zelo 
močnim reflektorjem, ki jim po-
licisti pravijo umetno sonce. Od-
daja takšno svetlobo kot milijon 
žarnic, ki jih uporabljamo v do-
mači hiši ali stanovanju. Z viši-
ne 240 m lahko povsem osvetli 
celotno območje, ki ga Američa-
ni imenujejo »block«. Policijski 
helikopterji imajo tudi infrarde-
če sisteme, s katerimi zaznajo to-
ploto telesa, prižganega avtomo-
bilskega motorja ali toploto, ki 
jo oddaja domača žival. Posadka 
lahko sporoči centrali, ali vozilo 
odhaja, ali kdo leži na cesti, ali 
so okna na zgradbi razbita, ali so 
vrata odprta, ali je na
ulici pretep, so ljudje na ulici 
oboroženi in podobno. 
Ko se policisti v avtomobilih bli-
žajo mestu izrednega dogodka, 
že imajo vse te podatke. Toda pi-
loti na policijskih helikopterjih 
morajo leteti zelo počasi in zelo 
nizko, prav na meji varnega le-
tenja. Večina njihovih poletov je 
zelo blizu »krivulje smrti«, ven-
dar se zaradi tega ne razburjajo, 
saj, kot pravijo, je takšna njihova 
služba.
Ob akcijah vedno krožijo, da bi 
imeli ob pristajanju dovolj gonil-
ne sile. Njihova življenja so rav-
no tako ogrožena kot življenja 
policistov na ulicah.
Helikopterji so tudi nenadomes-
tljivi pri nadzoru prometa na 
mestnih ulicah. Samo v Los Ange-
lesu nadzira promet več kot 50 he-
likopterjev. Glede na to, da na tem 
območju živi med 13 in 15 milijo-
nov ljudi, jih ni veliko, še posebej, 
če vemo, da so prometni zastoji 
eden od največjih problemov, ki 
pestijo to ameriško mesto.

Namesto zadnjega rotorja 
zračni tok
Ena od težav, s katerimi se sreču-
jejo piloti helikopterjev med niz-
kimi poleti v mestih, je hrup, ki 
ga povzročajo, hkrati pa je zadnji 
rotor njihovega stroja zelo neva-
ren, če morajo pristati na ulici, 
polni pešcev. Zato policija išče 
rešitve za take težave. Tako pre-
izkušajo nov model helikopterja, 
ki nima repnega rotorja. Ima ven-
tilator, ki piha zrak skozi rep in 
nevtralizira vrtilni moment brez 
repnega rotorja. Ventilator vse-
sa zrak, ga po posebnih žlebičih 
potisne v rep in ga skozi posebne 
odprtine potisne ven. Odprtine 
se lahko dotakneš ali se ji pribli-
žaš z obrazom in izstopajoči zrak 
te ne bo poškodoval. Odprtina se 
premika, zato se helikopter ob-
naša enako, kot če bi imel rotor. 
Položaj odprtine pa določa pilot 
s pedali tako, kot dela v navad-
nem helikopterju. Pristajanje s 

takšnim helikopterjem bi bilo za 
pešce na ulici veliko bolj varno in 
tudi precej manj hrupno. 
Nedvomno je policijsko delo s he-
likopterjem veliko lažje, davko-
plačevalci pa se zaradi teh letečih 
strojev počutijo veliko bolj varne.

Odlični reševalci
Dejstvo je, da so samo s helikop-
terji rešili več človeških življenj, 
kot je ljudi umrlo v nesrečah z 
njimi. Večino življenj so rešili 
na morju. Klasični helikopter re-
ševalec je sea king. V skrajnem 
primeru lahko pristane tudi na 
vodi. En sea king lahko »pokrije« 
območje, veliko do 300 km², kar 
je odvisno od vremena, še pose-
bej od vetra. Rešujejo v različnih 
okoliščinah, tako iščejo ljudi, ki 
so padli s skal, pa otroke, ki jih je 
odneslo na odprto morje … 
Pri reševanju ponesrečencev iz 

morja mora pilot helikopterja 
leteti zelo nizko in z nosom pro-
ti vetru. Tako dobi maksimalen 
vzgon na rotorjih. Če bi slučajno 
odpovedal eden od motorjev, bi 
helikopter strmoglavil v morje. 
Navadno poskuša pilot obdržati 
varnostno razdaljo, včasih pa je 
to nemogoče, saj je treba ukrepa-
ti zelo hitro. Pri reševanju ljudi 
iz vode potapljač priveže vrv na 
rešilni čoln ali pa jo drži, da se 
preživeli dvignejo v helikopter, 
ki je na višini 75 m. Avtomatični 
radar skrbi, da je helikopter na 
stalni višini, medtem ko si pilot 
prizadeva, da bi lebdel nad me-
stom nesreče. Reševalci stalno 
tvegajo svoja življenja, da bi re-
šili človeka, ki je v težavah. Med 
dolgotrajnim usposabljanjem se 
naučijo, kako reševati v najbolj 
nemogočih položajih.
Kot poudarjajo britanski stro-
kovnjaki za reševanje s helikop-
terjem, grozi veliko večja nevar-

nost za posadko in helikopter ob 
obali in ne na morju. Vsako leto 
se namreč na zelo razčlenjeni bri-
tanski obali ponesreči in izgubi 
na stotine ljudi. 
Posadka helikopterja si naprej 
ogleda teren okoli ponesrečenca. 
Pogosto je to plezalec, ki je pre-
prosto zašel v steni in ga posadka 
ne vidi. To je še posebej nevaren 
položaj za helikopter. Posadka 
mora najprej ugotoviti, kaj in 
kako bo reagirala, če odpovedo 
motorji. Potem je na vrsti ope-
rater vitla, ki določi smer reševa-
nja. S potapljačem se dogovorita, 
kako bosta ponesrečenca dvigni-
la v helikopter. Med reševanjem 
pilot prepusti poveljevanje ope-
raterju vitla, saj ima najboljši 
pregled nad položajem. Posadka 
mora biti izjemno spretna, saj je 
helikopter včasih oddaljen od 
stene tudi samo 60 cm. Opera-
ter vitla mora vzdrževati enako-

meren pritisk na jeklenici, ki je 
dolga 60 m. Ko je ranjenec varno 
privezan, obrne pilot helikopter 
stran od skal. Helikopter se za-
čne počasi spuščati, vitel pa dvi-
guje ponesrečenca. Ta visi nekaj 
metrov nad vodo, helikopter pa 
se mu počasi približuje. Posadke 
reševalnih helikopterjev morajo 
biti stalno pripravljene za posre-
dovanje – ponoči, podnevi, v me-
gli, vetrovnem vremenu … 
Seveda se helikopterji uporablja-
jo tudi za turistične namene. Iz 
njihovih kabin lahko turisti vidi-
jo svet iz povsem novega in dru-
gačnega zornega kota. V Arizoni 
v ZDA si lahko vsako leto na tiso-
če turistov s helikopterji ogleda 
znameniti Grand Canyon. 

Kakšna bo prihodnost
Vojaški helikopterji naslednje ge-
neracije bodo še bolj hitri in nevar-
ni od današnjih. Transportni heli-
kopter S 76 ima nov repni rotor, 
ki mu omogoča skoraj neverjetne 
manevrske lastnosti. Bočno lahko 
leti s hitrostjo 110 km/h. Takšen 
motor, ki je neke vrste ventilator, 
je del popolnoma novega mode-
la helikopterja. To je comanche, 
prvi helikopter na svetu, ki je gra-
jen po načelih nevidnosti. Izdelan 
je tako, da ga ni mogoče odkriti 
niti z radarjem niti infrardečimi 
napravami. Kljub njegovi veliko-
sti je na radarskih zaslonih njego-
va slika velika kot slika nekoliko 
večje ptice. Vse, vključno z orož-
jem, je v notranjosti helikopterja. 
Comanchea še preizkušajo, kar ni 
nič posebnega, saj v takšnih pro-
jektih delajo cela desetletja. Ven-
dar to še ni razlog, da se ne bi že 
cela vrsta pilotov usposabljala na 
simulatorjih za letenje na teh heli-
kopterjih. Zaradi svojih lastnostih 
se bodo lahko comanchi trikrat 
bolj približali svojim ciljem kot 
kateri koli sedanji helikopter.
Nekateri vidijo prihodnost heli-
kopterjev drugje. V preteklosti so 
konstruktorji želeli helikopterje 
spremeniti v letala, zdaj pa posku-
šajo ravno obratno. Pri projektu 
Bell tilt wing  leteči stroj obrne 
krilo navzgor in vzleti ter pristane 
kot helikopter. Pozneje so sistem 
spremenili tako, da se premikajo 
samo motorji. Prvi takšen model, 
ki so ga komercialno izdelali, je 
bil ameriški V 22 osprey. Danes 
ga uporabljajo v ameriški vojaški 
mornarici kot transportno letalo 
srednjega dosega.

Bojan Kuntarič

Med vzletom in pristankom je helikopter, med poletom pa letalo, 
neke vrste zračna dvoživka: letalo V 22 osprey.
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nadnalsovNagradna križanka

ADIVAR: turška pisateljica
IMRE: ime madžarskega politika Nagya
CAN: mera za mleko v ZDA
ASPIK: hladetina
KOTAČNIK: majhna prozorna vodna žival
RAGLAN: ohlapen moški površnik

SLOVARČEK

Nagradna križanka:

Ime:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Priimek:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Ulica:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Kraj:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

REŠEVALCEM NAGRADNE KRIŽANKE
Tudi v tej številki revije Veteran smo za vas 
pripravili nagradno križanko. Tri srečneže, ki 
jih bo določil žreb, čakajo praktične nagrade. 
Rešitve pošljite na dopisnici na naslov Zveza 
veteranov vojne za Slovenijo, p. p. 2780, 
Rojčeva 16, 1110 Ljubljana.

Nagrade iz prejšnje številke bodo dobili: 
Marija Kozina, Grič, C. VI/8, 1310 Ribnica, 
Danica Pohar, Naselje heroja Maroka 16, 
8290 Sevnica in Igor Lipicer, Šmartno 64, 
5211 Kojsko.
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