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UGODNOSTI ZA ČLANE ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
V ZDRAVILIŠČU LAŠKO IN WELLNESS PARKU LAŠKO

Laško postaja pomemben turistični center, ki v svoji wellness ponudbi izpostavlja kakovost bivanja in kulturo zdravega načina 
življenja. Možnosti izkoriščanja zdravilne termalne vode smo nadgradili z atraktivnim in modernim kopališčem ter savna centrom. 
Ponudbo Termalnega centra bomo nadgradili s sodobnim hotelom in Spa centrom, ki bo svoje prve goste sprejel 1. avgusta 2008. 

Izkoristite ugodnosti za člane Zveze veteranov vojne za Slovenijo:
v Zdravilišču Laško: • 20% popust za bazen, savna + bazen, fitnes, solarij ter kombinacijo teh storitev

 • 10% popust za kopanje in savno v kombinaciji z gostinsko ponudbo
 • 10% popust za masaže, druge wellness storitve, mesečne in letne vstopnice.

v Wellness Parku Laško: • 20% popust za bazen, bazen + savno, solarij

OTVORITEV NOVEGA HOTELA
WELLNESS PARK LAŠKO

Odkrijte raj za igro, oddih in sprostitev 
 • termalni center z veličastno stekleno kupolo in različnimi vodnimi atrakcijami

 • savna center s sedmimi različnimi vrstami savn, ki odsevajo pridih Laškega 

NOVO OD 1. AVGUSTA 2008
Hotel**** z moderno opremljenimi sobami, ki razkrivajo pogled na okolico

Wellness Spa Center – eden najpopolnejših v tem delu Evrope z bogato ponudbo masaž in drugih tretmajev 

IZKORISTITE 30% OTVORITVENI POPUST

Thermana d.d., Zdraviliška 4, 3270 Laško,
tel.: 03 73 45 111, fax: 03 73 45 123, rezervacije: 03 73 45 122

info@thermana.si, www.thermana.si
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Uvodnik

Letošnje praznovanje dneva veteranov - 17. maja se ujema 
s petnajsto obletnico ustanovitve Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo in z izvolitvijo novega vodstva zveze.
V petnajstih letih se je organizacija iz Združenja veteranov 
leta 2000 preoblikovala v Zvezo veteranov in se številčno 
okrepila v 55 območnih združenj, ki imajo skupaj skoraj 
27.000 članov. V vseh teh letih je organizacija zidala 
trdne temelje za poslanstvo, ki so ji ga zaupale osnovne 
organizacije. To poslanstvo je temeljilo predvsem na 
zastopanju interesov članstva do države, ki so se kazali 
v pridobivanju zakonskih pravic do statusa veterana in 
pridobivanju finančnih sredstev za delovanje območnih 
združenj ter zveze. Zveza je vsa ta leta skrbela za priznanja 
veteranom, ki so v osamosvojitveni vojni delovali v bojnih 
akcijah, za priznanja državljanom, ki so še pred vojno skrbeli 
za tajna skladišča orožja, in za zunanjo podobo veterana, 
ki se izraža v slovesni veteranski obleki. Velika pridobitev 
je tudi graditev veteranskega centra v Logatcu, ki izkazuje 
gospodarnost v naložbenem smislu in funkcionalnost 
za različne sprostitvene dejavnosti veteranov. Notranja 
organiziranost zveze je urejena s številnimi akti in pravilniki 
ter sodobnim elektronskim informacijskim sistemom.
Zaradi tako bogate zapuščine bo moralo novo vodstvo ne 
samo ohranjati vse te pridobitve, temveč jih tudi dopolniti.
V kandidaturi za predsednika zveze sem predstavil svoje 
teze izboljšanja dosedanjega delovanja organizacije in jih 
sedaj ne bom ponovno navajal. Prvi rezultati so že vidni, in 
sicer smo se s sorodnimi organizacijami - Zvezo borcev za 
negovanje tradicij NOB, Zvezo policijskih veteranskih društev 
Sever, Zvezo vojnih invalidov ter Zvezo slovenskih častnikov 
– dogovorili za skupno sodelovanje pri zastopanju interesov 
in pravic, ki nam jih mora zagotoviti država. V tem dogovoru 
smo tudi oblikovali listino o trajnem sodelovanju, ki jo bomo 
slovesno podpisali septembra letos. Tako bomo sodelovanje s 
temi društvi, ki je bilo odlično na ravni osnovnih organizacij, 
izpopolnili tudi v krovnih organizacijah.
V sami zvezi poteka racionalizacija na področju finančnih 
izdatkov, namen pa je, da se poveča denarni prispevek 
območnim združenjem. Tudi načrt finančnih sredstev za leto 
2009, ki smo ga poslali resornemu ministrstvu, smo povečali 
z indeksom 150, s pojasnilom za kritje najnujnejših potreb 
za delovanje območnih združenj (finančna sredstva za potne 
stroške, slovesne veteranske obleke itn.).
Sodelovanje z Ministrstvom za obrambo in s Slovensko 
vojsko bomo še naprej ohranjali na visoki ravni, celo več, s 
predvideno spremembo resornega ministrstva bomo to še 
poglobili. 
Na koncu čestitam vsem veterankam in veteranom za 
dan državnosti, z željo, da bi aktivnost, ki smo jo izkazali 
pred sedemnajstimi leti z orožjem v roki in tako obranili 
samostojnost naše domovine, tudi sedaj v miru in svobodi 
izkazovali v svojem okolju predvsem s strpnostjo in 
tovarištvom. Smo generacija, ki gre v zgodovino z nespornim 
dejstvom: imamo svojo državo, tisočletni sen Slovencev.

Veteranski pozdrav.
Janez Pajer

Smo generacija, ki je 
uresničila tisočletni 
sen Slovencev

Izdajatelj: Predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijo, p. p. 
2780, Rojčeva 16, 1110 Ljubljana; tel. (01) 524 17 84; matična 
št. 1211293, davčna št. 200075715; P. R. NLB - posl. Moste, 
Ljubljana, št. 02012-0089693246. Odgovorni urednik: Jože 
Čibej. Člani uredništva: mag. Rina Klinar, Bojan Kuntarič, Mirko 
Kržišnik in Jože Kuzman. Zunanji sodelavec: Cveto Erman 
(križanka). Grafični prelom: Studio Luksuria, d. o. o., Ljubljana; 
tisk:  SCHWARZ d. o. o., Ljubljana; naklada: 22.150 izvodov. 

Prispevke za naslednjo številko Veterana pošljite po 
elektronski pošti na naslov veteran@zvvs.si ali na 
računalniških disketah 3,5" v urejevalniku Word for 
Windows na naslov: ZVVS, uredništvo glasila »Veteran«, 
Rojčeva ulica 16, p. p. 2780, 1001 Ljubljana.

Nepodpisanih prispevkov ne objavljamo.
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Kljub temu da je tik pred za
četkom osrednje državne 

prireditve na Trgu republike v 
Ljubljani začelo deževati, se je 
na prizorišču zbralo zelo veli
ko ljudi. Prireditev se je začela 
s prihodom praporov Zveze ve
teranov vojne za Slovenijo, Po
licijskega veteranskega društva 
Sever, Slovenske vojske, sloven
ske Policije, Zveze borcev NOV, 

Odločili smo se 
za pot širitve 
človekove svobode 
in pravic
Letošnjega dneva državnosti smo se v Sloveniji in 
tudi v tujini spomnili s številnimi prireditvami in 
proslavami.
Osrednja državna prireditev je bila kot vsako 
leto na ljubljanskem Trgu republike, na kateri 
je bil slavnostni govornik dr. Danilo Türk. Kot 
je že navada, je bila pred tem v Državnem zboru 
slovesna seja, slavnostni govornik je bil predsednik 
DZ France Cukjati.

organizacije TIGR in drugih. Pri 
prihodu gardne enote SV in po
licijskega pihalnega orkestra je 
z ljubljanskega gradu odjeknilo 
šest topov skih salv v čast dneva 
državnosti in na Trg republike 
je prišel predsednik republike 
dr. Danilo Türk. Nato sta zado
neli slovenska him na in himna 
Evropske unije. Predsednik re
publike je pregledal gardno eno

Visoki gostje ob poslušanju Zdravljice in Ode radosti. Foto: Bobo.

Trg republike med prireditvijo in letala Slovenske vojske nad 
njim. Foto: Bobo.

to SV, nebo nad Ljubljano pa so 
preleteli letala in helikopterji 
Slovenske vojske.
Slavnostni govornik na letošnji 
proslavi je bil predsednik repu
blike dr. Danilo Türk, ki je po
vedal: 

»Drage Slovenke in Slovenci, 
dragi rojaki po svetu, dr žav ljan
ke in državljani Republike Slo
venije! Spoštovani gostje!
Tu, na tem zgodovinskem me
stu, so doživele svojo uresničitev 
naše sanje o državnosti in pol
ni suverenosti Slovenije. Tu, na 
tem mestu, se vsako leto znova 
spomnimo besed prvega predse
dnika Republike Slovenije, Mila
na Kučana, ki je tistega zgodo
vinskega večera napovedal nov 
dan – dan, ki je postal začetek 
mnogih novih dni. Na tem mestu 
se vsako leto ozremo na prehoje
no pot in skupaj razmišljamo o 
izzivih našega časa in obetih za 
našo prihodnost.
Prvi dnevi naše državnosti so 
bili težki. Soočeni smo bili z 
agresijo takratne jugoslovanske 
vojske in z zavračanjem naše 
osamosvojitve v velikem delu 
mednarodne skupnosti. Upravi
čenost naše državnosti smo mo
rali dokazati na bojnem polju 
in za diplomatsko mizo. V tistih 
trenutkih so bili na preizkušnji 
naša volja, odločnost in naš po
gum, nič manj pa naše intelektu
alne sposobnosti, duhovna moč, 
naša enotnost, odgovornost in 
državniška modrost. Slovenija 
je dokazala, da vse to ima. In 
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prav zato, ker smo vse to doka
zali že v prvih tednih naše držav
ne neodvisnosti, nam je bilo po
slej marsikaj lažje. Nič pa nam 
ni bilo prihranjeno in nič nam 
ni bilo podarjeno. Lastno drža
vo smo si zaslužili. Zato smo na
predovali hitro in dosegli veliko. 
Naše domoljubje je bilo izkaza
no. Naš ponos je upravičen.
Ob današnjem prazniku se spo
minjamo vseh tistih, ki so nosili 
največje breme osamosvojitve
nega dejanja: vojakov in častni
kov Teritorialne obrambe, pri
padnikov Policije ter številnih 
drugih udeležencev vojne za 
osamosvojitev, ki so zavarova
li našo državnost. Nekateri so v 
boju izgubili življenje, nekateri 
so bili ranjeni in nekateri še da
nes trpijo posledice. Vsem njim 
in njihovim družinam gre ob 
današnjem dnevu posebna hva
ležnost.
Enako hvaležni smo tudi vsem 
tistim, ki so osamosvojitveno 
vojno in z njo povezano politič
no in diplomatsko akcijo vodi
li, pri tem pa pokazali strateško 
spretnost in modrost, zaradi 
katere je bila naša zmaga dose
žena hitro in z manj žrtvami. 
Naš spomin na osamosvojitveno 
vojno vključuje vse žrtve, tudi 
tiste pripadnike Jugoslovan
ske armade, ki so bili poslani v 
agresivno vojaško akcijo, ki je 
niso niti želeli niti razumeli, in 
vse tiste tuje državljane, ki jih je 
pri nas zatekla krutost vojne in 
so pri nas izgubili življenje. Žal 
nam je tudi nečloveškega trplje
nja nekdanjih sodržavljanov, 
žrtev vojn na ozemlju razpadle 
Jugoslavije. Te vojne so opomin 
za celotno človeštvo, kaj lahko 
povzroči agresivnost zatiralske
ga nacionalizma večjih narodov 
na račun manjših in kaj lahko 
pomeni zanikanje pravice naro
dov do samoodločbe in človeko
vih pravic posameznika.
Po sedemnajstih letih se nam 
včasih zdi spomin na začetke 
naše države že zgodovina, in to 
še toliko bolj, ker nam je razvoj 
v teh sedemnajstih letih prine
sel toliko novega. Napredovali 
smo hitro in dosegli veliko. Te 
dni končujemo uspešno šest
mesečno predsedovanje Svetu 
Evropske unije, te velike sku
pnosti evropskih narodov, ki v 
našem sedanjiku velja za simbol 
miru in varnosti, blaginje, poli
tične zrelosti in zaupanja v bolj
ši svet. Od osamosvojitve naprej 
smo prehodili pomemben del ra

zvojne poti in si zagotovili mesto 
med uspešnimi državami. Ima
mo tudi izkušnjo, samozavest in 
ponos naroda, ki je vzel usodo 
v svoje roke in dokazal, da zna 
s to usodo odgovorno ravnati. 
Pogled nazaj nam pove, da smo 
danes, ko predsedujemo Evrop
ski uniji, dosegli enega od vrhov 
v razvoju naše države in našega 
naroda.
Toda ocena prehojene poti ni 
edina perspektiva, v kateri oce
njujemo dosežke. Nekdanji ge
neralni sekretar Združenih na
rodov Dag Hammarskjöld je 
nekoč dejal: »Nikoli ne ocenjuj 
višine gore, preden prideš na 
njen vrh. Šele ko si že na vrhu, 
vidiš, kako nizek je.«
Človeško prizadevanje je vedno 
znova na preizkušnji. To velja za 
nas in za vse druge člane Evrop
ske unije. Pred dvema tednoma 
so irski volivci na referendumu 
sporočili, da Evropska unija ne 
dosega demokratičnih pričako
vanj mnogih Evropejcev. To je 
resno sporočilo. Ne gre le za ovi
ro v procesu sklepanja Lizbon
ske pogodbe o reformi Evropske 
unije. Ne gre le za diplomatsko 
in pravno vprašanje, ki ga lah
ko rešijo diplomati in pravniki. 
Ti bodo že prispevali svoj delež. 
Irski »ne« je predvsem povabilo 
vsem državljanom držav Evrop
ske unije za razmislek o tem, ka
kšen instrument naj bo Evrop
ska unija, da nam bo pomagala 
najti prave odgovore na izzive 
sveta v času globalizacije in da 
se bomo v njej počutili kot v svo
ji razširjeni domovini. Vpraša
ti se moramo, ali ni morebiti v 
Evropski uniji nastal demokra
tični in vrednostni primanjkljaj, 
ki ga moramo skupaj odpraviti, 
če želimo, da bodo predlagane 
nove ustanove, med njimi pred
sednik Evropskega sveta, uživa
le potrebno legitimnost in zago
tavljale potrebno učinkovitost. 
Teh vprašanj se ne smemo bati. 
Postavljati jih moramo odkrito 
in nanje poiskati prepričljive od
govore. Zavračanje razprave in 
resničnega iskanja odgovorov bi 
bilo izraz birokratske okostene
losti in politične kratkovidnosti. 
Tega pa si v Evropi ne moremo 
želeti in ne smemo privoščiti. 
Slovenija je danes močno inte
grirana v Evropo in v svet. Je del 
Evrope in sveta. Ima vse odgo
vornosti, ki jih prinaša ta polo
žaj. Zanje ni niti premajhna niti 
premalo izkušena. Nasprotno, 
ozemeljska razsežnost in mla

Kot je premier dejal v nagovo
ru, je 25. junij poseben dan, 
saj praznujemo dan slovenske 
državnosti – praznik, ki so ga 
še posebej zaznamovali padli 
v vojni za Slovenijo. Po njego
vih besedah je bila cena, ki jo je 
Slovenija, predvsem zaradi do
brih priprav, plačala s krvjo, re
lativno nizka; vendar pa je bila 
ta cena za tiste, ki so jo plačali, 
ter za njihove bližnje najvišja 
možna.

Slovenija nikoli ne bo 
pozabila padlih v vojni  
za Slovenijo
Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez 
Janša je na predvečer dneva državnosti 
priredil sprejem za svojce padlih pripadnikov 
Teritorialne obrambe, Ministrstva za notranje 
zadeve in civilnih žrtev vojne za Slovenijo. 

Predsednik slovenske vlade je 
ob tej priložnosti še spomnil, 
da letos dan državnosti praznu
jemo v posebnih okoliščinah, 
saj Slovenija vodi Evropsko 
unijo kot prva izmed novih dr
žav članic sedemindvajseteri
ce. »Veliko razlogov je za to, da 
smo na to ponosni, in veliko ra
zlogov je tudi, da smo tistim, ki 
so to omogočili in za to plačali 
zelo visoko ceno, trajno hvale
žni,« je še dejal.

Predsednik vlade Janez Janša je priredil sprejem za svojce 
padlih med našo osamosvojitveno vojno. Foto: Bobo.

dost naše države sta tudi naši 
prednosti. Ponujata možnosti 
za neobremenjenost in svežino, 
dve kvaliteti, ki nam omogočata 
misliti z lastno glavo in z dobrim 
občutkom za prihodnost. Lahko 
si privoščimo – in kadar je tre
ba, si moramo privoščiti – tudi 
kritičnost v razmerju do velikih. 
Če je treba povedati resnico ti
stim, ki imajo moč, jo povejmo. 
Če imamo dobre ideje, jih ponu
dimo v razpravo. Če imamo pra
ve predloge, se za njih bojujmo. 
Naša državnost pomeni tudi 
odgovornost – do lastnih drža
vljank in državljanov, pa tudi do 
mednarodne skupnosti, v kateri 
želimo biti aktiven in odgovoren 
dejavnik.

K taki drži nas, državljane Slo
venije, zavezuje naša neodvi
snost, ki jo praznujemo danes, 
neodvisnost, ki smo si jo zaslu
žili sami in glede katere nima
mo nobenih dolgov. K taki po
končni in samozavestni drži 
pa nas zavezuje tudi današnje 
stanje sveta. Ni nam vseeno, ka
kšen je ta svet danes in kakšen 
bo jutri, saj nas položaj sveta 
neposredno zadeva. Zato želi
mo k snovanju in izvedbi pra
vih rešitev prispevati svoj delež. 
Odgovori, ki jih potrebuje svet, 
pa niso lahki. Končuje se obdo
bje konjunkture, obdobje poce
ni hrane, ki je trajalo skoraj tri 
desetletja, in obdobje zmernih 
cen nafte. Podnebne spremem
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be postajajo čedalje bolj očitne 
in zaskrbljujoče. Že dosedanja 
povišanja cen nafte in hrane in 
dosedanji problemi na medna
rodnih finančnih trgih so za
čeli ogrožati izpolnitev global
nih razvojnih ciljev, ki jih je ob 
prelomu tisočletja oblikovala 
Organizacija združenih naro
dov. Poiskati bo treba resnič
ne razvojne alternative, in to 
kljub zaostritvi mednarodne tr
žne konkurence. Potrebno je is
kanje novih načinov življenja. 
Toda, ali smo pripravljeni za 
oblikovanje potrebnih odgovo
rov? In, če jih najdemo, ali smo 
pripravljeni živeti v skladu z nji
mi? Že od grških filozofov naprej 
vemo, da je človek nepopolno bi
tje, zato se mora z lastno zave
stjo in lastno voljo potruditi za 
izboljšanje svoje usode. V naših 
časih to pomeni, da moramo 
razumeti potrebe razvoja člo
veštva v celoti in temu razume
vanju prirediti našo razvojno 
paradigmo. Minili so časi znan
stvenega in ekonomskega opti
mizma, ko smo se zanašali, da 
bo znanost v ustreznih tržnih 
razmerah že sama našla rešitve 
za probleme naše prihodnosti. 
Danes ima človeštvo na voljo več 
informacij in več znanstvenih 
spoznanj kakor kdajkoli doslej. 
Nekatere tehnologije, ki obetajo 
rešitve ključnih vprašanj ener
gije in varstva okolja, obstajajo, 
druge pa bi lahko bili sposobni 
razviti še pravi čas. Toda znan
stveni razvoj je ustvaril tudi 
sredstva, ki lahko uničijo življe
nje na planetu, in tehnologije, 
ki lahko porušijo etične teme
lje človeške družbe. Znanost ne 
daje avtomatičnih rešitev, am
pak orodja, ki jih mora človek 
uporabljati s potrebno modro
stjo. Trg ne zadošča. Na preizku
šnji je sodobna politika, ki mora 
biti sposobna poiskati poti, ki 
bodo zagotovile preživetje člo
veštva in preprečile stranpoti, ki 
peljejo v njegovo uničenje. Dose
gli smo stopnjo, na kateri smo 
sposobni in dolžni razmišljati o 
vsem tem.
Današnji razvojni izzivi v svo
jem bistvu skrivajo etične dile
me. Kako uporabljati jedrsko 
energijo, ki po razširjenem mne
nju lahko srednjeročno pomaga 
poiskati odgovore za energetsko 
prihodnost človeštva, vendar 
hkrati odvrniti nevarnost jedr
skih katastrof in jedrske oboro
ževalne tekme? Kako uporabiti 
dognanja genetike v korist člo

Slavnostni govornik dr. Danilo Türk Foto: Bobo.

vekovega zdravja in se hkrati 
izogniti nevarnostim zlorabe? 
Kako zagotoviti dovolj hrane za 
človeštvo in poskrbeti za njeno 
ekološko neoporečnost? Kako 
določiti vse nujne ekološke reši
tve in se hkrati izogniti nevar
nostim ekonomskega nazadova
nja, česar se bojijo mnogi? 
Ta vprašanja zadevajo vse nas, 
v politiki pa se jih moramo za
vedati še posebno odgovorno. 
Odgovori na ta vprašanja niso 
v moraliziranju. V politiki se 
je moraliziranje že večkrat po
kazalo kot stranpot, ki odpira 
nevarnost odločanja v imenu 
visokih ciljev, vendar na škodo 
človekove svobode in človekove 
demokratične udeležbe v odlo
čanju. Samo tista politika, ki širi 
polje človekove svobode in daje 
človeku na voljo sredstva odgo
vornega odločanja, sme upati 
na uspeh v iskanju odgovorov, 
ki jih zahteva naš čas. Zato po
trebujemo reforme, tudi v poli
tiki. To velja za vsako politično 
skupnost – tako za mednaro
dno kakor tudi za našo domačo, 
slovensko politično skupnost. 
S tem izzivom so soočene vse 
najpomembnejše mednarodne 
organizacije. Vse bi morale te
meljito razmisliti o svojih refor
mah in se spremeniti. Ta vpra
šanja so tudi naša vprašanja in 
slovenska zunanja politika se 
jim mora kar najbolj posvečati. 
Evropska unija bo morala 
razmisliti o svojem demokra
tičnem primanjkljaju in po
iskati rešitve, kakršne zah
tevata čas in vloga, ki jo je 
Evropska unija dolžna igrati v svetu. 
Zveza Nato bo morala razmisliti 
o poteh za dokončanje svoje pre
tvorbe v organizacijo kolektivne 
varnosti in določiti svoje mesto 
v okviru svetovnega sistema Or
ganizacije združenih narodov. 
Organizacija združenih naro
dov se bo morala reformirati 
tako, da bo sposobna resnično 
prispevati k človeški varnosti na 
vseh področjih in dati državni 
suverenosti ustrezen, sodobni 
pomen. V takem sistemu suve
renost ne sme biti izključujoča 
pravica, ampak v prvi vrsti odgo
vornost držav, ki so dolžne same 
in tudi z mednarodnim sodelo
vanjem poskrbeti za izboljšanje 
usode ljudi na svojih ozemljih.
Pri vsem tem ima tudi Slovenija 
svoje mesto in svoj del odgovor
nosti. Tudi v Sloveniji moramo 
razmišljati o vseh teh vpraša
njih, o prihodnosti sveta, ki mu 

pripadamo, in skupaj z drugimi 
iskati rešitve. Slovenci nismo 
bili nikoli izvzeti iz svetovnega 
dogajanja, tudi takrat ne, kadar 
smo se počutili najbolj prepušče
ni sami sebi. Naša osamosvojitev 
pred sedemnajstimi leti je bila 
prav tako del svetovnega spremi
njanja. Šlo je za temeljno dilemo 
razvoja sveta, namreč, ali bo ta 
razvoj temeljil na osvobojenem 
posamezniku ali pa na vnaprej 
določenih skupnostih, tudi ta
kih, ki omejujejo človekovo svo
bodo in pravice, kakršna je bila 
nekdanja Jugoslavija. Naša osa
mosvojitev je dala odgovor. Slo
žno smo se odločili za pot širitve 
človekove svobode in pravic. Vsi 
naši uspehi, ki so sledili, so bili 
plod te temeljne izbire za svobo
do in človekove pravice.
Zato moramo biti vselej še po
sebno občutljivi za vse posege, ki 
kakorkoli zadevajo našo drža
vljansko svobodo. Polje svobode 
se ne sme zmanjševati. Politika 
naj bo odprta za inovacije. Iska
ti mora poti za boljše in celovi
tejše povezave z državljani, po
skrbeti za učinkovitejše oblike 
samonadzora, ki bo onemogočil 
zlorabe oblasti, kakršne so ko
rupcija, koncentracija moči in 
poseganje na najobčutljivejša 
področja državljanskih svobo
ščin, kot je svoboda izražanja. 
Vselej velja upoštevati, da sta 
prav državljanska svoboda in 
uresničevanje človekovih pra
vic najpomembnejše zagotovilo 
našega razvoja.
V naši zgodovini pa tudi v novej
šem času smo Slovenci pogosto 

slišali, da moramo za naš ra
zvoj več in bolje delati. To že dol
go ni več naša prva prednostna 
naloga. Danes moramo pred
vsem več in bolje misliti in čim 
več vedeti. Več moramo storiti 
za našo intelektualno moč, za 
našo ustvarjalnost in predvsem 
– za našo sposobnost razmišlja
ti v skupno dobro. Od teh sposob
nosti bo odvisna kakovost naše
ga razvoja v 21. stoletju. Zato 
spodbujajmo nove načine mi
šljenja in splošne inovativnosti 
– v razvoju tehnologij, v razvoju 
demokratičnih načinov odloča
nja in v našem življenjskem slo
gu. Na vseh ravneh si moramo 
prizadevati za novo kakovost 
in višjo stopnjo kulture. Kultivi
ranje našega življenja je nujna 
prvina razvoja. Ne gre le za to, 
da bi imeli več, gre zlasti za to, 
da bi bilo naše bivanje boljše. 
Kulturo je zato treba dojemati 
v vseh njenih razsežnostih, ne le 
kot umetnost in znanost, mar
več tudi kot kulturo vsakdanje
ga življenja, kot kulturo krajine 
in kulturo skrbi za okolje, kul
turo dialoga in sporazumeva
nja ter kulturo odgovornosti po
sameznika do celotne družbe. 
Tak razvoj pa ne pride sam od 
sebe. Zanj je potrebna zavestna 
odločitev. Zahteva tudi material
na vlaganja in spremembe vzor
cev ravnanja. Odločitev zanj 
pa pomeni, da bi za znanost 
in inovacije morali namenjati 
več materialnih sredstev, kakor 
smo jih doslej. Naše izobraževa
nje je treba nenehno usmerjati 
h krepitvi kakovosti in zlasti na 
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nadnalsovDan državnosti

Tudi deževna ploha ni preprečila, da bi številni državljani prišli na prireditev. Foto: Bobo.

univerzitetni ravni poskrbeti, 
da bi vse institucionalne reši
tve ustrezale najstrožjim kri
terijem znanstvene kakovosti, 
ki edina zagotavlja napredek. 
Naše zdravstvo bi morali razvi
jati tako, da bo dostopno vsem 
in da bo upravljano s potrebno 
gospodarnostjo in učinkovito
stjo. Več pozornosti bi morali 
nameniti starejšim, tako zapo
slenim kakor tudi onim, ki so se 
že upokojili. Mladim bi morali 
odpreti čim širše perspektive in 
možnost, da si zagotovijo dostoj
no samostojnost dovolj zgodaj – 
samo to je namreč pot do njiho
ve polne vključitve v družbo, do 
njihovega polnega ustvarjalne
ga prispevka. Samo to je pot do 
medgeneracijske solidarnosti 
in do tega, da bomo v naši druž
bi postopoma prišli do tako zelo 
potrebne rasti družin in norma
lizacije rasti prebivalstva. 
Solidarnost in odgovornost sta 
pomembni vrednoti, ki ju je tre
ba gojiti z veliko skrbnostjo na 
vseh ravneh. Hkrati sta tudi zr
calna slika človekovih pravic: 
čim boljše bo stanje človekovih 
pravic, tem več bo možnosti, da 
razvijamo odgovornost in soli
darnost. Čim več bo solidarnosti 
in odgovornosti, tem boljše bodo 
možnosti za uresničevanje člo
vekovih pravic.
Verjamem, da smo v Sloveniji 
tako kot pred sedemnajstimi leti 
tudi danes pripravljeni in spo
sobni sprejeti izzive časa. Ven
dar pa za tak kultiviran razvoj 
nujno potrebujemo odločitev 

za kakovost politike in politično 
kulturo. Prav je, da se posvetimo 
odpravljanju ovir, ki so napoti 
takemu razvoju. V našem poli
tičnem dogajanju je še vedno 
preveč izključevanja, zamerlji
vosti in trmastega vztrajanja 
pri svojem. Vse premalo je argu
mentirane razprave, odprtega 
razmišljanja in sposobnosti za 
iskanje skupnega interesa. Sle
dnje pa je edina pot, ki omogoča 
oblikovanje najboljših rešitev.
Tudi spoštovanje avtoritete dr
žavnih ustanov, ki so kritičnega 
pomena za nadzor zakonitosti, 
ni na zadovoljivi ravni. Poseb
no zaskrbljuje odnos do pravo
sodja, ki nastaja v naši politiki 
in v javnosti in ki pravosodju 
vse bolj odreka avtoriteto. Vse 
prevečkrat slišimo lahkotne in 
cinične ocene na račun dela 
sodišč. Država, v kateri postaja 
omalovaževanje sodišč politič
na manira, v resnici ne računa 
na pravno državo in na stabilen 
in uspešen razvoj. Tak odnos do 
pravosodja in do prava pome
ni žaganje veje, na kateri sedi
mo, in ga je treba spremeniti.  
Posebno nas mora skrbeti neu
poštevanje sodb Ustavnega so
dišča. Ta čas je kar sedemnajst 
sodb neuresničenih. Trinajst je 
takih, ki zahtevajo popravo zako
nov. To je zaskrbljujoče in kaže 
na prešibko avtoriteto ustave. 
Sodbe o »izbrisanih« so še vedno 
predmet političnega manevri
ranja in vse premalo je volje za 
njihovo reševanje. Sodbe Ustav
nega sodišča je treba uresniče

vati z največjo resnostjo. V zre
lih demokratičnih državah, kjer 
se avtoriteta pravosodja šteje za 
danost, je to normalno. Narediti 
bo treba tudi nekatere posege v 
samo ustavno besedilo, saj bomo 
le tako lahko vzpostavili pogoje 
za razbremenitev in ustrezno 
avtoriteto Ustavnega sodišča, s 
tem pa tudi za avtoriteto drugih 
sodnih in državnih institucij. 
Tako velike naloge nujno zahte
vajo ustrezno angažiranje Dr
žavnega zbora. Verjamem, da je 
tudi tu možno izboljšanje. Hite
nje z večinskimi odločitvami in 
prevlada glasovalne moči nad 
močjo argumenta zaskrbljujeta. 
Celo pri reformi kazenske zako
nodaje, ki vključuje, na primer, 
zelo občutljive posege v človeko
vo pravico do svobode izražanja, 
je manira hitenja prevladala. Ne 
moremo biti zadovoljni s parla
mentarnimi preiskavami, ki se 
pretvarjajo v sredstvo politič
nega obračunavanja, v iskanju 
resnice pa ostajajo neuspešne. 
Državljanke in državljani si 
nedvomno želimo boljše poli
tične prakse in politične kultu
re. Zato so tudi pomanjkljivosti 
našega političnega življenja da
nes v naših mislih. Ob nespor
nih dosežkih, ki jih imamo, si 
lahko privoščimo tudi kritičen 
razmislek o samih sebi. Še več, 
tak razmislek je potreben, saj 
bi nas zapiranje oči pred stvar
nimi vprašanji stalo preveč. Gre 
za našo državo in za naš razvoj. 
Kako torej naprej? Kako do spre
memb?

Imamo samozavest in ponos, 
imamo izkušnje in znanje. Pre
pričan sem, da tudi danes zmo
remo dovolj moči za iskanje sku
pnega interesa in najboljših poti 
za vse nas. Tako kakor pred se
demnajstimi leti smo tudi danes 
sposobni dokazati sebi in svetu, 
da je naša državnost zaslužena 
in da jo znamo upravljati, da 
smo sposobni zrelega odločanja, 
ki nas pelje naprej in ki poma
ga v globalnem iskanju rešitev. 
Bližnje volitve v Državni zbor 
so pomembna priložnost take
ga odločanja in prav bi bilo, da 
se tako v predvolilnem obdobju 
kakor tudi po volitvah uvelja
vijo vrednote, ki jih potrebuje
mo za naš nadaljnji razvoj. V 
Sloveniji imamo vse razloge, 
da izkažemo sposobnost pustiti 
zamere za sabo in da uveljavi
mo moč argumenta. To se nam 
ne sme zdeti nedosegljivo ali 
pa tuje – tudi v predvolilnem 
boju ne. Volivke in volivci do
bro razumejo konstruktivnost, 
prepričljivost argumentov in 
kakovost predlaganih rešitev, 
pa tudi verodostojnost kandi
datov, ki se za take rešitve za
vzemajo. To se je pokazalo že 
v preteklosti in ni razlogov, da 
tako ne bi bilo tudi v prihodnje. 
Današnji svečani trenutek in ju
trišnji praznik sta dobra prilo
žnost za razmislek o našem ra
zvoju in o poteh do izboljšanja 
v našem političnem vsakdanji
ku. Pred sedemnajstimi leti smo 
zmogli vzpostaviti medsebojno 
razumevanje in skupno poiska
ti najboljšo pot. Naši današnji 
izzivi ne zahtevajo od nas nič 
manj.
Izročilo osamosvojitvenega dne 
je tudi zato pomembno za našo 
prihodnost. Ne pozabimo ga! 
Ne izneverimo se mu! Poiščimo 
skupne rešitve! Uspelo nam bo!
Za praznik naše domovine in 
vseh nas pa si zaželimo vse do
bro na naši skupni poti v priho
dnost.
Srečno, Slovenija!«

Po slavnostnem govoru so s pri
zorišča odšli gardna enota Slo
venske vojske, Policijski pihalni 
orkester in prapori. V nadaljeva
nju je na Trgu republike poteka
la glasbena prireditev, ki sta jo 
pripravila Janez Dovč in Boštjan 
Gombač. Na njej so nastopali šte
vilni slovenski glasbeniki, bila pa 
je močno etno obarvana.

(KuB)



8 ŠT. 36 • JULIJ 2008

Reportaža iz Sp. Slivne

Prireditev na Spodnji Sliv
ni se je začela s slovesnim 

veteranskim dejanjem, nato 
pa je Janez Pajer od nekdanje
ga dolgoletnega predsednika 
ZVVS Srečka Lisjaka prevzel 
častni pas zveze. V nagovoru 
je Janez Pajer obžaloval, da v 
današnji družbi veterani niso 
dovolj priznani in spoštova
ni. Nasprotno, potisnjeni so v 
ozadje. V imenu občine Litija, 
v kateri je potekala priredi
tev, je zbrane pozdravil župan 
Franci Rokavec.

SPODNJA SLIVNA JE BILA SPET VETERANSKA 
PRESTOLNIcA

Karl Erjavec –drugi 
člen ustave ni 
povsem uresničen
Spodnja Slivna. Sobota, 17. maj, dopoldan. Tako 
kot vsako leto je bilo Geometrično središče 
Slovenije tudi letos odeto v praznične barve. Kako 
tudi ne. Veterani iz vse države in njihovi gostje so 
se zbrali, da zaznamujejo 15. obletnico ustanovitve 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Pa vendar ni 
bilo vse tako kot prejšnja leta. Po dolgih letih je 
zbrane najprej pozdravil novi predsednik ZVVS 
Janez Pajer, za nemoten potek pa je skrbel novi 
generalni sekretar Mitja Jankovič. Slavnostni 
govornik je bil minister za obrambo Karl Erjavec, 
ki je zbrane prepričal s svojim spontanim in 
ognjevitim govorom. Za nagrado so ga nekajkrat 
prekinili z gromkim ploskanjem. 

Predaja častnega traku Zveze veteranov vojne za Slovenijo; nek-
danji predsednik Srečko Lisjak ga predaja novemu predsedniku 
Janezu Pajerju.

Veteranski praznik na Geossu

Pozdrav predsednika ZVVS Ja-
neza Pajerja vsem zbranim na 
prireditvi

V imenu prebivalcev Občine 
Litija je zbrane veterane in 
njihove goste pozdravil litijski 
župan Franci Rokavec.

partizanov. Posebno prizna
nje je izrekel pripadnikom TO 
in policije za njihov uspešen 
boj leta 1991. Ni pa se strinjal 
s tistimi, ki so nezadovoljni z 
razmerami v naši družbi. »Ve
likokrat slišim ljudi, ki so ne
zadovoljni, ker so jim kršene 
temeljne človekove pravice, 
da to ni njihova država. Če se 
primerjamo z republikami nek
danje skupne države, jih je Slo
venija na področju sociale za

nesljivo prehitela.« Minister 
Erjavec je poudaril, da drugi 
člen slovenske ustave jasno do
loča, da je Slovenija pravna in 
socialna država, vendar v pra
ksi ni v celoti uresničen.

Podelitev priznanj
V nadaljevanju sta predsednik 
ZVVS Janez Pajer in generalni 
sekretar Mitja Jankovič podelila 
priznanja Zveze veteranov voj
ne za Slovenijo, ki so jih prejeli 
minister za obrambo Karl Erja
vec, Janez Koselj, Zdenko Trpin 
in Miro Pogačnik.

Iz utemeljitve za podelitev  
visokih priznanj ZVVS 
Minister za obrambo Republike 
Slovenije Karl Erjavec (zlata 
plaketa ZVVS) je s svojim delom, 
aktivnostmi in odnosom do ve
teranov vojne za samostojno 
Slovenijo pokazal in dokazal, da 
razume potrebe VS in da spoštu
je dosežke obdobja 1990–1991 
ter dosežke in aktivnosti naše 
organizacije. Njegova neizpod
bitna zasluga je, da je na podla
gi pobude ZVVS korektno izpe
ljal postopek od ustanovitve do 
podelitve bojnih in spominskih 
znakov zaslužnim za aktivnosti 
v obdobju 1990–1991. Na pod
lagi njegovih odločitev je kar 
nekaj OZVVS prevzelo v brez
plačno uporabo objekte Mini
strstva za obrambo. Prav tako 
so njegove velike zasluge, da 
je MORS poglobilo in razširilo 
sodelovanje z organi in organi
zacijami ZVVS. Kot minister za 
obrambo je vedno našel čas za 

Pri sociali smo zanesljivo 
prehiteli nekdanje 
jugoslovanske republike
Slavnostni govornik na prire
ditvi minister za obrambo Karl 
Erjavec je med drugim polemi
ziral s tistimi, ki se kljub bliži
ni nestabilnega zahodnega Bal
kana sprašujejo, ali Slovenija 
potrebuje vojsko. Po njego
vem mnenju se obnašajo tako, 
kot da živimo na otoku miru, 
in nočejo videti tistega, kar se 
dogaja okoli nas. Izrekel je pri
znanje Maistrovim borcem in 
štiriletnemu boju slovenskih 
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Slavnostni govornik na 15. obletnici ustanovitve veteranske 
organizacije je bil minister za obrambo Karl Erjavec. Karl Erjavec prejema zlato plaketo ZVVS

Janez Koselj je prejel red III. stopnje

udeležbo na naših aktivnostih 
ter vedno razumel naše potrebe 
in želje.

Janez Koselj (red III. stopnje) 
je kot član predsedstva ZVVS 
tudi v tem mandatnem obdobju 
s svojim aktivnim delom, str
pnostjo in kolegialnostjo veli
ko prispeval k uspešnemu delu 
predsedstva ZVVS. S svojim 
delom na pokrajinskem in ob
močnem nivoju in doseženimi 
neizpodbitnimi rezultati ima ve
like zasluge za prepoznavnost in 
ugled ZVVS tako v ožjem kot šir

šem družbenem okolju. Z delo
vanjem organizacije, ki jo vodi, 
je dosegel uveljavitev nekaterih 
na republiškem ravni odmevnih 
aktivnosti, kot so pohod na Tri
glav, Prešernov pohod, vsevete
ransko srečanje na Pokljuki in 
še bi lahko naštevali. Neizpodbi
tne so tudi njegove zasluge pri 
izgradnji veteranskega doma v 
Radovljici.

Zdenko Terpin (zlata plake
ta ZVVS) je bil glavni pobudnik 
srečanja družin, ki so v letu 
1990 na tajnih lokacijah skriva
le orožje na območju takratne 
OŠTO Žalec. Po osamosvojitve
ni vojni je bil med glavnimi or
ganizatorji številnih veteran
skih srečanj na Čreti, na katerih 
v okviru Občine Žalec sodeluje
ta tudi veteranski organizaciji 
Sever in ZZB. Zdenko Terpin je 
bil predsednik OZVVS Žalec od 
leta 2002 do 2006. Leta 2006 
je bil imenovan za predsedni
ka POVVS Zahodnoštajerske 
pokrajine, pred tem pa je bil 
namestnik predsednika POVVS 
Zahodnoštajerske pokrajine. 

Z imenovanjem za predsedni
ka POVVS je leta 2006 nastopil 
tudi funkcijo člana predsedstva 
ZVVS. Z nesebičnim in zavzetim 
delom v veteranski organizaciji, 
kjer so prišle izrazito do izraza 
njegove sposobnost organizi
ranja in vodenja, je še posebej 
veliko pripomogel k ugledu, 
razpoznavnosti in uveljavljanju 
veteranske organizacije v ožjem 
in širšem okolju.

Miroslav Pogačnik (zlata pla
keta ZVVS) je eden od ustano
viteljev OZVVS Logatec, ki ga je 

na ustanovnem zboru 24. junija 
2001 izvolilo za svojega pred
sednika. Od ustanovitve pod 
njegovim vodstvom OZVVS iz
jemno uspešno in tvorno de
luje tako na regijski kot na dr
žavni ravni. Vse to seveda ne 
bi bilo mogoče brez dobrega 
in uspešnega vodje, za kar gre 
Miroslavu Pogačniku velika 
zahvala. S svojim pristopom, 
veliko vnemo in angažirano
stjo je bil leta 2003 pobudnik 
za ustanovitev vseslovenskega 

veteranskega centra v nekda
nji vojašnici v Logatcu. Vložil 
je veliko napora za sklenitev 
pogodbe in bil pomemben član 
v medsebojnem sodelovanju 
med MORS in ZVVS. Skupaj s 
člani OZVVS Logatec in njiho
vimi družinami so pričeli ob
novo, čiščenje in gradnjo ome
njenega centra. Od leta 2004 
pa do danes so izvedli več kot 
14.000 prostovoljnih delovnih 
ur. Poleg svojega dela so prido
bili znatna finančna sredstva, 
ki so bila v celoti vložena v iz
gradnjo CVVS.

Kako so zadovoljni  
z obiskom na Geossu

Predsednik OZVVS Ljuto-
mer Alojz Filipič: »Na Geossu 
nisem prvič, ampak vsaj dese
tič. Odkrito povedano je obisk 
na današnji prireditvi žalosten. 
Predvidevam, da nas je bilo 
vsaj polovico manj kot prejšnja 
leta. V območnih združenjih 
člani vedo, kateri dan bo ta pri
reditev. Sicer pa je priporočilo, 
da naj bi iz vsakega združenja 

prišlo na Geoss od osem do 
deset članov. Naše združenje 
se tega priporočila drži in da
nes nas je tukaj osem. Če bi iz 
vsakega združenja prišlo toliko 
članov, nas bi bilo tukaj ogro
mno.« 

Zdravko Popit, OZVVS Dom-
žale: »Na Geoss pridem vsako 
leto. Za vse nas je to zelo slo
vesen dan, saj veterani praznu
jemo svoj dan. Na žalost ugota
vljamo, da je bilo letos nekoliko 
manj ljudi na prireditvi. Mislim, 
da bi moralo biti tukaj nekoliko 

več ljudi. Nam ni potrebna ka
kšna posebna promocija tega 
dneva. Iz združenja dobimo ko
ledar prireditev in v njem lepo 
piše, kdaj je prireditev ob dnevu 
veterana. Tako si lahko že vna
prej načrtujem odhod na prire
ditev.«

Alenka in Nataša Lovše: »Moj 
oči je tudi veteran. Doma nam 
večkrat pove, kako je bilo leta 
1991. Velikokrat se pogovarja
mo, najpogosteje pa, ko gremo 
na sprehod.«

Ivan Medvešek, OZVVS Dom-
žale: »Že kar nekajkrat sem 
bil tukaj na Spodnji Slivni. Z 
obiskom veteranov sem kar 
zadovoljen, vendar pogrešam 
več drugih ljudi. Razlogov, da 
je ljudi manj, je verjetno več. 
Tudi drugje so različne prire
ditve, morda je krivo vreme … 
Verjetno ljudje niso vedeli za 
današnjo veteransko priredi
tev, saj ni bilo nič objavljeno v 
medijih. Če bi ljudje vedeli, bi 
zanesljivo prišli na našo prire
ditev. Zato bomo morala orga
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Alojz Filipič Zdravko Popit Alenka in Nataša Lovše Ivan Medvešek Peter Majhenič

Zdenko Terpin je dobil zlato plaketo ZVVS Miro Pogačnik je tudi prejel zlato plaketo ZVVS

nizacija v prihodnjih letih še 
marsikaj postoriti.«

Peter Majhenič, OZVVS Ruše: 
»Letos sem prvič na veteran
ski prireditvi na Geossu. Sama 
prireditev je bila zelo lepa, vse
binsko zelo primerna, morda 
bi bilo dobro, če bi bilo še malo 
več veteranov in drugih ljudi. 
Morda je za manjši obisk krivo 
vreme. Mislim, da so takšne pri

reditve potrebne, saj se na njih 
veterani spet srečujemo, se dru
žino in tako krepimo naše vrste. 
Naše združenje je zelo veliko in 
pri nas so zadeve urejene, saj 
sta tako predsednik kot sekretar 
zelo delavna. Sam sem se prese
lil v občino Ruše in se včlanil v 
veteransko organizacijo.«

Janko Lutman, OZVVS Nova 
Gorica, Sekcija Šempeter - 
Vrtojba: »Letos sem tretjič na 
tej prireditvi in vsak moj obisk 
tukaj na Geossu je doživetje za 
sebe. Mislim, da je bila vsebi
na prireditve primerna in pri
srčna. Za obisk pa moram reči, 
da je bil manjši kot lani. Verje
tno nanj vpliva vreme, vendar 

je bil obisk po mojem mnenju 
zadovoljiv. Pri nas, v našem 
združenju nas je kar nekaj ve
teranov, ki redno prihajamo na 
vse prireditve in dejavnosti, ki 
jih pripravi naše vodstvo. Veči
no članov pa je zelo, zelo težko 
pripraviti, da bi se vključila in 
sodelovala. O vzrokih ne bi, saj 
so različni in večplastni. Junija 
bomo imeli kar nekaj priredi
tev, ki so namenjene druženju 

naših članov, obujanju spomi
nov, in na koncu jih tudi po
gostimo. Na takšne prireditve 
veterani še pridejo, na kaj dru
gega pa nekoliko težje.«

Dario Cotič, OZVVS Nova Go-
rica: »Letos sem prvič na tej 
prireditvi in po mojem mnenju 
je bila dobra in pripravljena na 
visoki ravni, tako da sem z njo 
zelo zadovoljen. Sam bi težko 
komentiral obisk na prireditvi, 
vendar mi veterani iz našega 
združenja pravijo, da je letos 
manj veteranov in drugih ljudi 
kot prejšnja leta. Priznati mo
ram, da sam nisem pristaš me
galomanskih prireditev. Menim, 
da je bila danes glede na prire

ditveni prostor tukaj na Geossu 
udeležba ravno pravšnja in rav
no po mojem okusu.«

Rafael Matkovič, OZVVS Bela 
krajina: »Z letošnjo prireditvi
jo tukaj, na Spodnji Slivni, sem 
zelo zadovoljen. Sam sem letos 
drugič tukaj. Zdi pa se mi, da bi 
bilo lahko na letošnji prireditvi 
veteranov in drugih ljudi več. 
Razlogov za manjši obisk je ver

jetno več. Eden je morda ta, da 
se območna veteranske združe
nja niso potrudila in pripeljala 
več članov. 
Z delom starega vodstva naše 
organizacije sem bil zadovoljen, 
od novega pa pričakujem, da 
bo naredilo še več za našo pre
poznavnost v slovenski družbi. 
Za vse nas pa bi lahko naredilo 
več tudi na socialnem področju. 
Predvsem pogrešam malo več 
solidarnosti v naših vrstah.«

Kako so bili zadovoljni  
s starim vodstvom ZVVS  
in kaj pričakujejo od novega
Branko Zgonc, sekretar OZVVS 
Dolenjske: »Na delo starega 
vodstva naše organizacije ni

mam večjih pripomb. Mislim, 
da je solidno in korektno opra
vilo svoje delo. Dejstvo pa je, 
da se lahko vsako delo opravi 
drugače in bolje. Od novega 
vodstva pričakujem, da bo na
redilo več pri promociji vete
ranstva in veteranov. Mislim, 
da bi morali narediti več in 
začeti bolj tesno sodelovati z 
osnovnimi šolami, v otroških 
vrtcih so otroci še premajh

ni. Učencem bi morali vsaj ob 
pomembnejših jubilejih in 
obletnicah razložiti, kaj se je 
pravzaprav med vojno za sa
mostojno Slovenijo dogajalo. 
Največji problem našega zdru
ženja je ta, da imamo za svoje 
normalno delovanje najeto pi
sarno, za katero plačujemo na
jemnino. Ta predstavlja ogro
mne stroške, glede na to, da se 
financiramo samo iz članarine 
in tistih sredstev, ki jih dobimo 
od ZVVS. Če bi nam novo vod
stvo zveze omogočilo oziroma 
pomagalo najti nove prostore 
ali subvencioniralo najemnino 
in druge materialne stroške, 
bi veliko lažje delovali in več 
ponudili našim članom. Želim 
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si tudi, da bi nam zveza poma
gala pridobiti sezname ljudi, ki 
imajo priznan status veterana. 
Do nas namreč prihajajo govo
rice, da imajo veteranski status 
ljudje, ki si ga pod nobenim po
gojem ne zaslužijo. Poskuša
li smo dobiti takšne sezname, 
vendar so nam pristojni orga
ni odgovorili, da nam zaradi 
zakona o varstvu osebnih po
datkov teh seznamov ne more

K slovesnejšemu ozračju na Geossu je s svojim ubranim igranjem 
prispevala tudi skupina pihalcev Orkestra Slovenske vojske.

Svoj delež je k prijetnemu počutju zbranih veteranov in njihovih 
gostov dodal tudi pevski zbor soprog domžalskih veteranov.

jo dati. Morda bi lahko zveza to 
nekako uredila, da bi vendarle 
prišli do teh podatkov oziroma 
seznamov. Ne samo naše zdru
ženje, ampak vsa veteranska 
združenja v Sloveniji.«

Franc Lovše, OZVVS Litija - 
Šmartno: »Od novega vodstva 
veteranske organizacije priča
kujem, da nam bo zagotovilo 
večje pravice, kot smo jih imeli 

Po prireditvi so se veterani in njihovi gostje zadržali na dru žabnem srečanju in obujali spomine 
na vojne dni leta 1991.

 Franc LovšeJanko Lutman Dario Cotič Rafael Matkovič Branko Zgonc

do zdaj, in večje koristi od svoje 
organizacije. Tudi do zdaj sem 
bil zadovoljen s tistim, kar nam 
je nudila organizacija, vendar 
zdaj pričakujem še več in še kaj 
novega. Pričakujem, da bomo 
imeli veterani kakšne ugodno
sti, da bomo dobili priznanje 
in da bomo v družbi bolj prepo
znavni. Leta 1991 ni bilo tako 
preprosto vse pustiti in oditi od 
doma. Nihče od nas ni vedel, ali 

bo prišel domov živ. Doma pa 
je vsakega od nas čakala dru
žina, kmetija ali kaj drugega. 
Ko sem odšel od doma, sta tam 
ostala samo moja starša. Danes 
se zdi vse tako preprosto, ven
dar leta 1991 ni bilo tako. Sam 
sem prepričan, da smo vetera
ni v slovenski družbi premalo 
upoštevani in predvsem prema
lo prepoznavni. Novo vodstvo 
mora temu nameniti več pozor

nosti. Tudi v našem območnem 
združenju imamo novo vodstvo 
in zdi se mi, da novi predsednik 
ni tako aktiven, kot je bil prej
šnji. Sicer pustimo času čas in 
bomo videli, kaj bo.«
Želeli smo se pogovarjati še z 
nekaterimi veterani, vendar so 
že na začetku odklonili, da bi 
karkoli povedali o starem vod
stvu ZVVS in kaj pričakujejo od 
novega. Njihove razloge bi lah
ko združili v en stavek: »Ne bi se 
rad komu zameril!« 
Pa smo mislili, da sta leta 1991 
demokracija in svoboda govo
ra prišli tudi k nam. Ali smo se 
zmotili? 

Bojan Kuntarič
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Kako danes, po dveh sejah, gle-
date na svojo vlogo prvega med 

enakimi? Imate še toliko energije 
kakor takrat ali ste morda nekoliko 
izgubili tisti začetni zagon, ki ga je 
bilo čutiti iz vašega nastopa ob iz-
volitvi v Slovenskih Konjicah? 
»Sem v odlični kondiciji. Dobil sem še dodaten 
elan. Ekipa, v kateri sem prvi med enakimi, je 
čudovita, aktivna in ima vse tisto, kar sem si v 
konceptu za predsedniško funkcijo zamislil. Ure
dili smo službe operativnega kadra, strokov
nega kadra, ki je na zvezi zaposlen, uredili smo 
nekatere normativne akte tako, da so v skladu z 
zahtevami državne uprave, v skladu s kolektiv
nimi pogodbami. Začeli smo načrtovati delovne 
in finančne programe za prihodnje leto. Z načr
tovanimi dejavnostmi želimo doseči pogoje za 
normalno delo, ne samo na ravni zveze, ampak 
predvsem v osnovnih celicah, se pravi v območ
nih združenjih, ki životarijo ob pomanjkanju 
sredstev. Sredstva, ki so bila do sedaj namenje
na zvezi in območnim združenjem, so bila za ve
čje dejavnosti neprimerna, prenizka. Predvsem 
je poudarek na večjem pridobivanju sredstev za 
povečanje dejavnosti območnih združenj. Brez 
razumevanja resornih ministrstev to ne bo mo
goče uresničiti. Dogovorjeno pa je, da moramo 
tudi v sami organizaciji nekatere stvari spreme
niti in urediti.
Kar pa zadeva državo, gre predvsem za zdra
vstveno varstvo naših članov. Kot smo že ne
štetokrat povedali, danes nimamo določenih 
bolnišnic ali zdravstvenih domov, v katerih bi 
veterani dobili dobro oskrbo. Moram spomniti, 
da so veterani NOB imeli to pred leti lepo ureje
no. Skupaj z njimi bomo nastopili na resornem 
ministrstvu, Ministrstvu za zdravje, da se stvar 
ponovno realizira tako, kot je bilo nekoč, ko so 
borci imeli v Ljubljani Bolnišnico Petra Držaja. 
To je sedaj tudi naša zahteva. Ne gre za neke po
sebne bonitete, ampak vse to, kar smo doživeli v 
stresnem obdobju v letih 1990–1991, se pozna 
na zdravju naših veteranov. To je treba upošte
vati. Umrljivost in obolevanje veteranov sta, sta
tistično gledano, prekomerna in zato zahtevamo 
boljšo zdravstveno oskrbo za svoje člane.

V vašem odgovoru je bilo čutiti že-
ljo po sodelovanju z borci NOB.  
Je predvideno tudi sodelovanje na  

Zahtevamo boljšo  
zdravstveno oskrbo  
za svoje člane
Na Kumu je bila 28. maja 2. redna seja predsedstva ZVVS v novi 
sestavi. Člani predsedstva so si po prihodu na goro ogledali 
spominsko znamenje zasavskih veteranov in RTV-oddajnik. Z 
dogodki v vojnem času leta 1991, ko sta oddajnik dvakrat napadli 
letali JA, je člane predsedstva seznanil Marjan Dolinšek, poveljnik 
enote, ki je imela nalogo braniti oddajnik na Kumu. Novega 
predsednika Janeza Pajerja pa smo prosili za kratek pogovor za 
revijo Veteran.

dru gih področjih, ne samo na 
zdrav  stvenem področju?

»Tako je. Tudi v mojih tezah ob kandidaturi za 
predsednika zveze sem navedel poglabljanje so
delovanja na ravni krovne organizacije z drugi
mi veteranskimi in domoljubnimi organizacija
mi. Moram reči, da do sedaj tega ni bilo, razen v 
bazi, v osnovnih organizacijah. Predvsem z borci 
NOB smo zelo dobro sodelovali. V krovni orga
nizaciji je bilo to sodelovanje pomanjkljivo. Naj 
povem, da smo prejšnji teden že opravili pogo
vore s predsednikom borcev NOB Janezom Sta
novnikom. Z veseljem je sprejel našo pobudo in 
dogovorili smo se za glavna področja sodelova
nja. Eno od teh področij je zagotovo nekoč že 
obstoječa pravica borcev NOB po zdravstvenem 
varstvu. Drugo področje je negovanje tradicije 
odporništva in domoljubja, ki se ni začelo leta 
1991, temveč veliko prej. Zagotovo so tu Mai
strovi borci, nedvomno tudi tigrovci in zagoto
vo sem sodijo borci NOB, ki so postavili temelje 
za dokončanje našega boja za osamosvojitev in 
ustvarjanje države.«

Minister Karl Erjavec je na prosla-
vi na Vačah med drugim omenil, da 
bodo leta 2009 vse veteranske orga-
nizacije prišle pod okrilje Morsa. 
Kaj menite o tem?
»To je smiselno. Pa ne zato, ker je tako urejeno 
v večini evropskih držav. Tudi države drugod 
po svetu imajo veteranska gibanja pod okriljem 
obrambnih ministrstev. S Slovensko vojsko in z 
Ministrstvom za obrambo sodelujemo že od vse
ga začetka. Smisel sodelovanja ima tudi materi
alne in finančne prednosti. Smo, vsaj moje mne
nje je tako, ena od najpomembnejših organizacij 
civilne družbe. Smo tudi predhodnica Slovenske 
vojske. Slovenska vojska potrebuje povezavo s 
civilno družbo. V vojnih razmerah smo videli, da 
lahko to povezavo med Slovensko vojsko in ci
vilno družbo uresničimo.«

Kaj pa glasilo Veteran? Bo v priho-
dnje izhajalo pogosteje? Se pripra-
vljajo kakšne spremembe in novo-
sti?
»Pripravljajo se spremembe. Glasilo Veteran je 
osrednje glasilo naših članov. Ne sme biti glasilo 
neke skupnosti, ki, kako naj rečem, volontersko 

deluje, pri tem pa ne vemo, kdaj bo glasilo pri
šlo na naslove naših članov. Tudi vsebina glasi
la je pomanjkljiva. Ne želim nikogar kritizirati. 
Preprosto, želimo glasilo spraviti na višjo raven. 
Govorim o tem, da se mora veteransko gibanje 
afirmirati v družbi. Ena od možnosti afirmacije 
je tudi glasilo Veteran, ki mora postati mesečnik 
z aktualno vsebino za vso populacijo, ne samo za 
veterane, ki v njem obujajo svoje spomine, am
pak tudi za mladino, ki ga bo rade volje prebira
la, ker bo našla v glasilu marsikaj pomembnega 
in življenjskega. Govorim o nekem poslanstvu 
mirovništva. Kot veterani vojne poznamo posle
dice vojne. Mi si ne želimo vojne. Mi smo vojno 
doživeli. 
Na tem področju imamo kadrovske težave. Želi
mo si, da bi imeli profesionalnega urednika. Za 
to pa je treba zagotoviti finančna sredstva. Po
trebovali bomo nekoga, ki bo sponzoriral izdajo 
glasila. Mislim, da bomo našli zelo dobrega part
nerja v Slovenski vojski, ki ima že svoje podob
no glasilo. Morda malo prehitevam dogodke, pa 
nič hudega. Pogovori s Slovensko vojsko bodo v 
kratkem stekli in mislim, da bodo uspešni. Gre 
torej za to, da poleg obveščanja svojih članov v 
glasilo uvrstimo tudi vsebino, primerno šolski 
mladini, ki bo naše glasilo rada listala in prebira
la ter bo ob branju dobila določena zgodovinska 
spoznanja. Šolski sistem mladim tega ne daje.«

V Zasavju se člani OZVVS trudimo, 
da bi kot žive priče vojne dobili mo-
žnost s svojim pričevanjem predsta-
viti dogodke v osamosvojitveni voj-
ni. Vendar je težko brez dogovora 
z državo prodreti v šolski sistem. 
Kako si to predstavljate v predsed-
stvu? 
»Zadevo je treba reševati sistemsko. Posamezna 
združenja prostovoljno in zagnano predstavljajo 
minule dogodke iz leta 1990–1991 ob športnih 
dnevih ali v urah, ki jih učitelji najdejo v natrpa
nem učnem programu. Nista dovolj zgolj naša 
želja in pobuda. To mora biti vgrajeno v sistem. 
Govorim o učnem programu. Veterani bomo 
radi sodelovali kot žive priče vojnih dogodkov, 
kot akterji, ki smo še živi, in bomo otrokom na
zorno prikazali tiste trenutke, ki smo jih takrat 
doživljali.«

Anton Šutar   
Foto: (KuB)
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Ob približevanju desete obletnice osamo
svojitve me je polkovnik Mitja Teropšič 
prosil, če bi v zvezi z dogodki, kot rezerv
ni pripadnik Slovenske vojske napisal svoj 
prispevek. Sami dogodki iz naše bližnje zgo
dovine so še kar precej sveži in vsem dokaj 
dobro znani, zato brez posebne kronologije 
poskušam opisati iz svojega zornega kota 
nekaj osebnih pogledov in doživetij. Ob
dobje pred letom 1991 je bilo seveda zelo 
pestro, tako iz političnega zornega kota, kot 
tudi spremenjene gospodarske filozofije. 
Ker pa ta prispevek ni namenjen politične
mu opredeljevanju, pač pa bolj opisu do
godkov v Posavju iz vojaškega pogleda, naj 
takoj v uvodu navedem, da sem postal re
zervni vojaški oficir in pripadnik rezervne 
sestave TO že leta 1982, bil sem v šoli za re
zervne oficirje, kjer sem se usposobil za po
dročje inženirstva. Praksa je bila, da sem po 
odhodu iz vojske prejel čin rezervnega pod
poročnika. Kot rezervist sem se usposabljal 
na zelo pogostih vojaških vajah pod Občin
skim štabom TO Brežice in relativno hitro
napredoval do čina kapetana, danes pa (še 
vedno) stotnika.
Pojem »Meja na Sotli« je dolgo časa veljal 
za šalo, začel pa je dobivati realne temelje. 
Mislim, da je bilo leta 1990, ko smo dožive
li zahtevo JLA, da se vse orožje TO odda v 
vojaška skladišča na čuvanje. Nekako kar 
samoumevno se mi je zdelo, ko sem od ko
mandanta TO sprejel avtomatsko puško s 
polnimi okvirji
bojnega streliva v domačo hrambo. Ker sem 
imel manjše otroke, sem imel le probleme, 
ker sem to vsak teden razstavljal, mazal in 
štel strelivo, kako to skriti pred njimi. Pa 
da ne bi kdo mislil, da sem imel rad orožje, 
sploh ne. Prav tako nisem imel nobenega 
problema z odločitvijo, ki nam jo je sporočil 
komandant Občinskega štaba Teritorialne 
obrambe Brežice Mitja Teropšič na poseb
nem sestanku članov štaba, da je padla od
ločitev, da orožja ne bomo oddali vojski, ter 
da ga bo potrebno čuvati. Tudi z orožjem, če 
bo potrebno. Ko sem prišel na vrsto za noč
no dežurstvo na sedežu TO in ko sem dobil 
navodilo, če poskušajo vojaki JLA vdreti v 
objekt, da moram na njih streljat, sem se 
kar precej časa sam pri sebi ukvarjal z zami
slijo, kako bi to lahko izgledalo. No, k sre
či do tega ni prišlo. Moram pa priznati, da 
sem šele v času kasnejših polemik in opre
deljevanj pomislil, da bi naše početje lahko 
nekdo okarakteriziral kot protidržavno de
janje, seveda če pomislimo na takrat še ve
dno skupno SFRJ. Tako kot z lastno hrambo 
orožja, čuvanja orožja v skladišču TO, tudi 
nisem imel nobenega problema sam s sabo, 
z nalogo, da je potrebno večjo količino orož
ja spraviti v podjetje, kjer sem bil zaposlen, 
na hrambo. Človek seveda pomisli, koga bi 

MIHAEL OGOREVc

Samo izpolnjevanje državljanske dolžnosti?

Pričujoče spomine na vojno leta 
1991 smo si z dovoljenjem izposodili 
iz spominskega zbornika Posavje  
v letih 1989-1991.

lahko s tem seznanil in koga ne, pa vendar 
je že povsod v zraku visela osamosvojitev in 
zelo veliko poenotenje Slovencev v zvezi s 
tem. Z navedenim sem seznanil svojega di
rektorja Term Čatež Boruta Mokroviča, ki je 
sicer menil, da turizem in orožje ne gresta 
skupaj, vendar pa je seveda soglašal. Tako 
smo neko noč skupaj z Vojko Kovačičem in 
Mitjem Teropšičem zložili kamion orožja v 
prostore zaklonišča v Termah Čatež.
Vse te aktivnosti so se nekako dogajale do 
novega leta 1990, nato pa se je situacija po 
uspešnem plebiscitu, kar se mene tiče, kar 
nekako umirila in sem se predvsem ukvar
jal z milijonskimi investicijami v podjetju  
zaključevali smo namreč prvo Termalno ri
viero, kjer sem bil prisoten po cele dneve. 
Seveda sem spremljal tekoče dogodke, ven
dar sem upal, da bo šlo brez orožja. Manj 
sem verjel temu nekje maja in v začetku ju
nija 1991, ko so začela vojaška transportna 
letala dnevno pristajati na letališču v Cer
kljah in je bilo letalstvo vedno bolj aktivno 
na našem nebu. Ponoči so preletavala me
sto in nam niso pustila spati.

Zadeve so se stopnjevale vse do ustavnega 
zakona in razglasitve samostojnosti. Spo
mnim se, da sem bil vikend pred odločnim 
tednom zopet na usposabljanju na območju 
Bohorja, kjer sem prvič srečal novega po
veljnika dolenjske pokrajine TO. Naj ome
nim, da smo imeli rezervisti kar nekaj težav: 
nenavadna pojasnila in izgovori doma, pa 
ko si moral iz službe, kjer si razmišljal kot 
podjetnik, v uniformi greš na nočno vajo 
in ob tem nisi najbolj razpoložen za razno 
razne vojaške »štose«, katere so si nekateri 
takrat dovoljevali, predvsem iz nadrejenih 
poveljstev. Vendar bolj kot je bila situacija 
resna, manj je bilo disciplinskih in podob
nih problemov. Moram pa povedati, da sta 
bila oba, poveljnik in načelnik, ki sta nas vo
dila na novo formiranem območnem štabu 
TO, izredno človeška, predvsem se moram 
spomniti Ernesta Breznikarja, poveljnika 
novo formiranega 25. območnega štaba TO 
Brežice in seveda načelnika Mitje Teropšiča, 
sicer osebnega prijatelja. 
Služba, teritorialna obramba, malo druži
na in otroci, tako je prišel 25. junij 1991 
in sprejem ustavne listine in deklaracije o 
neodvisnosti. Ker sem poskušal še vedno 
obvladovati investicijo v podjetju, sem po 
vojaških vajah redno odhajal v podjetje. 
Po nočni vaji zopet civilna obleka in služba. 
No, na 25. junija 1991 je moje delo trajalo 

le pol ure, ker sem se moral na šifriran te
lefonski poziv »plamen« takoj javiti v štab, 
kar je pomenilo, da sem preživel v uniformi 
naslednjih 45 dni. Pri tem naj poudarim, da 
se je ožja rezervna sestava štaba javljala na 
telefonske vpoklice brez problema. Nismo 
zahtevali nobenih posebnih pismenih do
kumentov.
Ko sem se tako namesto v podjetju, kjer so 
bili za tisti dan predvideni obračuni del z iz
vajalci, našel v brežiškem Območnem štabu 
Teritorialne obrambe, so že potekale aktiv
nosti na vpoklicu dodatnih enot ter njiho
vem razmeščanju po območju od Sevnice 
do novonastale meje z Republiko Hrvaško. 
Bilo je zelo živahno, vendar je bilo delo do 
velike mere vsaj po mojem občutku urejeno 
in organizirano. Poveljnik Enč in načelnik 
Mitja sta, kot smo tudi vadili, razdelila štab 
na operativni del, na rodovce, itd... Skratka, 
vsak je vedel kaj mu je početi. Določeni so 
bili dežurni pri telefonu, vzpostavljena je 
bila komunikacija z nadrejenimi, s podreje
nimi, s političnimi organi v občini, določena 
je bila saniteta, znan je bil postopek ukre
panja v primeru takšnih ali drugačnih do
godkov, določena je bila oseba za kontakte 
z novinarji. Tekoče so se izdelovale dnevne 
vojaške karte. Posebej mi je ostala v spo
minu vojaška ploščica z osebnim imenom 
in priimkom. »Pazi, dobili smo verižice,« in 
hladno pojasnilo: »To ti je edini osebni do
kument, ko te ustrelijo dobiš to zadevo med 
zobe zaradi identifikacije.«
Pa še: »Sedaj ste v vojaških uniformah.« V 
vojni te nasprotnik v vojaški uniformi lah
ko ustreli, to je skladno z ženevsko konven
cijo. Te zadeve ti gredo skozi možgane, na 
srečo nisem izvedel, če je bolje biti ustreljen 
v skladu ali v nasprotju s konvencijo.
V začetku sem dobil nalogo, da sem poma
gal pri formiranju nekaterih enot na te
renu. Kot referent za inženirstvo osebno 
nisem imel konkretne inž. enote, ampak 
sem pomagal (inž. usposabljanje) pri diver
zantskem vodu ter pri nekaterih odredih. 
Prikrajšan sem bil za slovesnosti, ki so se 
dogajale ob sprejemu
ustavnega zakona, tako sem poleg dela na 
štabu v popoldanskih in večernih urah do
stavljal nekatera sredstva enotam na po
ložajih. Enota v Krakovem s Tomažem Te
ropšičem je bila najbolj vesela sprejev proti 
komarjem, ki so bili neusmiljeni. Vendar je 
Slovenija slavila, ljudje so bili v evforičnem 
razpoloženju. Okrašeni trgi, veselje, smeh, 
ponos.
Glede na svojo vojaško zadolžitev sem skr
bel za postavljanje barikad (najprej tovor
njaki, nato mine in železni križi betonski 
tetraedri) na vseh smereh, katerih skozi Po
savje res ne manjka. Načrt se je po mojem 
spominu imenoval Gams. V spominu mi je 
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ostal ukaz: »Barikade ojačati z minami in 
mine oborožiti!« Si zamislite, na regionalni 
cesti Obrežje  Ljubljana, kjer se vozijo ko
lone osebnih avtomobilov in avtobusov, 
postaviti oboroženo mino. K sreči sva s po
veljnikom, hitro našla skupni jezik, da se 
vsa taka mesta vidno označijo, kar smo tudi 
storili in če imam dobro informacijo, civilne 
osebe zaradi tega niso bile med žrtvami.
Posebej se mi je vtisnil v spomin tudi prevoz 
min. Morali smo pač 
improvizirati. Pomemben je bil čas. Večino 
min smo na barikade zvozili z ruskimi Lada
mi nivami. Če zadevo pogledamo iz vojaške
ga zornega kota, sem si inženirsko delova
nje zamislil po sistemu premičnih skupin za 
miniranje. Šofersko ekipo so sestavljal pre
kaljeni vozniki Dušan Škoflek iz Dobove, pa 
Peter Budič iz Čateža, kasneje pa še drugi. 
V prvi fazi sem skupaj s še hitro sestavlje
no ekipo zaminiral barikade v Krakovskem 
gozdu, na Prilipah, v Čatežu.
Ta na Prilipah mi je še posebej ostala v spo
minu. Ukaz mi je dal načelnik štaba Mitja Te
ropšič. Ker sem bil v dežurni sobi sem že
vedel za podatek, katerega so sporočili lju
dje iz mejnega prehoda Obrežje, da tanki 
(približno 32 oklepnih vozil) vstopajo v Slo
venijo, da uničujejo njive in vinograde. Če 
opišem situacijo:
Od meje do Prilip je približno 8 km, iz Brežic 
do Prilip pa 5 km. Postavilo se mi je vpraša
nje: »Kdo bo prej?« No načelnik je na moj po
gled, verjetno je dal čutiti, zakaj ga gledam, 
odgovoril: »Jaz ne vem do kod so prišli.« Z 
ekipo smo naložili mine, poskakali v avte 
in na Prilipe. Prebijali smo se skozi barika
de na mostu na Čatežu in prvi prišli do Pri
lip. Posebnega varovanja nismo imeli. Bilo 
je zelo vroče, še sedaj se spomnim, znoja in 
privijanja vžigalnikov v mine ter neznosne
ga hrupa, ki so ga povzročala stalno aktivna 
letala in oddaljeno hrumenje tankov. K sre
či se JLA ni čisto držala pravil o predhodnem 
izvidovanju. Mine so bile oborožene preden 
so prišli tanki. Na mostu pred Čatežem nas 
je ustavil Jože Avšič in nam postregel s hla
dno pijačo. Zelo je prijala, vendar je nismo 
mogli spiti v miru zaradi suma, da nas ima 
na muhi ostrostrelec. Razmeščale so se tudi 
naše enote. Popoldne pa je po barikadah de
lovalo letalstvo, mitraljiralo in raketiralo je 
tudi položaje enot. Kolona ni skozi barika
de, ampak se je zaustavila.
Obe barikadi sta kasneje odigrali svoj. Ko je 
oklepna enota pobegnila Novomeščanom 
iz Medvedjeka, se je morala ustavit v Kra
kovem. Prav tako se je oklepna tankovska 
enota ustavila na »avtocesti« (tako jo ime
nujemo, sicer pa še danes nima elementov 
za avtocesto) ter nato zaobšla barikado pri 
Prilipah, kjer je
postala počasnejša in lažja tarča za naše 
enote. Na žalost nismo imeli sreče v Rigon
cah v Dobovi. Računali smo na Hrvaško. Saj 
smo pred oboroženim spopadom preverja
li njihove postavljene barikade iz smeri Za
prešiča. Osebno se spomnim polnih tovor

njakov na železniškem prehodu. Barikade 
so izginile zaradi hrvaške politike, sicer so 
bili ljudje za, tanki so bili prehitri, da bi po
stavili svoje, ovira je bila tudi bližina stano
vanjske hiše pri Sotli, tako so padle prve žr
tve med sobojevniki.
Spomnim se tudi ukaza: »Zaprite mejo z 
RH.« Dan je bil vroč, kot nasploh takrat. Za
radi izkušenj s tankovskimi kolonami sem 
vedel, da je pri zapiranju določenih smeri 
pomemben čas. Tako sem organiziral dve 
skupini za oviranje, eno za štajerski del ob
čine in eno za kranjski del. Od izdaje ukaza, 
pa do tega, da smo zaminirali vse cestne po
vezave s Hrvaško, katerih je bilo kar precej 
na vzhodni meji, na odda1jenosti več kot 
50 km, je po moji presoji minilo manj kot 
dve uri. Ko smo se tako precej utrujeni  še 
ne vsi, vrnili v štab, sem prejel ukaz: »Mejo 
odprite.« Še danes ne vem, kdo mi je to za
kuhal. No, ukazi se morajo spoštovati, zato 
smo to tudi izvedli.
Naj še povem, da smo vse te zadeve, kot tudi 
druge, ažurno spremljali na štabnih kartah, 
tako, da bi jih bilo možno v celoti rekonstru
irati. Datume in ure sem pozabil, vendar pa 
so posamezne slike ostale, ki človeka ne pu
stijo neprizadetega. Posebej bi poudaril vi
dik, da vojak mora zaupati nadrejenemu. 
Tisti, ki smo delovali v štabu, smo bili na te
kočem s precej zaupnimi podatki, katerih se 
navadni občani niti niso zavedali. Nikoli ne 
bom pozabil, ko smo s prisluškovanjem, ki 
so ga izvajali radioamaterji, prestregli ukaz 
iz vojaškega poveljstva v Zagrebu o tem, da 
naj letala uničijo naš objekt, kjer smo bili, 
pa o tem, da objekta kljub temu nismo za
pustili. Posamezniki smo se testirali, kdo bo 
zdržal pritisk, nismo ga vsi, nekaterim so 
popustili živci in končali so v bolnici.
Z vojaškega vidika je bil zanimiv tudi ukaz 
o izvršitvi napada na letališče v Cerkljah ob 

Krki, kjer so si nekje v nadrejenem povelj
stvu zadevo zamislili tako, da so iz centra 
določili za katerim grmom bo kateri vojak 
stal in nato izdali ukaz o minometnem na
padu. Stvarnost na terenu pa je dokazova
la, da je bila ciljna kota na čistini točno pod 
aktivnimi helikopterji. Če bi poveljnik slepo 
izvršil tak ukaz, bi našo enoto zbrisali. K sre
či se je ukaz izvršil na način, ki ni zahteval 
žrtev na naši strani, cilj pa je bil kljub temu 
dosežen.
Ko je JLA zapustila državo, je na Letališču 
Cerklje ob Krki zapustila tudi minska polja. 
V začetni fazi sem osebno, tako kot k marsik
do iz Območnega štaba, sodeloval pri odkri
vanju in odstranjevanju min. Te neumnosti 
danes zagotovo ne bi več počel. Takrat pa 
druge rešitve ni bilo, dokler niso prišli in na 
tem profesionalno delali ljudje za plačilo.
Osebno mi ni bilo težko sprejeti odgovor
nost za obrambo domovine, jemal sem jo 
kot svojo dolžnost do samega sebe, svojih 
bližnjih ter tudi do naše skupnosti. Marsik
do se danes sprašuje ali je bilo to za posame
znika pametno. Prispevki, ki jih je posame
znik prispeval, se ne merijo v kilogramih ali 
v čem drugem. Vsak naj sam pri sebi sodi o 
tem. Seveda je med vojno in po vojni tako, 
da po mnenju ljudi krogla in medalja nikoli 
ne zadeneta pravega. Nekateri so še danes 
frustirani, ker niso bili zraven. Eni bi sode
lovali, pa niso imeli možnosti, drugi so rajši 
čakali ob strani. Za mene je žalostno, da za 
tiste, ki so izgubili življenje, ni bilo na začet
ku ustrezno poskrbljeno. In to samo zato, 
ker so si zasluge za to, kdo je več prispeval, 
poskušale deliti različne politične opcije. 
Osebno sem kot človek ponosen, da sem bil 
prisoten, da sem razmišljal kot večina Slo
vencev. Nobene želje pa nimam, kljub pri
znanju »Zlata medalja Generala Maistra«, da 
bi si česa podobnega želel tudi v prihodnje.

iskrene čestitke ob našem največjem pra
zniku. Dan državnosti je naš praznik, je 
dan, ko se spominjamo dni, ko smo z orož
jem v roki začeli braniti slovensko suvere
nost, čeprav smo še večer prej praznovali 
začetek lastne države s slavnostnim dvi
gom nove slovenske zastave. Nam, vete
rankam in veteranom, gre zahvala za la
stno državo. Nikoli pa ne bomo pozabili 
vseh tistih, ki so v osamosvojitveni vojni 
darovali svoja življenja na oltar domovi
ne. 
V prejšnji številki sem se že poslovil kot 
odgovorni urednik, ker sem bil prepri
čan, da bo novo vodstvo imenovalo nov 
uredniški odbor. Pa se žal to ni zgodilo. V 
tej številki je objavljen intervju z našim 
novim predsednikom, ki, kot se je sam 
izrazil, »želi glasilo preprosto spraviti 
na višjo raven«. Upam in želim si, da je 
mislil resno in da bo to nalogo realiziral 
čim prej. Malce sicer dvomim o tej njego

Spoštovane veteranke in spoštovani veterani,
vi trditvi, razlogov pa je seveda več. Prvi 
je ta, da ste to glasilo delali vi, naši do
pisniki in pisci prispevkov. Osnovno in 
prvo pravilo dosedanjega uredništva je 
bilo, da smo objavili vse vaše prispev
ke. To pomeni, da se boste morali v pri
hodnje pošteno potruditi in začeti pisati 
mnogo »boljše prispevke«. Tudi neime
novanje novega uredniškega odbora in 
prošnja, da staro uredništvo pripravi še 
eno številko, potrjujeta moj dvom. Z veli
kimi težavami smo pripravili štiri števil
ke v posameznem koledarskem letu. Ne 
vem, kakšno bo naše glasilo, ki bo izha
jalo vsak mesec. Verjetno bo kopija Gla
snika ZSČ. 
Prav z veseljem čakam čas po poletnih 
počitnicah, ko bom v svojem nabiralniku 
lahko vsak mesec našel kvalitetno glasilo 
Veteran, ki bo polno »aktualnih vsebin za 
vso populacijo«. 

Jože Čibej



ŠT. 36 • JULIJ 2008

V besedi in sliki

16

Ob tej priložnosti je poveljnik 23. vojaško
teritorialnega poveljstva podpolkovnik 

Leon Tušar v imenu Slovenske vojske Gorenj
skemu muzeju simbolično izročil zastavo zve
ze Nato ter dele opreme iz vojaškega življenja 
slovenskega vojaka. Kranjski vojaki so pred
mete pridobili ob pomoči 157. logističnega 
bataljona, ki ima sicer sedež na Vrhniki.
Z izročitvijo zastave zveze Nato so kranjski 
vojaki skušali simbolično pokazati, da se je 
z vstopom Slovenije v to organizacijo odprlo 
neko novo zgodovinsko obdobje, ki je vpliva
lo in dandanes vpliva na spremembe v Slo
venski vojski ter posredno tudi na celotno 
družbo.
Za državljane Slovenije in pripadnike Sloven
ske vojske ima ta obletnica precejšen pomen. 
Pred štirimi leti je na podlagi večinske volje 
slovenskih državljanov, izražene na referen
dumu, Slovenija vstopila v največjo svetovno 
obrambno organizacijo, ki zagotavlja pogoje 
za obstoj in razvoj dobršnega dela demokra
tičnega sveta. Z vstopom v omenjeno organi
zacijo sta se povečali obrambna pripravlje
nost Slovenske vojske in varnost države. V 
okviru sodelovanja z Natom naši vojaki so
delujejo v različnih mirovnih operacijah. Z 
zavezniškimi enotami drugih držav (članic 
Nata) sodelujejo z lokalnim prebivalstvom 
pri zagotavljanju in vzpostavljanju miru in 
stabilnosti, ki sta temeljni pogoj za vzpostavi
tev demokracije in samostojnosti držav, ki so 
bile še pred kratkim v vojni. Članstvo v Natu 
ne prinaša samo različnih izzivov pri dose
ganju najvišjih varnostnoobrambnih stan
dardov, temveč predstavlja tudi spodbudo 
za gospodarsko sodelovanje 26 držav članic 
Nata in 23 članic Partnerstva za mir ter s tem 
povezano vračanje denarnih sredstev, ki jih 
država namenja za Slovensko vojsko. 
Dne 29. marca se je rodil eden od največjih 
Slovencev, general Rudolf Maister, ki je s 
svojimi vojaki prostovoljci obranil severno 
mejo, ki predstavlja dobršen del slovenskega 
narodnega prostora naše domovine Sloveni
je. Kljub časovni oddaljenosti obdobja gene
rala Maistra in njegovih borcev za severno 
mejo so med njim in vstopom mlade države 
Slovenije v zvezo Nato nekatere vzporedni
ce. Pri tem mislimo na potrebnost obstoja ter 

Izročitev zastave zveze Nato 
Gorenjskemu muzeju

V petek, 28. marca, so pripadniki 23. vojaškoteritorialnega poveljstva, predstavniki  
Uprave za obrambo Kranj, kranjski veterani in posamezniki iz lokalnega civilnega življenja  

v Gorenjskem muzeju v Kranju proslavili četrto obletnico vstopa Slovenije v zvezo Nato ter rojstni 
dan generala Rudolfa Maistra, ki je sicer 29. marca. Prireditve sta se udeležila tudi poveljnik 

Poveljstva za podporo polkovnik Milan Obreza ter župan Občine Kranj Damijan Perne;  
slednji je imel tudi priložnostni nagovor.

Predaja zastave

pripravljenost slovenskih vojaških obramb
nih sil, da v vsakem trenutku zagotavljajo 
ohranitev ozemeljske celovitosti, ki je temelj
ni pogoj za obstoj nacionalne in kulturne 
identitete. Glavna naloga obrambnih sil RS v 
svojem bistvu ostaja enaka skozi vsa zgodo
vinska obdobja, do razlik prihaja le v načinu 
organiziranosti in oborožitvi. 
Počastitev prepletajočih se obletnic iz dveh 
različnih obdobij z dejanji aktivnega sodelo
vanja in navezovanja dialoga med Slovensko 
vojsko in civilnimi organizacijami pomeni 
vsestranski način ohranjanja vojaškega spo
mina.
Še nekaj razmišljanj udeležencev prireditve. 

Podpolkovnik Leon Tušar, poveljnik 23. 
VTP:
»Naša enota poleg svojih osnovnih vojaških 
nalog vsestransko sodeluje z 31 občinami in 
z različnimi civilnimi in veteranskimi orga
nizacijami, ki jim zagotavljamo različno po
moč, na primer izposojo materialnotehnič
nih sredstev in šotorov ali pripravo občasnih 
priložnostnih obrokov na različnih javnih 
prireditvah. Slovenski vojaki se zavedamo, 
da je muzejskim ustanovam, ki se poklicno 

ukvarjajo z ohranjanjem slovenske zgodovi
ne, treba dati vso pomoč v predmetih ter dru
gih oblikah sodelovanja. Povezovanje vojske 
s kulturnimi, veteranskimi in drugimi civilni
mi organizacijami predstavlja tudi življenj
sko vez, ki se mora nadaljevati.
Pristop Slovenije k Natu je zgodovinski tre
nutek in začetek nekega novega obdobja, do 
katerega je treba pristopati z vso potrebno 
odgovornostjo. Prihaja obdobje nove gene
racije veteranov, pripadnikov SV, ki na poziv 
Republike Slovenije delujejo v različnih mi
rovnih operacijah po svetu. Treba je razmi
šljati, da se jim bo moral zagotoviti primeren 
status.
Hvaležni smo, da je Gorenjski muzej prisluh
nil naši pobudi  da s simboličnim dejanjem 
javno obeležimo omenjeni obletnici. Prepri
čan sem, da je prav, da pripadniki Slovenske 
vojske in veterani slovenskim muzejem po
magamo s predmeti iz vojaškega življenja.«

Župan Občine Kranj Damijan Perne: 
»Pozdravljam pobudo Slovenske vojske, da 
sodeluje s civilnim lokalnim okoljem, ter nje
ne različne oblike ohranjanja slovenske zgo
dovine. Tovrstno dejanje, simbolično izroča
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nje zastave Nata in predmetov iz vojaškega 
življenja Slovenske vojske Gorenjskemu mu
zeju, to tudi navzven prav dobro predstavlja. 
Vključenost Slovenije v zvezo Nato lahko po
leg večje skupne varnosti nam vsem prine
se marsikatere nove priložnosti, na primer 
živahnejše vključevanje slovenskega gospo
darstva v ekonomske tokove  izmenjave z 
državami članicami zveze Nato ter s tem po
vezano potrebno odpiranje delovnih mest. 
Menim, da se včasih premalo zavedamo po
mena in vsestranskih možnosti, ki jih ponu
ja članstvo v Natu. Prvenstveno je vojaška in 
politična organizacija, ima pa velik vpliv v 
svetu, saj predstavlja največjo takšno svetov
no organizacijo. Dobro je tudi sodelovanje s 
kranjsko vojašnico, vojaška dejavnost je do

bro vpeta v utrip občine in je sestavni del ob
činskega vsakdana.«

Stotnik Andrej Jaklič, pripadnik Oddel-
ka za pridobivanje kadra v Upravi za 
obrambo Kranj: 
»V vojni za neodvisnost Republike Sloveni
je sem bil udeležen v bojnih dogajanjih na 
Brniku. Kot nekdanji pripadnik Teritorialne 
obrambe se spominjam, da smo bili s civil
nim lokalnim prebivalstvom v dobrih odno
sih in tudi to je pomagalo, da smo se skupaj 
s slovensko policijo znali pravočasno in slo
žno upreti agresiji nekdanje Jugoslovanske 
vojske. Vesel sem, da Slovenska vojska kot 
ustanova nadaljuje našo pot, pot odprtosti 
do lokalnih skupnosti. Že nekaj let delujem 
na področju pridobivanja novih kadrov za 
zaposlitev v Slovenski vojski in menim, da 
lahko poleg ustrezne plače in drugih ugo
dnosti na večje zaposlovanje vpliva tudi 
povezanost vojske in slovenskih lokalnih 
skup nosti.«

Podpolkovnik Simon Krejan, predstav-
nik Uprave za obrambo Kranj: 
»Pri nastajanju Slovenske vojske sem bil so
udeležen vse od njenih začetkov. Vrsto let 
sem živel in delal na območju občine Vrhni
ka, kjer je bilo sodelovanje Slovenske voj
ske z lokalno in širšo skupnostjo živahno. 
Pomembno vlogo pri povezovanju in nego
vanju odprtosti je imel vrhniški lokalni časo
pis Naš časopis, ki je omogočal, da so svoje 
prispevke lahko brezplačno objavljali tako 
predstavniki civilne družbe kot Slovenske 
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Leon Tušar
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vojske in na ta način vso skupnost sezna
njali z dogajanji v svojih organizacijah. Pred 
kratkim sem začel delati v Kranju v Upravi 
za obrambo Kranj na področju pridobivanja 
kadrov in se tu tudi stalno naselil. Pozdra
vljam besede našega kranjskega župana o 
nujnosti ohranjanja oziroma povezovanja 
Slovenske vojske s civilnim prebivalstvom 
Kranja ter upam, da se bo to nadaljevalo. 
Podoba javnih muzejev na Slovenskem je 
zrcalna slika odnosa, ki jo imajo naši drža
vljani do lastne zgodovine. Večja prisotnost 
vojaških predmetov v različnih javnih po
krajinskih muzejih bi prispevala tudi k ve
čjemu poznavanju slovenske vojaške zgo
dovine, kar bi med mladimi generacijami 
vzbudilo novo pozornost in zanimanje, to 

pa bi lahko privedlo k lažjemu odločanju za 
vojaški poklic.«

Stotnik Anton Stritih, pripadnik 23. vo-
jaškoteritorialnega poveljstva: 
»Kot pripadnik 23. VTP ter predsednik Ob
močnega združenja veteranov vojne za Slo
venijo Tržič menim, da je ohranjanje spomi
na na vsa zgodovinska obdobja slovenske 
zgodovine naloga vsakega zavednega slo
venskega državljana, vojaka in veterana. 
Prav veteranske organizacije so pogostokrat 
povezovalni element med vojsko in civilno 
družbo. Vse nas druži ohranjanje slovenske
ga vojaškega spomina, ki je neločljiv del sku
pne slovenske zgodovine. Prizadevamo si, 
da bi bilo med veteranskimi organizacijami 
še večje sodelovanje, tako da bi se povezo
vali v skupno veteransko organizacijo vseh 
zgodovinskih obdobij. Cilj prizadevanj nas 
veteranov je med drugim tudi seznanjanje 
mladih z našo polpreteklo zgodovino, na ka
tero smo lahko upravičeno ponosni. Menim, 
da so prav neizpodbitna zgodovinska dejstva 
temelj za krepitev nacionalnega ponosa in 
pomembna vrednota za ohranjanje nacional
ne identitete.« 

Mag. Barbara Ravnikar Toman, direkto-
rica Gorenjskega muzeja: 
»Z javno prireditvijo smo skušali prispevati 
k ohranjanju vojaškega spomina ter spod
buditi pripadnike drugih enot po Sloveniji 
ter veterane iz različnih obdobij, da bi ak
tivneje sodelovali z nami in nam zaupali 
predmete iz vojaške slovenske zgodovine. 

Gorenjski muzej je javna ustanova in veči
no muzejskih predmetov dobimo kot da
rilo. Za nakupe zgodovinskih predmetov 
naša ustanova razpolaga z omejenimi sred
stvi in je v veliki meri odvisna od domoljub
nih čustev državljanov Slovenije, ki nam 
podarijo kakšen predmet. Kot osrednja mu
zejska ustanova na Gorenjskem imamo že
ljo še naprej aktivno sodelovati s Slovensko 
vojsko ter pričakujemo, da bomo od vojske 
kot ustanove, posameznikov znotraj vojske 
pa tudi veteranskih organizacij lahko dobi
li v dar čim več prihodnjih muzejskih pred
metov Khislstein, katera bodo zaključena v 
naslednjih dveh do treh letih. V novih raz
stavnih prostorih bi želeli postaviti stalno 
razstavo, ki bi predstavljala življenje prebi

valcev na Gorenjskem, od najzgodnejše po
selitve pa vse do danes. Veseli bi bili, če bi 
v to zbirko lahko vključili tudi predmete iz 
vojaškega življenja ter posamezne primer
ke vojaške uniforme in oborožitve vojaka 
posameznika iz posameznih obdobij. Lepo 
bi bilo, če bi Slovenska vojska aktivneje so
delovala z nami ter odstopila tudi del uni
forme vojaka 21. stoletja, s katero so opre
mljeni naši pripadniki v različnih mirovnih 
operacijah. Muzealci z zadovoljstvom pred
stavljamo našo skupno slovensko zgodovi
no, katere pomemben neločljiv del je tudi 
vojaška zgodovina. Vendar nista dovolj le 
strokovna podkovanost in dobra volja na
ših kustosov, pomembna je tudi opremlje
nost muzeja.«
Ob koncu bi želeli še omeniti, da za ohranja
nje vojaškega spomina, ki je sestavni in ne
ločljiv del slovenske narodne zgodovine, ni
sta dovolj le dobra volja in nekaj lepih besed 
ob različnih priložnostih, temveč je potrebno 
tudi konkretno dejanje, npr. zbiranje pred
metov ter njihov odstop različnim javnim 
muzejem. Muzeje je treba spodbujati in jim 
pomagati, da podarjeni predmeti postanejo 
del njihovih stalnih zbirk ali priložnostnih 
razstav. 23. VTP je z izročanjem vojaških 
predmetov eni od mnogih civilnih sloven
skih muzejskih ustanov nadaljeval tradicijo 
nekdanjih enot Slovenske vojske, in sicer 54. 
OKMB, 2. OPP, 52. BR, OPK GŠSV …, ki so v 
preteklosti prav tako s podobnimi dejanji po
kazale svoj odnos do zgodovine. 

Samoel Lajevec
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Preberite

V petek, 9. maja, je na dan Evro
pe in sočasno občinski praznik 
občine Pivka Park vojaške zgo
dovine slavil še eno etapno 
zmago do želenega cilja, celovi
te ureditve kompleksa nekdanje 
vojašnice Pivka v park zgodovi
ne. Na slovesnem odprtju pre
novljene »komande« nekdanje 
JLA, na kateri je bil slavnostni 
govornik minister za obrambo 
Karl Erjavec, prisotne pa je poz
dravil župan Občine Pivka Ro
bert Smrdelj, so se zbrali lepo 
število visokih častnikov Slo
venske vojske, predstavnikov 
obeh veteranskih organizacij 
osamosvojitvene vojne 1991, 
poslanca Državnega zbora Re
publike Slovenije, predstavniki 
tujih oboroženih sil, župani so
sednjih občin, tudi iz Hrvaške, 
domačini in predstavniki raz
ličnih društev. Stavbo so uredili 
za potrebe informativnega cen

Odprtje »Komande« V Pivki

Del vodstva obeh veteranskih organizacij ob odprtju (slika ima 
oznako pivka)

tra Parka ter trgovine vojaških 
spominkov. V stavbi so urejeni 
še prostori za razne seminarje, 
prireditve ter multimedijo. V 
najvišjem nadstropju je razsta
va »Regio carsica militaris«, ki v 
pisni obliki ter z nekaterimi ek
sponati in maketami prikazuje 
vojaško strateško pomembnost 
območja južno od Postojnskih 
vrat, ki so si ga lastili, ga utrje
vali in branili različni narodi 
skozi tisočletja. Komanda ima 
tudi prostore za stalne razstave. 
Trenutno je na ogled razstava o 
pomorski zgodovini Slovencev, 
ki jo je odstopil Pomorski mu
zej Sergej Mašera iz Pirana. Pri 
pripravi razstave »Regio carsica 
militaris« sta z nekaterimi ideja
mi za ureditev ter z eksponati 
iz osamosvojitvene vojne sode
lovala tudi Območno združenje 
VVS Postojna ter Območni od
bor Policijskega veteranskega 

društva Sever za Notranjsko. 
Ogled komande z omenjeno raz
stavo in z ogledom filma v mul
timedijski dvorani ter vodenim 
ogledom tankovske in artilerij
ske zbirke traja približno eno 
uro in pol. Za vse veteranske 

organizacije vodstvo Parka vo
jaške zgodovine zagotavlja po
pust pri skupinskem ogledu.
Informacije o urniku ogleda in 
cenah dobite po telefonu (05) 
721 21 80.

VŠ

Streljanje s pehotnim orožjem, ki se 
po navadi konča še s prijetnim druže-
njem, je postala tradicionalna dejav-
nost, ki jo že nekaj let skupaj uspešno 
organizirata veteranska in častniška 
organizacija iz Idrije.
Letošnje streljanje, ki je potekalo v zadnjem 
tednu maja, torej še pred uradnim odpr
tjem obnovljenega strelišča, bo udeležen
cem ostalo v spominu po dveh presežnikih: 
po rekordni udeležbi veteranov in častni
kov ter po številnih novostih, ki so jih lahko 
videli in preizkusili na prenovljenem voja
škem strelišču Mlake pri Vipavi. 
Že ob vstopu na Mlake je bilo obiskovalcem 
jasno, da gre za povsem novo, sodobno vo
jaško strelišče z novozgrajenimi objekti in 
opremljeno z najsodobnejšo elektronsko 
opremo. Po pripovedovanju gostiteljev iz 
vipavske vojašnice se strelišče razteza na 

Že pred uradnim odprtjem preizkusili novo strelišče
območju osemnajstih hektarjev. Omogoča 
vsa tista urjenja, ki jih potrebuje sodobni 
vojak. Na štirih streliščih je možno strelja
nje na razdaljah od petindvajset do štiristo 
metrov z več vrstami pehotnega orožja do 
kalibra 12,7 milimetra. Dnevno se bo lahko 
urilo do sto dvajset vojakov.
Streljanje so kot že nekajkrat doslej zgle
dno izpeljali častniki ter vojakinje in voja
ki enote Slovenske vojske iz Vipave, ki so se 
izkazali tudi kot dobri in prijazni gostitelji. 
Streljalo se je z avtomatsko puško CZ M70 
in pištolo B92. Organizatorji pa so poskrbe
li še za posebno presenečenje. Udeležencem 
so predstavili ter jim omogočili strelski pre
izkus avtomatske puške FN2000 belgijske 
izdelave, ki je nova pridobitev Slovenske 
vojske. 
Četudi je bilo pomembneje sodelovati kot 
zmagati, so se na strelišču trudili vsi. Vsi 

niso bili enako uspešni, nekateri pa so do
segli odlične strelske rezultate. Zanje so bili 
nagrajeni s praktičnimi nagradami. Vsi ude
leženci so prejeli spominski kovanec Slo
venske vojske. Rezultati streljanja so poka
zali, da veterani in častniki strelska opravila 
še vedno obvladajo, da pa je strelske vešči
ne zelo koristno tudi vaditi in utrjevati.
Ko se je dan že prevešal v večer, je udeležen
cem dobro dela pogostitev, ki so jo udele
žencem pripravili na turistični kmetiji Jože 
Rehar v Ložah. 
Množična udeležba, veliko novih spoznanj, 
dobro izpeljano streljanje, odlična pogosti
tev in dobro razpoloženje so prispevali k 
temu, da so se veterani in častniki domov 
vrnili zadovoljni z dobro izpeljano aktivno
stjo in prijetnim druženjem. 

Marijan Platiše

Predstavitev streliških  
naprav je pritegnila pozor-
nost udeležencev.

Preizkus nove puške
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Pred božičnonovoletnimi prazniki so se tudi v 
vodstvu Območnega združenja veteranov voj
ne za Slovenijo Slovenska Bistrica na pobudo 
predsednika Boža Juharta - Jakca spomnili 
nekaterih svojih članov, ki se srečujejo s teža
vami in so se proti svoji volji znašli v življenj
ski stiski. 
Robert Lovec iz Zgornjih Poljčan je med voj
no za osamosvojitev Slovenije aktivno sodelo
val kot pripadnik protiletalske enote TO. Po
zneje si je ustvaril družino in si v nadstropju 
hiše svojih staršev uredil stanovanje. Zapo
slen je bil v podjetju Tipo Čebular in življenje 
je teklo povsem običajno. Njegove hude zdra
vstvene težave so se začele pred tremi leti, ko 
je začutil bolečine v hrbtenici. Prestal je ope
racijo v Mariboru, a brez uspešnejšega učinka. 
Robertu so postavili diagnozo multipla sklero
za in mu priznali prvo kategorijo invalidnosti.
Pri OZVVS so na enem od sestankov opazili, v 
kakšni stiski se je znašel Robert Lovec, in odlo
čili so se, da mu priskočijo na pomoč. Najprej 
so ga seveda oprostili plačevanja članarine, 
kar je bilo samo po sebi razumljivo. 
Bistriški veterani so zagotovili nekaj denarja 
iz društvene blagajne, dodali k temu še 210 
evrov s sedeža združenja na državni ravni in 
predsednik Božo Juhart mu je izročil skupaj 
360 evrov denarne pomoči. 
Medtem je tudi invalidska pokojnina nekoliko 
višja, čeprav še vedno borih 340 evrov, toda 
tudi hči ima republiško štipendijo v višini 150 
evrov, ravno dovolj za trimesečno vozovnico 
za vlak, s katerim se vsak dan vozi v šolo v Ma
ribor. 

Veterani niso pozabili na svojega člana
Robertova žena je zaposlena v enem od polj
čanskih podjetij in ne zasluži pretirano veliko, 
tako da se je družina srečevala z resnimi teža
vami. Zdaj bo zagotovo veliko bolje.
»Denar bomo namenili plačilu že naročene 
sedežne garniture za neopremljeno stanova
nje,« je o porabi podarjenega zneska veteran
ske organizacije povedal Robert Lovec.
Robert se je z družino izredno razveselil obi

ska predsednika območnega združenja Boža 
Juharta. Tega dne je pod Bočem sonce posija
lo še močneje, čeprav je šlo za simboličen zne
sek. 
»Radi bi pomagali še z veliko večjim zneskom 
… Našemu članu smo priskočili na pomoč tudi 
pri posredovanju vlog na različne naslove,« je 
povedal Juhart.

Besedilo in foto: Bojan Sinič

Robert Lovec sprejema pomoč sotovarišev iz veteranske organizacije. Izroča mu jo 
predsednik slovenjebistriških veteranov Božo Juhart - Jakec.

Vaše pismo

Zaradi zgodovinskih dejstev prosim, da obja
vite, kdo se je resnično boril na Škabrijelu in 
po katerem je znan, kar je avtor pomotoma 
zamenjal v sicer obsežnem članku Čudež pri 
Kobaridu s podnaslovom »Škabrijel, hrib, na
topljen s krvjo«. 
Polkovne enote 87. pešpolka iz Celja z origi
nalnim naslovom K.u.K. Infanterie regiment 
Freiherr von Succovaty Nr. 87 so med 10. in 
11. soško ofenzivo branile Škabrijel. Zlasti 
hudo je bilo 15. maja 1917, ko jih je italijan
sko topništvo močno obstreljevalo. Izredno 
oster in nadvse krvav je bil spopad na Ška
brijelu, v katerem se je znašel polk zadnje 
dni avgusta in prve dni septembra. Po bojih 
je ostalo v 1. bataljonu živih le še 185 mož, v 
drugih bataljonih polka pa ni bilo dosti bolje. 
Od polka je ostalo tako malo mož, da se jih 
skoraj ni dalo zamenjati. Ostali so na hribu, 
enako kot pripadniki 9. polka poljskih lov
cev, ki mu je poveljeval polkovnik Gross. 
Uspešno so branili avstroogrske položaje na 
Škabrijelu in prav njihovi hrabrosti in juna

Na Škabrijelu se je bojeval 87. pešpolk iz Celja
štvu je pripisati, da so poveljnika njihove 18. 
brigade polkovnika Vladimira Laxa zaradi 
uspešne obrambe Škabrijela odlikovali z viso
kim odličjem Marije Terezije. 
Zgodovinopisec Veith je leta 1932 v avstrij
skem vojaškem časopisu potrdil in zapisal 
ugotovitev, »da je ta polk tedaj prestal najhuj
ši boj, ki ga je sploh kdaj pretrpela katera av
strijska enota«. 
Na Škabrijelu se je 87. polk boril s tremi ba
taljoni (vsak je imel 800 mož) skupaj z ba
taljonom graškega 9. polka poljskih lovcev, 
v katerem so bili tudi Slovenci. Enoti sta se
stavljali 18. brigado, ki ji je poveljeval pol
kovnik Laxa. Skupaj s 5. brigado sta bili v 
sestavi 57. pehotne divizije, ki je branila av
strijske položaje od Sv. gore do Lijaka in ji je 
poveljeval generalmajor Hrozny. Celjski 87. 
polk je veljal za eno najboljših enot avstro
ogrske armade, hkrati je bilo njegovo jedro 
izrazito slovensko. V italijanskih virih sem 
našel podatek, da je bilo v polku leta 1917 
kar 95 odstotkov Slovencev in 5 odstotkov 

moštva nemške narodnosti. Zgodovinopisec 
Švajncer navaja, da je bilo maja 1918 v pol
ku 84 odstotkov Slovencev. Znano je bilo, 
da so polkovni pohodni bataljoni odhajali 
skozi Celje na bojišče z razvito slovensko za
stavo. Pozneje, po boju na Škabrijelu, se je 
polk boril v Dolomitih in leta 1918 tudi na 
Piavi. Novembra 1918 je iz 87. pehotnega 
polka nastal celjski polk nove slovenske voj
ske. Mogoče bi bila zanimiva primerjava, ko
liko odstotkov Slovencev je padlo na število 
prebivalcev, kajti na spominskih ploščah po 
cerkvah na Štajerskem in vsej Sloveniji so 
napisani dolgi seznami padlih v prvi svetov
ni vojni.

Jože Korent

Viri:
 
–  Dr. Vasja Klavora: Škabrijel 1917, Mohorjeva za

ložba Celovec, LjubljanaDunaj 1997.
–  Odlomek s spletne strani www.drustvoir87.si.
–  Pričevanje starega očeta, ki je bil v tem polku kot 

drugo pozivnik.
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Ena izmed dejavnosti, ki jim Zveza veteranov vojne za Slovenijo v 
zadnjem času namenja več pozornosti, je sodelovanje z osnovnimi 
šolami. Nekatera območna združenja se lahko pohvalijo z dolgole
tnim uspešnim delom na tem področju, nekatera pa te dejavnosti 
šele začenjajo. Območno združenje veteranov Slovenske Konjice je 
aprila in maja organiziralo natečaj za likovne in pisne izdelke na 
temo »domovina«.
Na natečaju so lahko sodelovali učenci višjih razredov iz osnovnih 
šol, na območju katerih je aktivno območno združenje veteranov 
iz Slovenskih Konjic. Ob koncu je bilo 49 natečajnikov iz osnovnih 
šol Loče, Ob Dravinji in Pod goro. Napisali so pesmi, spise ali v raz
ličnih tehnikah narisali slike. Delali so pod mentorstvom učiteljic iz 
omenjenih osnovnih šol.
Natečajna komisija, ki so jo sestavljali Jože Kuzman, Franjo Šegl in 
Tina Baštevc, je imela težko nalogo, ko je morala izbirati najbolj
ša dela, saj je bilo vsako edinstveno, zanimivo in posebno. Vsak iz
med učencev je v svoj izdelek vložil trud, kot so vložile trud v delo 
z učenci učiteljice. Člani komisije so se po pogovoru s predstavniki 
območnega združenja Slovenske Konjice odločili, da nagradijo vse 
natečajnike.
V sredo, 26. junija, so se učenci, učiteljice in člani območnega zdru
ženja odpravili na izlet v Pivko. Ogledali so si Park vojaške zgodo
vine in vojašnico. Jože Kuzman je po izletu povedal: »Zelo prijeten 
dan smo preživeli. V vojašnici so učencem pokazali tudi tank. To je 
bil za naše območno združenje dober zaključek aktivnosti v juni
ju. 24. junija smo namreč pri šoli Ob Dravinji priredili predstavitev 
Slovenske vojske, sodelovali so tudi Policija, Gorska reševalna služ
ba in Rdeči križ.« 
V Slovenskih Konjicah nameravajo podobne dejavnosti nadaljeva
ti tudi jeseni. »Podobno predstavitev načrtujemo septembra v Zre
čah,« je dodal Kuzman.

Tina Baštevc

Nagradili so vse natečajnike

V vojašnici Slovenske vojske v Slovenski Bistrici so se na rednem 
letnem zboru zbrali člani Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo. Udeležilo se ga je okrog 150 članov združenja, kar je 
manj od pričakovanj sklicatelja, saj ima združenje trenutno okrog 
700 članov. Skupaj z nekaterimi gosti z območja severovzhodne 
Slovenije so si najprej ogledali kratek film s prikazom dejavnosti 
bistriških vojnih veteranov, z enominutnim molkom pa so počastili 
spomin na umrlega predsednika države dr. Janeza Drnovška. 

Bistriški vojni veterani  
ocenili delo

Zboru je pozdravno pismo poslal minister za obrambo Karl Erjavec, 
udeležili pa so se ga številni drugi gostje iz vrst vojnih veteranov 
Slovenije in drugih organizacij, predvsem iz borčevske organizacije 
in združenja Sever.
Osrednja vsebinska točka razprave je bila grad nja novega centra 
veteranov na Brinju.
Med spodbudnimi dosežki bistriškega veteranskega združenja je 
naraščanje števila članov v zadnjih dveh letih. V »Juhartovem« ob
dobju se je to število kar podvojilo. Samo lani se je v območno zdru
ženje včlanilo okrog 100 članov, ki so jim na zboru podelili članske 
izkaznice.
O dosežkih združenja in načrtih so spregovorili tudi številni gostje, 
ki so pohvalili izjemno prizadevnost sedanjega vodstva. Žal je v 
razpravi sodelovalo tudi nekaj posameznikov, ki očitno ne poznajo 
vseh dosežkov organizacije in so s svojimi pripombami vnesli pre
cej nezadovoljstva tistih, ki veliko svojega prostega časa usmerjajo 
v delo veteranske organizacije. 
Član združenja Drago Mahorko je predlagal, da bi bistriško združe
nje veteranov vojne za Slovenijo predlagali za občinsko priznanje, 
za Listino občine Slovenska Bistrica. Njegov predlog je podprl tudi 
občinski svetnik dr. Andrej Godec. Eden medijsko najbolj znanih 

Eden od gostov, predsednik OZVV Slovenije Logatec  
Miro Pogačnik, je predstavil ustanovitev in delovanje 
Centra veteranov Logatec. To je bilo za Bistričane še 
posebej zanimivo, saj bodo izkušnje iz Logatca s pridom 
uporabili pri gradnji novega doma na Brinju. Izdelani so 
idejni projekti in gradbena dokumentacija, zbrali so že 
določen del finančnih sredstev.
O dosedanjih dosežkih je zboru podrobneje poročal 
predsednik Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Božo Juhart. Odkar je prevzel vodenje 
združenja, so dejavnosti očitno še bolj zaživele, saj je 
bilo iz poročila mogoče razbrati, da so bili vojni veterani 
dejavni na številnih področjih. Tudi v tem letu bo glavna 
naloga zbiranje potrebnih finančnih sredstev za kar 
najhitrejšo zgraditev doma na Brinju. V prizadevanja 
za uresničitev tega cilja so vključili občinske svetnike, 
da se še bolj zavzamejo za pridobitev dela sredstev iz 
občinskega proračuna.
Predsednik gradbenega odbora je prav Božo Juhart, ki 
je pobudnik za številne delovne akcije, s katerimi bodo 
pomembno zmanjšali stroške gradnje. Poskušali bodo 
pridobiti več pokroviteljev in donatorjev.

članov Marjan Strehar pa je razpravo preusmeril v podporo k zgra
ditvi centra na Brinju.
Plan dela za leto 2008 so člani zbor popolnoma podprli, sprejeli so 
tudi sklep, da bodo leta 2009 članarino s sedanjih 13 evrov poveča
li na 15 evrov, da bi tako zagotovili potrebna finančna sredstva za 
uresničitev dolgoročnih ciljev. 
Nalog za združenje ne manjka: v ospredju bo dom na Brinju, ob tem 
pa še pridobivanje članov, seznanjanje mladih z dosežki združenja, 
skrb za socialno stanje in zdravo počutje članov, povečanje oblik 
druženja vojnih veteranov in podobno. Utrjevali bodo povezanost 
z drugimi sorodnimi organizacijami, predvsem z združenjem bor
cev za vrednote NOB, združenjem Sever in vsemi, s katerimi so že 
doslej dobro sodelovali.
Občni zbor so s kulturnim programom popestrili člani orkestra 
Glasbene šole Slovenska Bistrica, končali pa so ga z družabnim sre
čanjem. Za dolgoletno uspešno sodelovanje so se posebej zahvalili 
vojašnici Slovenske vojske v Slovenski Bistrici.

Viktor Horvat
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Na dnevu odprtih vrat  
v Novem mestu
Nekaj več kot petdeset sevniških veteranov vojne za Slovenijo je 
10. maja obiskalo vojašnico 32. VTP Novo mesto ob njihovem dne
vu odprtih vrat. Ob prihodu jih je sprejel poveljnik vojašnice pol
kovnik Mitja Teropšič in jim razložil, kaj si lahko ogledajo in kakšen 
program so jim pripravili. Najprej so se odpravili k helikopterju. 
Dvema skupinama po 18 veteranov so omogočili prelet s helikop
terjem nad mestom, kar je bilo za vse enkraten dogodek. Omogočili 
so jim tudi vožnjo z vojaškim vozilom valuk. Vse orožje, oprema 
in vozila, ki so bila postavljena na ogled, so bili podrobno predsta
vljeni.
Ko so se od ogleda utrudili, so dobili topli vojaški obrok in hladno 
pijačo. Dan so končali na Bučki, kjer so analizirali vse doživeto tega 
dne.
Sevniški veterani se poveljniku 32. VTP Novo mesto polkovniku Mi
tji Teropšiču lepo zahvaljujejo za vse, kar so doživeli ta dan v voja
šnici, ter mu čestitajo za lepo pripravljen dan odprtih vrat.

Jože Zemljak

V soboto, 5. aprila, so v spomin na generala Rudolfa Maistra Ob
močno združenje veteranov vojne za Slovenijo Postojna in Policij
sko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko, Območ
ni odbor za Notranjsko, skupaj s PGD Unec organizirali in izpeljali 
tretji pohod »Po poteh generala Rudolfa Maistra«. Letošnji pohod je 
za posebna priznanja pohodnikom generala Maistra štel kot drugi. 
Prvega so namreč izpeljali pod imenom »Pohod po poti generala 
Maistra«, pod pokroviteljstvom krovne organizacije Zveze vetera
nov vojne za Slovenijo in po njenem letnem načrtu za leto 2006. 
Uvod v pohod je potekal pred gasilskim domom na Uncu. Prisotne 
pohodnike, tokrat jih je bilo 367, je najprej nagovoril Bogdan Ur
bar, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Unec. V nagovo
ru je poudaril pomen druženja ljudi v naravi. Še posebej je izrazil 
zadovoljstvo, ker so se pohodnikom pridružili tudi nekateri učenci 
osnovnih šol, saj je pohod štel za pridobitev Krpanove značke ter 
mladih prihodnjih gasilcev, katerim je bila to ena od potrebnih zah
tev pri izpitu za mladega gasilca.

Pohod »Po poteh generala 
Rudolfa Maistra«

Uvod v pohod je potekal pred gasilskim domom na Uncu.

Vojko Štembergar, predsednik Pokrajinskega odbora veteranov 
vojne za Slovenijo Notranjske, je v imenu obeh veteranskih organi
zacij iz osamosvojitvene vojne 1991 vsem zaželel uspešen pohod. 
Poudaril je pomen generala Maistra za Slovenijo in njene meje. 
Tako razumnega, odločnega taktika in stratega, takšnega »Maistra« 
bi potrebovali tudi danes, da bi dokončno uredili državne meje, je 
še dejal.
Jože Tišler, predsednik Notranjskega domoljubnega društva Gene
ral Maister, je orisal lik generala Maistra in vlogo, ki jo je odigral 
pred skoraj 90 leti. Prisotne je povabil k obujanju spominov na ge
nerala, ki je zadnja leta svojega življenja preživel ravno na Uncu.
General Maister je bil velik domoljub, Slovenec pa tudi pesnik, ki je 
v pesmih znal izraziti tako domoljubne, šegave kot življenjske misli. 
V znak zahvale za večletno sodelovanje ter ohranjanje spomina na 
generala Maistra je posameznim organizacijam izročil knjigo o ge
neralu Maistru s posvetilom društva.
V kulturnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole general 
Maister z Unca, ki so prebirali Maistrove pesmi, člani kulturnega 
društva Rak ter pevska skupina, sestavljena iz društva Sv. Lovrenc, 
ki ima v svojih vrstah znane »Maistrove konjenike«.
Trasa pohoda je potekala okrog Unške Koliševke in do Planinske
ga polja v dolžini 7 km z manjšimi vzponi in spusti za pohodnike 
z manjšo telesno pripravljenostjo ter približno 12 km dolga z zah
tevnejšimi vzponi in spusti, po želji pohodnikov pa še z dodatnim 
petnajstminutnim vzponom na Stari grad. Pohodniki so si ob ustre
zni opremi in pomoči domačih jamarjev lahko ogledali kraško jamo 
Unško Koliševko, eno največjih podornih jam na Slovenskem z več 
kot 200 metri oboda in globino 150 metrov.
Letos se je v pohodniške izkaznice vpisalo 277 novih pohodnikov. 
Ti so poleg izkaznice prejeli tudi posebno razglednico z likom gene
rala Rudolfa Maistra, izdelano samo za pohodnike. Organizatorji so 
med pohodniki opazili veliko članov obeh veteranskih organizacij 
iz osamosvojitvene vojne 1991 iz notranjske in primorske regije, 
pripadnike Slovenske vojske ter borce iz narodnoosvobodilne voj

Vkrcavanje v helikopter
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Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica je 26. in 
27. aprila organiziralo dvodnevno ekskurzijo v Vukovar. Kljub na
črtovani dolgi vožnji in ceni 60 evrov na osebo je bilo prijavljenih 
za poln avtobus.
Prvi dan je bil namenjen ogledu Iloka, kjer so imeli v dvorcu kosi
lo, znamenite katedrale Sv. Kapistrana, iloške vinske kleti in neka
terih znamenitosti v okolici. Ogledov ni zmotil niti dež, ki se je po 

Sevniški veterani  
so obiskali Vukovar

Sevniški veterani pred spominskim domom Ovčara

Člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Bela kra
jina so letošnji zbor opravili 5. aprila v telovadnici OŠ Metlika. Pri 
organizaciji so jim zelo pomagali Občina Metlika, OŠ Metlika in 32. 
VTP Slovenske vojske iz Novega mesta. Zbora so se udeležili 192 
članov ter povabljeni gostje, županja Občine Metlika Renata Brun
skole, delegacije OZVVS Dolenjska, OZVVS Trebnje, OZVVS Kočev
je, predstavnik društva Sever za Dolenjsko in Belo krajino, pred
stavniki belokranjskih ZB za vrednote NOB, predstavniki upravnih 
enot in Zveze slovenskih častnikov Metlika. 
Veterani so obravnavali in sprejeli poročila o delu združenja v pre
teklem letu. Skupaj s sodelujočimi gosti so v razpravi ugotovili, da 
so bili aktivni in uspešni. Organizirali in sodelovali so pri 65 dogod
kih, kar je veliko za člane združenja, ki deluje popolnoma na pro
stovoljni bazi. Sprejeli so tudi optimističen načrt dela za leto 2008, 
ki vključuje tudi nekaj novih dejavnosti. Sodelovanje s sosednjimi 
OZVVS in drugimi sorodnimi organizacijami želijo še razširiti in 
poglobiti. Seveda bo realizacija precej odvisna od razpoložljivih fi
nančnih sredstev.
Predsednik in sekretar sta na zboru podelila priznanja, ki jih je za
služnim članom podelila ZVVS. Letos je bronasto plaketo ZVVS pre
jel Janez Kralj iz Rodin, srebrno plaketo ZVVS pa Martin Henigsman 
iz Semiča. Za dobro sodelovanje in pomoč veteranom je spominsko 

Belokranjski veterani  
so bili uspešni

malem vsiljeval, kajti vodnik je znal zanimivosti iz daljne in bližnje 
zgodovine tako pestro podajati, da smo na vse drugo skoraj poza
bili. Posebna pozornost je bila seveda namenjena dogodkom leta 
1991. Naslednji dan jih je isti vodnik spremljal v Vukovar, tam pa se 
jim je pridružil še »dragovoljac«, ki je sodeloval v bojih za Vukovar 
leta 1991. Popeljal jih je na ogled muzeja v kletnih prostorih bolni
šnice, Spomen doma Ovčara, spomenika na kraju ubijanja v bližini, 
pokopališča padlih in Trpinjske ceste, ki ji pravijo tudi pokopališče 
tankov. Pri treh obeležjih so v spomin prižgali tudi sveče. Vodnik, 
tedanji borec, jih je s pretresljivim obujanjem grozljivih dogodkov 
ob vsakem znamenju pripravil do tega, da so ga skoraj brez besed 
poslušali, potem pa so se pogovarjali o tem, kako je mogoče, da je v 
človeku toliko »zveri«, da povzroča taka grozodejstva.
Po dopoldanskih ogledih sta sledila kosilo in odhod proti domu. 
Kar nekaj časa je trajalo, da so po vsem slišanem in videnem spet 
malo »oživeli«, tako da je bilo na povratku domov na avtobusu spet 
veselo. 

Fanika Zemljak
Belokranjski veterani vojne za Slovenijo so se tudi letos z veseljem 
odzvali vabilu, da obiščejo novomeško vojašnico. V soboto, 10. 
maja, je po naročilu Slovenske vojske po njih prišel avtobus in jih 
odpeljal v vojašnico. Letos je bil dan odprtih vrat vojašnice združen 
s praznikom Slovenske vojske. Ogledali so si oborožitev in drugo 
tehniko SV, žal pa so se le redki imeli priložnost popeljati s helikop
terjem. Seznanili so se z vsemi njihovimi dejavnostmi. V vojašnici 
so jih zelo lepo sprejeli, tako da so se ves čas prijetno počutili. Se
veda tudi dobra vojaška malica ni manjkala, nakar so se zadovoljni 
vrnili domov.
OZVVS Bela krajina se najlepše zahvaljuje 32. VTP iz Vojašnice 
Novo mesto za lep obisk pri njih.

Slavko Malešič 

Obiskali so vojašnico

Belokranjski veterani so si v Vojašnici Novo mesto ogledali 
oborožitev in drugo tehniko SV.

ne 1941–1945. Še posebej so bili veseli kar lepega števila mladih 
pohodnikov. 
Izrazi na obrazih pohodnikov, ki so se vrnili na izhodiščno točko, 
so kazali, da so bili zadovoljni s traso, z organizacijo in na koncu s 
toplo malico. Njihov odgovor »Pridemo tudi naslednje leto.« je or
ganizatorjem pohoda potrdil, da so se prav odločili, da nadaljujejo 
organizacijo pohoda.
Ob pohodu so se tokrat pohodnikom predstavili še Kulturno dru
štvo Rak s slikovno razstavo ter v živo z domačimi klekljarica  
mi, jamarji potapljači ter gasilska društva z opremo in s specialnimi 
vozili.

VŠ
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plaketo ZVVS prejela Občina Metlika. Na zboru so podelili še član
ske izkaznice novo sprejetim članom.
Za zaključek zbora so pripravili prijetno veteransko druženje. Be
lokranjski veterani se prisrčno zahvaljujejo vsem, ki so kakorkoli 
pomagali pri organizaciji in dobri izvedbi letošnjega zbora. 

Slavko Malešič 

Delovno predsedstvo je uspešno vodilo potek zbora.

Organizacija sindikata Ministrstva za obrambo južnoprimorske po
krajine je za svoje člane od 17. do 20. aprila pripravila izlet v Sara
jevo in Hercegovino. Petinštirideset pripadnikov Slovenske vojske 
je najprej obiskalo Sarajevo; tam so si ogledali staro mestno jedro 
Baščaršijo, Gazi Husrevbegovo džamijo, Principov most, vojni tu
nel 1992–1995, izvire reke Bosne in še nekatere druge znamenito
sti. Drugi dan so se popeljali po dolini reke Neretve do porušenega 
Jablaniškega mostu, znanega iz bitke na Neretvi 1943. leta. Nato je 
sledil obisk Mostarja. Tam so si izletniki ogledali znamenit, danes 
obnovljen most, staro mestno jedro in Turško hišo. V Sarajevu in 
drugih krajih kakor tudi v Mostarju so še vedno vidni ostanki posle
dic zadnje vojne. Zatem so se izletniki popeljali v znano romarsko 
središče Medžugorje. Po namestitvi v penzionu je sledil ogled sredi
šča in prosti ogled Medžugorja. Tretji dan dopoldne so si izletniki 
ogledali eno od dveh romarskih poti. Ostala je samo še pot domov. 
Po daljšem postanku v Splitu in vožnji po novi avtocesti mimo Reke 
ter prestopu državne meje so se izletniki utrujeni in zadovoljni vr

Po Bosni in Hercegovini

Vsakodneven prizor na Baščaršiji v Sarajevu. Med množico turi-
stov je v ospredju skupina pripadnikov Slovenske vojske.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konji
ce je maja pripravil izlet za svoje člane in z avtobusom so se odpra
vili na Hrvaško. Pod vodstvom predsednika Ivana Pavliča in vodni
ka Toneta so si ogledali nekdaj zloglasni Goli otok, zapor, ki je bil 
po drugi svetovni vojni namenjen političnim jetnikom, pozneje pa 
še kriminalcem.
Konjiški veterani so z avtobusom krenili iz Konjic proti otoku Krku. 
Vmesnih postankov je bilo kar nekaj, saj so se sponzorji tudi tokrat 
zelo izkazali. Kako tudi ne, saj so to ljudje, ki so osvobodili Slove
nijo. V mestu Krku so se presedli na ladjico z imenom Mali pin in v 
precej razburkanem morju odpluli proti Golemu otoku. Spremljala 
jih je jata galebov, katere so krmili s kruhom. Pri tem se je najbolj 
izkazal najmlajši »veteran«, osemletni Kevin Punčuh. Galebi so mu 
jedli skoraj iz roke. Na otoku je Konjičane pričakal lokalni vodnik. 
Bil je celo paznik v teh zaporih in razložil jim je, kako je potekalo 
življenje zapornikov. Povedal je, da se z zaporniki ni ravnalo tako 
slabo, kot krožijo govorice. Verjemite ali ne, skoraj nihče mu ni ver
jel. Predsednik in skupina okoli njega sta modrovala o tem, kako so 
konjiški veterani končno prišli na cilj – Goli otok, kjer jih že dolgo 
čakajo. To je bila šala, resnica pa je ta, da zapor in stavbe paznikov 
ter vse druge zgradbe klavrno propadajo. So le še zatočišča ovac in 
koz pred neurji. Veterani so se sprehodili po otoku in marsikdo je 
bil v mislih s tistimi, ki so tam trpeli, ker so razmišljali malce druga
če, kot je bilo takrat dovoljeno.
Med povratkom so si ogledali še otok Grgur, kjer je bil ženski zapor, 
in se dobro najedli v okolici Ilirske Bistrice. S tem je bil končan še 
eden v nizu lepih veteranskih izletov. 

Jože Gumzej

Konjiški veterani  
na Golem otoku

Konjiški veterani na Golem otoku

Ob 63. obletnici zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih 
tleh je 17. maja na Poljani pri Prevaljah, pri spomeniku svobodi in 
miru, potekala proslava, ki so jo organizirali borčevska in veteran

Cena za mir  
so bila življenja mnogih

nili domov. Uspešen izlet v novi samostojni državi Bosni in Herce
govini je morda pomemben tudi zato, ker na tem potencialnem kri
znem območju v raznih mirovnih enotah delujejo tudi pripadniki 
Slovenske vojske.

Zvonimir Lipovšek
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Veterani kritični do piscev 
zgodovine
Čez sto članic in članov Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Velenje in številni gostje so se v četrtek, 10. aprila, sešli 
v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj na rednem le
tnem zboru. Uvodnemu pozdravu predsednika Staneta Tepeja je 
sledilo simbolno veteransko dejanje v spomin padlim in svojcem 
vojne za Slovenijo. Poročila preteklega leta so podali predsednik, 
nadzorni odbor in blagajnik. Predsednik združenja Stane Tepej je v 
poročilu predstavil dejavnosti minulega leta in poudaril, da so bili 
člani in članice združenja uspešni in aktivni na vseh področjih, v 
vseh treh občinah, ki so vključene v območno združenje. Območno 
združenje, ki ima že več kot 700 članov, želi s svojimi številnimi de
javnostmi opozoriti nase, saj jim tako lokalno okolje kot država ne 
dajeta takšnega pomena, kot bi si ga zaslužili. Predsednik je pouda
ril, da je bilo v Šaleški dolini v oborožene sile mobiliziranih več kot 
1600 pripadnikov, ki imajo pravico do statusa vojnega veterana in 
članstva v veteranski organizaciji.
Med načrti za leto 2008 imajo številna spominska, športna in dru
žabna druženja, je povedal sekretar združenja Zdenko Zajc. Pred
videne imajo naslednje večje prireditve: 15. maja dan ZVVS na Ge
ossu nad Vačami; 7. junija organizirajo 16. spomladanski pohod 
in srečanje veteranov, častnikov ter njihovih družin na gori Oljki; 
14. junij bo za združenje osrednji dogodek, saj ZVVS organizira v 
Velenju 8. veteranske ekipne športne igre; 11. julija bo pohod na 
Triglav; 6. septembra bo 18. tradicionalno srečanje območnih zdru
ženj veteranov in častnikov, veteranov Sever in borcev, to pa bo 
tokrat potekalo v občini Šmartno ob Paki; 22. septembra ob šoštanj
skem jezeru bodo organizirali 1. področno tekmovanje v lovu rib s 
plovcem; 11. oktobra pa se bodo območna združenja ZVVS pome
rila v strelskem tekmovanju z MKpuško za VI. memorial Jožeta Er
vina Prislana.
V razpravi je bilo kar nekaj veteranov kritičnih glede podeljeva
nja lani podeljenih spominskih znakov »Stražnice 1991« in »Štabi 

Na letošnjem zboru OZVVS Bela krajina so si zadali tudi nalogo, da 
bodo organizirali pohod veteranov iz Metlike na Krašnji vrh. Nalo
go so ob pomoči Planinskega društva Metlika uresničili v soboto, 3. 
maja. Zbrali so se na Pungartu v Metliki, kjer sta jih pozdravila pod
župan Občine Metlika in predsednik Planinskega društva Metlika. 
Nato so jih vodniki planinskega društva v približno treh urah pripe
ljali do ciljne točke na Krašnji vrh. Med potjo so se nekajkrat ustavi
li, da so si ogledali zanimive točke. Že sama pot je zelo zanimiva in 
vredna ogleda, vrhunec pa je vsekakor pogled z razglednega stolpa 

Prvi pohod OZVVS  
Bela krajina

Za spomin na prvi pohod belokranjskih veteranov

na Krašnjem vrhu. Planinci so jim pripravili tudi malico. Srečanje 
so zaključili pri gostoljubnem vodniku v Metliki, kjer so družno izra
zili željo, da mora veteranski pohod postati tradicionalen.
Veterani se vsem, posebej pa Planinskemu društvu Metlika iskreno 
zahvaljujejo za pomoč in gostoljubje pri organizaciji njihovega pr
vega pohoda. Resnično upajo, da bo pohod postal tradicionalen in 
da bodo tako razširili svoje aktivnosti tudi na to področje.

Slavko Malešič

Tudi na letošnjo proslavo na Poljani pri Prevaljah je prišlo veliko 
ljudi, med njimi precej veteranov.

ska organizacija Mežiške doline, društvo Sever za Koroško in tam
kajšnje občine. Ta vseslovenska prireditev je znova pritegnila mno
žico ljudi, ki so prihajali na prizorišče skozi drevored miru, kjer še 
mlada lipova drevesa simbolizirajo mir in svobodo. Toplo so poz
dravili predsednika slovenskih borcev Janeza Stanovnika, nekda
njega generala Ivana Dolničarja, nekdanjega predsednika države 
Milana Kučana, evropskega poslanca Boruta Pahorja, nekatere po
slance državnega zbora, predstavnike koroških občin in druge go
ste. Janez Stanovnik je spomnil, da so okupatorjeve in kolaboracio
nistične enote izzvale vojaški spopad na Poljani, saj niso spoštovale 
že podpisane kapitulacije nacifašističnih sil. Skušali so prebežati v 
Avstrijo, da ne bi bili kaznovani za storjene vojne zločine na jugo
slovanskem območju. Bila je nevarnost, da bi se vojni spopadi na
daljevali, zato je bilo dano povelje, da se mora to preprečiti. Naša 
in hrvaška oblast pa nameravata iskati odgovorne za številne žrtve 
med kolaboracionisti na tem območju. Osrednji govornik Borut Pa
hor je označil slovenski upor proti okupatorju za edini način pre
živetja. To je bilo odločilno dejanje, da smo pozneje sploh dobili 
priložnost za osamosvojitev. Iz naroda hlapcev smo postali enako
vredni v družbi zaveznikov, kjer je že v času železne zavese kmalu 
po drugi vojni vzniknila ideja o združeni Evropi, ki se je s padcem 
Berlinskega zidu tudi uresničila. Zato ne bomo pozabili in želimo 
ostati vredni spomina svojih dedov in očetov, je dejal. Dosedanji 
uspehi niso samoumevni, so rezultat velikopoteznosti, stremljenj 
in odločnosti in takšna ravnanja bodo še potrebna, če ne želimo 
ostati povprečneži, je menil.
Uro zgodovine so nastopajoči pevci, recitatorji in godbeniki pope
strili s partizanskimi pesmimi, koroški partizan Mitja Šipek pa z be
sedilom o domovini, ki se razprostira okrog nas. 

Samo Šavc
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Letošnjega rednega letnega zbora se je udeležilo več kot sto članov 
velenjskega veteranskega združenja.

Prvo soboto v juniju je bilo v Benediktu tradicionalno veteransko 
srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 170 veteranov slovenske osa
mosvojitvene vojne iz Maribora, Gornje Radgone, Ruš, Ormoža, 
Ptuja in Lenarta. Z njimi so bili tudi predstavniki policijskega zdru
ženja Sever in domačini iz Benedikta na čelu s tamkajšnjim podžu
panom Janezom Zorkom. To je že ustaljena oblika druženja pripa
dnikov veteranskih organizacij in združenj, ki so jo tudi letos izvedli 
v okviru priljubljenih pohodov po poti generala Maistra. Začelo jih 
je prav lenarško območno veteransko združenje in pripomoglo k 
eni od popularnih oblik druženja veteranov osamosvojitvene voj
ne 1991. Pohod in srečanje sta vsako leto v drugi občini, tako da 
udeleženci dodobra spoznavajo vse slovensko goriške kraje, njiho
ve naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti in posebnosti.
Organizatorji iz lenarškega območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo so skupaj z benediško občino, ki je bila gostiteljica leto
šnjega pohoda, pripravili zanimiv program. Po jutranjem zboru pri 
športni dvorani v občinskem središču, kjer so na kratko spregovori
li tudi o 90letnici bojev za severno mejo, v katerih so kot Maistrovi 
borci prostovoljci sodelovali številni možje in fantje iz vseh delov 
Slovenskih goric, so se najprej napotili do znamenite cerkve Svetih 
treh kraljev nad Benediktom. Tam jim je turistične znamenitosti in 
lepote Benedikta predstavila Saša Lovrenčič. Dobrodošlico jim je iz
rekel tudi podžupan Janez Zorko in se nato skupaj z njimi napotil na 
več kot šestkilometrsko pešačenje po Trotkovi, Trsteniku (vmes so 
se ustavili na turistični kmetiji Kaučič) in Drvanji do lovskega doma 
v Benediktu, kjer je bil zaključek srečanja. Tam sta se veteranom in 

Še en uspešen pohod  
po poteh generala Maistra

16. tradicionalni pohod  
na goro Oljko
Velenjsko območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je v 
sodelovanju z velenjsko častniško organizacijo v soboto, 7. junija, 
pripravilo že zares tradicionalni (šestnajsti po vrsti) spomladanski 
pohod in srečanje članov in njihovih družin na gori Oljki, združen 
z orientacijskim pohodom in s tekmovanjem v streljanju z zračno 
pištolo. Pohodniki, med katerimi so bili tudi sponzorji, donatorji 
in drugi podporniki združenj, so kljub rahlemu rosenju in nič kaj 
obetavni vremenski napovedi krenili na pot ob 8. uri iz Velenja, Šo
štanja in Šmartnega ob Paki. Spotoma je bilo na mestu, kjer se zdru
žijo vse tri poti pohodnic in pohodnikov, tekmovanje v streljanju 
z zračno pištolo, ki so ga pripravili člani Strelske družine Mrož iz 
Velenja. 
Po prihodu do planinske koče na gori Oljki se je začel družabni del 
srečanja. Prijetno je teknil zelo okusen golaž, ki ga je pripravilo 38. 
vojaškoteritorialno poveljstvo iz Celja. 
Sledila je razglasitev rezultatov tekmovanja v streljanju. Pri ne
žnejšem spolu je prvo mesto zasedla Tatjana Drev z 88 osvojeni
mi krogi, drugo mesto Danica Črep s 84 krogi in tretje mesto Vera 
Podgoršek z 82 osvojenimi krogi. Pri moških je prvo mesto zasedel 
Valentin Skaza z 88 krogi, drugi je bil Stane Tajnšek s 87 in tretji 
Franc Kumar s 86 osvojenimi krogi. Najboljši so prejeli spominske 
kolajne organizatorja – GORA OLJKA 2008 ter praktične nagrade. 
Po končanem pohodu je sledilo veselo družabno srečanje pri pla
ninski koči Gora Oljka. 
Tradicionalnega pohoda in srečanja se je kljub muhastemu dežev
nemu vremenu udeležilo več kot 60 pohodnikov. Nekoliko utruje
ni, vendar veseli in zdravi so se pozno popoldne poslovili in si zaže
leli naslednjega snidenja na gori Oljki.

Zdenko Zajc

Na mestu, kjer so se združile vse tri poti pohodnic in po-
hodnikov, je potekalo tekmovanje v streljanju z zračno 
pištolo.

drugim udeležencem srečanja pridružila še državni sekretar v kabi
netu predsednika vlade mag. Marjan Fekonja in častni član ter prvi 
predsednik lenarškega območnega združenja Peter Leopold. Za 
okrepčilo so poskrbeli pripadniki Slovenske vojske iz mariborske 
vojašnice generala Maistra in 37. VTP Maribor, k uspehu srečanja 
pa so pripomogli tudi domači lovci iz Benedikta, ki so poskrbeli za 
varno streho in namestitev udeležencev v lovskem domu. Čeprav 
je pohodnike rahlo »namočil« dež, dobre volje in vedrega razpolo
ženja ni manjkalo. Sklenili so, da se prihodnje leto srečajo v še ve
čjem številu. 

M. T.

1991« od Slovenske vojske, ker je bilo kar nekaj veteranov izpušče
nih s seznamov oziroma niso prejeli znakov, čeprav so bili na sezna
mih. Želijo si tudi, da se dokončno uredi veteranski status pripadni
kom Civilne zaščite, ki so bili leta 1991 vpoklicani in so sodelovali v 
osamosvojitveni vojni. Izrečena je bila tudi kritika zgodovinarjem 
zaradi omalovaževanja bojev na oklepno kolono pri Dravogradu, 
kjer je sodelovala tudi velenjska enota TO, ki pa ni omenjena v ar
hivskih zapisih. Po zaključku razprav je zbor potrdil poročilo o delu 
in finančno poslovanje v preteklem letu ter sprejel program dela 
za leto 2008.
Ob koncu zbora so slovesno podelili bronaste plakete ZVVS 24 naj
zaslužnejšim članom v minulem obdobju ter izkaznice in značke 
ZVVS 36 novim članom veteranske organizacije. Zbor so z ubranim 
petjem popestrili člani lokoviškega moškega pevskega zbora. 

Zdenko Zajc
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Člani območnih veteranskih 
organizacij so igre sprejeli 

kot že tradicionalno obliko dru
ženja, hkrati pa ni manjkal špor

8. VETERANSKE EKIPNE ŠPORTNE IGRE SO BILE LETOS V VELENJU

Prehodni pokal 
je ostal kar 
organizatorjem
V soboto, 14. junija, so se v Velenju končale 
8. veteranske ekipne športne igre, ki jih 
organizirata obe veteranski organizaciji, Zveza 
veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) in Zveza 
policijskih veteranskih društev Sever (ZPVDS). 
Za izvedbo iger je bil pri OZVVS Velenje imenovan 
organizacijski odbor, ki je igre v sodelovanju 
s Športno zvezo Šoštanj, SD Mrož, NK Rudar 
Velenje, Šahovskim društvom Šoštanj in Društvom 
tabornikov Jezerski zmaj tudi pripravil. 

tni in tekmovalni duh. V vseh 
panogah je sodelovalo 136 ekip 
z več kakor 800 tekmovalci, in 
če prištejemo še spremljeval

ce, je bilo udeležencev več kot 
1000. Zvezo policijskih veteran
skih društev Sever je zastopalo 
20 ekip.
V velikem šotoru pred Rdečo 
dvorano se je otvoritev začela 
s slovensko himno, Zdravljico, 
ki jo je zapela Irena Vrčkovnik, 
sledili so pozdravni nagovori 
predsednika ZVVS Janeza Pajer
ja in generalnega sekretarja ve
teranskih društev Sever Franca 
Bevca, v imenu gostitelja pa je 
prisotne udeležence pozdravil 
župan Mestne občine Velenje 
Srečko Meh, ki je igre tudi od

prl. Na oder so bili povabljeni 
še vodje tekmovalnih panog za 
šah, košarko, streljanje, vleče
nje vrvi, mali nogomet in ori
entacijski tek, ki so nato tekmo
valcem dali kratke informacije 
o lokacijah tekmovališč in pra
vilih iger. Igre so potekale na 
štirih tekmovališčih. 

Streljanje

Strelsko tekmovanje je pote
kalo na strelišču strelske druži
ne Mrož Velenje, v nekdanjem 
Domu obrambe na Kopališki 

Znak veteranskih iger v Velenju

Ena najtežjih disciplin je bilo vsekakor vlečenje vrvi.
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Igre si je ogledal tudi častni predsednik ZVVS Srečko Lisjak.

Vodja tekmovanja košarkaških ekip Franc Bevc med pregledom 
rezultatov.

cesti. Na 12 strelnih mestih se je 
pomerilo 41 ekip, ekipa je štela 
4 člane, za oceno pa se je strelja
lo 10 strelov. Zaradi številčnosti 
strelcev je tekmovanje potekalo 
hitro, med ekipnimi skupinami 
je bil samo petminutni premor. 
Končna razpredelnica pokaže, 
da imajo najboljše strelce PVD 
Sever Maribor, drugi so bili 
strelci iz OZVVS Slovenska Bi
strica, tretje mesto pa so zasedli 
strelci PVD Sever za Koroško.

Prvič mali nogomet

Komisija za šport pri ZVVS se je 
na podlagi pogovorov s posa
meznimi dosedanjimi izvajalci 
športnih panog odločila o spre
membi tekmovalnih pravil. V 
posameznih športnih panogah 
je zaradi velikega števila prija
vljenih ekip in sodelujočih pri
šlo do problemov, predvsem v 
trajanju tekmovanj, to pa je pri 
nekaterih udeležencih povzro
čilo nekaj nervoze in tudi slabe 
volje. Tako je tekmovalno pano
go kegljanje nadomestil turnir v 
malem nogometu, ki je bil na le
tošnjih igrah prvič na sporedu.  
Turnir v organizaciji NK Rudar 
Velenje je potekal na pomo
žnem igrišču NK Rudar na štirih 
igriščih z umetno travo. Na tur
nirju v malem nogometu se je 
pomerilo 20 ekip, od tega 6 ekip 

veteranov združenja Sever. Tur
nir je minil v sproščenem in pri
jateljskem ozračju. Vsi udele
ženci so prikazali odlično igro, 
še posebej pa, kako se lahko ob 
igranju nogometa zares uživa. 
Zmagovalec turnirja v malem 
nogometu je bila ekipa gostite
lja, to je OZVVS Velenje, drugo 
mesto je osvojila ekipa OZVVS 
Logatec, tretje pa je bilo PVD Se
ver za celjsko. 

Vlečenje vrvi

Ena najtežjih disciplin je bilo 
vsekakor vlečenje vrvi, ki je iz 
udeležencev potegnilo zadnje 
atome moči. Zaradi izredne za
vzetosti in borbenosti naših ve
teranov silakov je bila to naj
bolj atraktivna disciplina. Za 
vlečenje vrvi se je prijavilo re
kordnih 30 ekip. Tekmovanje je 
potekalo na poligonu ob šotoru 
pri Rdeči dvorani, zaradi dežja 
pa se je tekmovanje prestavilo 
v sredino šotora. Ekipa je ime
la šest članov, tekmovanje pa je 
potekalo po sistemu izpadanja, 
s tem da je zmagala tista ekipa, 
ki je dvakrat premagala naspro
tnika. Ob ponovnem vlečenju 
so se zamenjale strani tekmo
valnih ekip.
Vlečenje vrvi je postreglo s pre
pričljivim »potegom« veteranov 
Sever za Koroško, ki so bili v 

vseh poskusih nepremagljivi in 
tako osvojili prvo mesto. Drugo 
mesto so zasedli veterani OZVVS 
Ruše, tretje mesto pa domačini 
– veterani OZVVS Velenje.

Košarka 

Tekmovanje v košarki – trojke 
je potekalo v Športnorekreacij
skem zavodu v Rdeči dvorani 
Velenje, po prilagojenih pravi
lih Košarkarske zveze za ulično 
košarko. Tekmovalna ekipa je 
štela tri člane in rezervo. Zma
gala je ekipa, ki je prva dose
gla 15 točk ali dosegla več točk 
v petnajstih minutah igre. Tur
nirja se je udeležilo 17 ekip, od 
tega 3 ekipe PVD Sever.
Najbolj so bili zadovolji košar
karji Severja iz Celje, ki so za
sedli prvo mesto, drugi so bili 
gostitelji veterani iz Velenja in 
tretji veterani iz Litije.

Šah

Lepi boji so potekali tudi na ša
hovskih deskah, na katerih so 
tekmovalci prikazali odlične 
partije in pokazali, da se s šahom 
ukvarjajo redno. Konkurenca je 
bila velika, saj je bilo med šahi
sti kar nekaj takšnih, ki že ima
jo šahovske naslove od moj
stra do mojstrskih kandidatov. 
To kaže, da je bil turnir močan.  

Boji na črnobelih poljih so bili 
napeti in kakovostni. Sodelo
valo je 28 ekip, v vsaki ekipi so 
bili trije igralci in vsak je imel 
na razpolago v eni partiji deset 
minut za razmišljanje. Odigrali 
so osem kol po tako imenova
nem švicarskem sistemu, kar je 
trajalo približno štiri ure. Vsi, 
ki so spremljali turnir, so lahko 
uživali v napetih, vendar lepih 
partijah.
Najboljše šahiste je imela ekipa 
OZVVS Spodnjesavinjska doli
na, drugi so bili šahisti iz OZVVS 
Idrija  Cerkno, tretji pa šahisti 
OZVVS Šmarje pri Jelšah.

Orientacijski tek

Za orientacijski tek je bilo prija
vljenih 17 ekip, udeležilo se jih 
je 12. Start in cilj orientacijske
ga teka sta bila pri Ribiški koči 
Velenje ob Škalskem jezeru. S 
startom, kontrolnimi točkami in 
ciljem orientacijskega teka so se 
tekmovalci seznanili ob priho
du na tekmovališče. Ob startu so 
prejeli orientacijsko karto, štar
tni kartonček in navodila za tek
movanje. Proga in tekmovanje 
sta potekala po razgibanem te
renu v okolici Škalskega jezera, 
zaselka Hrastovec in Škalskih 
Cirkovc. Tekmovalci so morali 
perforirati kontrolne kartončke 
na šestih kontrolnih točkah. 
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Najboljši rezultat je dosegla eki
pa OZVVS Kočevje, ki je za pot, 
dolgo okoli 13 kilometrov, po
rabila 62 minut, druga je bila 
ekipa OZVVS Ribnica (68 mi
nut), tretje mesto pa sta zasedli 
OZVVS Domžale in PVD Sever 
za Pomurje (70 minut).

Skupni zmagovalec

V posamezni panogi so dobile 
ekipe točke za doseženo vsaj 14. 
mesto. Seštevek ekipnih dosež
kov v posamezni panogi je dal 
skupnega zmagovalca. Ekipe iz 
ZVVS in PVD Sever so dosegle 
naslednje uvrstitve: v skupnem 
seštevku je prvo mesto zasedla 
ekipa gostitelja OZVVS Velenje 
in tako od OZVVS Kočevje pre
jela tudi prehodni pokal, drugo 
mesto je zasedla ekipa PVD Se
ver za Koroško in tretje mesto 
ekipa OZVVS Kočevje. Najbolj
še tri ekipe v posamezni pano
gi so prejele še medalje, zma
govalci v posamezni panogi in 

Na strelski črti

Orientacijski tek; prihod ekipe v cilj
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Predsednik ZVVS Janez Pajer je prevzel prehodni pokal od OZVVS 
Kočevje in ga predal OZVVS Velenje.

Za dobro voljo je med drugimi poskrbela tudi pevka Irena Vrčkovnik.

prvi trije v skupni uvrstitvi pa 
še pokale.

Spremljajoče dejavnosti

Od spremljajočih dejavnostih je 
bilo največ zanimanja za Muzej 
premogovništva Slovenije Ve
lenje, saj so ga obiskale kar štiri 
skupine po 24 veterank in vete
ranov, skupaj več kot 90 obisko
valcev. Skupina 22 udeležencev 
si je ogledala tudi Muzej Velenje 
na Velenjskem gradu, največ za
nimanja pa je bilo za pokušino 
dolenjskih vin. 
Ob druženju in prijateljevanju 
veteranov sta v velikem šotoru 
pred Rdečo dvorano za prijetno 
razpoloženje skrbela ansambel 
Vižarji in pevka Irena Vrčkov
nik. Ne prav lepo vreme, toda iz
redno zanimive in privlačne tek
me, ki so potekale v prijetnem 
ozračju brez hujših poškodb, ter 
ob koncu obljuba vseh tekmo
valcev in spremljevalcev, da se 
ponovno v še večjem številu sre
čamo prihodnje leto v Sežani, na  

9. veteranskih ekipnih šport nih 
igrah. 

Nekaj misli za konec

Pa še misel »očeta« veteranskih 
ekipnih iger, dosedanjega pred
sednika Komisije za šport pri 
ZVVS Alojza Hudarina: »Vsi 
skupaj moramo slediti naši po
glavitni želji in nameri, da bi 
bila ta tekmovanja najprej na
menjena srečanjem in prijate
ljevanju med veterani iz vse 
Slovenije ter šele nato športna 
tekmovanja«.
Predsednik ZVVS Janez Pa-
jer: »Navdušen sem nad števi
lom udeležencev in organiza
cijo veteranskih športnih iger. 
Vedro vzdušje in velik obisk sta 
potrditev pravilnosti odločitve, 
da se podobna srečanja organi
zirajo tudi v bodoče. Obljubim, 
da se bom zavzemal za izvedbo 
vsaj dveh množičnih srečanj 
veteranov iz vse Slovenije. Pre
hodni pokal, ki ga je prejelo 
OZVVS Velenje, pa je dokaz, da 
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Velenjčani niso samo dobri or
ganizatorji, marveč tudi odlični 
športniki. Hvala jim za odlično 
organizacijo«.
Mitja Jankovič, generalni 
sekretar ZVVS: »V imenu vod
stva Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo, še posebej pa njene
ga predsednika Janeza Pajerja, 
bi vam rad izrazil vso zahvalo za 
uspešno izvedene 8. veteranske 
športne igre. V izvedbo iger, ki 
so bile zares uspešne, ste vložili 
obilo truda in predvsem svojega 
prostega časa. Vsem, ki ste ka

kor koli sodelovali pri izvedbi, 
izrekam vse čestitke. Vaš trud 
je še toliko večji, ker ste organi
zacijo prevzeli med zamenjavo 
na vodstvu zveze, ki bi brez vas 
in vaših izkušenj kaj hitro na
redilo kakšno napako. Čestitke 
tudi OZVVS Velenje za osvojen 
prehodni pokal za prvo mesto 
v skupnem seštevku. Prepričan 
sem, da je ta lovorika prišla v 
prave roke in da bo spodbuda 
tudi za nadaljnje delo. Vse do
bro vam želim.«

Zdenko Zajc

Rezultati skupno po športnih panogah
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SKUPAJ
TOČKE

 1. OZVVS VELENJE 20 25 9 11 / 15 80

 2. SEVER ZA KOROŠKO 11 5 / 15 7 25 63

 3. OZVVS KOČEVJE 6 10 10 5 25 / 56

 4. OZVVS SPODNJE SAV. DOLINE 4 3 25 6 3 10 51

 5. SEVER ZA CELJSKO OBMOČJE 25 15 / 8 / / 48

 6. SEVER MARIBOR 11 / 25 / 5 41

 7. OZVVS RUŠE / 6 4 / 10 20 40

 8. OZVVS LOGATEC 7 20 5 / 5 / 37

 9. OZVVS SLOVENSKA BISTRICA 1 8 3 20 / / 32

10. OZVVS ŠMARJE / 4 15 / / 11 30

11. OZVVS RIBNICA 2 / / / 20 6 28

12. OZVVS RADOVLJICA – JESENICE / 9 8 / 10 / 27

13. OZVVS CERKNO – IDRIJA / / 20 / 6 / 26

14. SEVER ZA POMURJE 3 / / 1 15 4 23

15. OZVVS CELJE 5 / / 7 / 9 21

16. OZVVS DOMŽALE / / 6 / 15 / 21

17. OZVVS LITIJA 15 / / 2 / / 17

18. SEVER ZA PRIM. IN NOTRAN. / 7 / / 8 1 16

19. OZVVS POSTOJNA 10 / / 4 / / 14

20. OZVVS VETERAN NOVA GORIC / / 11 / / / 11

21. OZVVS KAMNIK / / / 10 / / 10

22. OZVVS DOLENJSKA / / / 9 / / 9

23. OZVVS MISLINJSKA DOLINA / / 7 / / 2 9

24. OZVVS ZGORNJESAV. -ZADREČKE 9 / / / / / 9

25. OZVVS LAŠKO 8 / / / / / 8

26. OZVVS PTUJ / / / / / 8 8

27. OZVVS KRŠKO / / / / / 7 7

28. OZVVS BELA KRAJINA / / / / 4 / 4

29. SEVER ZASAVJE / / / 3 / 3

30. OZVVS MEŽIŠKA DOLINA / / / / / 3 3

31. OZVVS GROSUPLJE / 2 / / / / 2

32. OZVVS KRANJ / / 2 / / / 2

33. OZVVS SLOVENSKE KONJICE / / 1 / / / 1

34. SEVER ZA POSAVJE / 1 / / / / 1

Letos je tekmovanje slavi
lo majhen jubilej, saj so ga 

pripravili že petič. Vsa tekmo
vanja, ki so bila izvedena do 
sedaj, so potekala z mednaro
dno udeležbo ekip iz Italije, 
Hrvaške in Slovenije. Ob tem 
jubileju je Občina Koper nagra
dila organizatorje za trdo delo 
in uspešno organizacijo tek
movanja v prejšnjih letih ter je 
tekmovanje letos uvrstila v ko
ledar prireditev ob praznova
nju občinskega praznika  15. 
maja. Z odprtjem tekmovanja 
v mestnem jedru Kopra pa so 

PETO MEDNARODNO TEKMOVANJE  
V VOJAŠKIH VEŠčINAH

Prehodni pokal 
bo leto dni  
v vitrinah  
ZSČ Koper
V organizaciji OZVVS »Slovenska Istra« je 23. in 
24. maja potekalo 5. mednarodno tekmovanje v 
vojaških veščinah, tekmovalna steza pa je potekala 
po gričevnatem zaledju občine Koper. Tekmovanje 
je vsako leto organizirano in izvedeno tako, da 
tekmovalci štartajo oziroma začnejo tekmovanje v 
drugem mestu oziroma kraju ali vasi. Tekmovalci 
tako spoznavajo istrsko krajino in s tem 
značilnosti slovenske Istre.

Start tekmovalca pri situacijskem streljanju

hoteli pokazati, da prireditev 
ni namenjena le ozkemu krogu 
ljudi, marveč vsem občanom 
občine Koper in drugim prebi
valcem obale, ki si želijo ogle
dati tekmovanje. 

Na startu sta bili tudi dve ženski 
ekipi

Pri organizaciji 5. tekmovanja 
so si v organizacijskem odbo
ru zadali cilj, da poskušajo na 
tekmovanje privabiti udele
žence iz vseh sosednjih držav, 
ki mejijo s Slovenijo, in še od 
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Slovesno odprtje tekmovanja v koprski taverni z gosti, predstavniki ekip in sodniškega zbora

»Pomagaj nam, zapiši čas odhoda nekaj minut pozneje.«
Merjenje časa streljanja pri si tuacijskem stre lja-
nju

kod drugod. Žal jim to ni uspe
lo, vendar je to ostal cilj za na
slednja leta. Nepričakovano 
sta se letošnjega tekmovanja 
udeležili tudi dve ženski ekipi, 
tako da so imeli na tekmova
nju tudi predstavnice nežnej
šega spola, ki pa niso prav nič 
zaostajale za moškimi vrstni
ki: ženski ekipi policije in 430. 
MOD. Žal organizatorjem tudi 
letos ni uspelo na tekmovanje 
privabiti niti ene ekipe iz dru
gih območnih združenj Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo.

 

Namen tekmovanja je predvsem 
druženje

Tekmovanje je namenjeno 
vsem subjektom, ki delujejo 
na področju obrambe in zašči
te (SV, policija, gasilci, vetera
nom vojne za Slovenijo, pri
padnikom rezervnih sestav 
policije in vojske iz Slovenije 
in drugih držav …). Cilj tek
movanja v vojaških veščinah 
ni le v tekmovanju, ampak 
je predvsem v druženju med 
pripadniki, ki delujejo na po

dročju obrambe in zaščite, ter 
ob poznejšem druženju, izme
njavi mnenj in stališč o aktual
nih in drugih dogodkih kakor 
tudi navezovanju prijateljskih 
stikov s pripadniki oborože
nih sil (aktivne ali pa rezerv
ne sestave) sosednjih držav 
in sorodnimi veteranskimi or
ganizacijami iz tujine. Za mar
sikaterega tekmovalca pa je 
bilo tekmovanje tudi dokazo
vanje sebi in drugim, da je še 
sposoben obvladati večji fizič
ni napor. 

Kako je potekalo tekmovanje

V petek, 23. maja, je bilo v ko
prski taverni slovesno odprtje 
tekmovanja s kratkim kultur
nim programom, v katerem sta 
sodelovala BigBand Hrošči iz 
Marezig in moški pevski zbor 
iz Loparja. Tekmovalce je poz
dravil Vlado Ličen, predsednik 
OZVVS »Slovenska Istra«, in 
jim zaželel obilo uspeha na tek
movanju. Slavnostni govornik 
je bil podžupan Občine Koper 
Alberto Scheriani, ki je tudi od
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prl tekmovanje. Odprtja so se 
udeležili tudi predsednik ZVVS 
Janez Pajer in podžupan Obči
ne Piran Samo Fakin. Pozneje 
so tekmovalcem oziroma vod
jem ekip predstavili potek tek
movanja ter način ocenjevanja 
na posameznih delovnih toč
kah in opravili žrebanje star
tnih številk. Na tekmovanju je 
sodelovalo 13 ekip, in sicer iz 
Slovenije 11, Hrvaške 1 in Ita
lije 1. 

Dodatna delovna točka,  
presenečenje za tekmovalce

Tekmovalci so ob začetku tek
movanja dobili fotokopijo topo
grafske karte z območjem tek
movanja v razmerju 1 : 25.000 
s koordinatomerjem in z evi
denčnim listom. V evidenčni 
list ekipe so sodniki vpisovali 
prihod oziroma odhod ekipe z 
delovne točke in morebitne pri
pombe na delo ekipe na njej. 
Ob odhodu z delovne točke so 
tekmovalci dobili koordinate 
po X in Yosi naslednje točke. 
Ekipa je morala ob tem poiska
ti delovno točko in pokazati so
dnikom, kje je. Za popestritev 
tekmovanja pa so udeležencem 
tekmovanja pripravili presene
čenje, in sicer dodatno delovno 
točko, to je spust po vrvi s Črno
kalske stene. Globina spusta, ki 

Gašenje požara na gasilskem poligonu

Kam greva? Spuščanje po črnokalski steni v globino (približno 25 
metrov)

je bil varovan, je bila približno 
25 metrov.

Vreme jo je zagodlo  
tekmovalcem 

Tekmovalni del je potekal 24. 
maja. Ekipe so odšle izpred ga
silskega doma v Dekanih v raz
miku 15 minut. Tekmovalci so 
se pred odhodom okrepčali s 
slaščico in kavo. Prva ekipa je 
začela tekmovati ob 7. uri. Tra
sa je tekmovalce vodila iz Deka
nov, kjer je bil start, po dolini 
reke Rižane do njenega izvira, 
v vasi Hrastovlje in Podpeč ter 
nato preko kraškega roba na 
strelišče v kamnolom Črnotiče. 
Dolžina proge je bila približno 
18 kilometrov z višinsko raz
liko 290 metrov. Tekmovanje 
je obsegalo naslednje discipli
ne: prvo pomoč, gašenje poža
ra, premagovanje naravnih in 
umetnih ovir (prehod čez reko 
Rižano s splavom, plezanje po 
vrvi, prehod skozi tunel, pre
skakovanje gum), met bombe 
v rov in prostor, lokostrelstvo, 
taktično premikanje po bojišču 
(paintball), reševanje naloge iz 
topografije in taktičnih znakov, 
spust po vrvi s stene na kraškem 
robu ter precizno in situacijsko 
streljanje. Da pa tekmovalcem 
le ne bi bilo preveč lahko, je za 
dodatno oteževalno okoliščino 

na progi poskrbelo vreme, saj 
je med tekmovanjem začelo de
ževati.

Najboljši koprski častniki

Zaključek tekmovanja in podeli
tev priznanj najboljšim ekipam 
in posameznikom sta potekala v 
vojašnici Slovenski pomorščaki 
v Ankaranu. V seštevku osvoje
nih točk je bila najboljša ekipa 
ZSČ Koper in tako osvojila tudi 
prehodni pokal. Drugo mesto so 
osvojili pripadniki PVD Sever za 
Notranjsko – Postojna, tretje 
mesto pa pripadniki PVD Sever 
– Koper. V ekipnem seštevku pri 
streljanju so bili zmagovalci eki
pe ZSČ – Koper, v ženski konku
renci pa so bile zmagovalke pri
padnice PVD Sever –Postojna. 
Najboljši rezultat v streljanju 
(skupni rezultat situacijskega 
in preciznega streljanja) je do
segel Tomaž Ražman iz ZSČ Ko

per, naj strelka pa je bila Sandra 
Delalič (430. MOD).

In kako so tekmovanje videli 
nekateri tekmovalci

Matjaž Čuček, PVD Sever 
– Postojna: »Na tekmovanju 
letos nastopamo drugič. Kljub 
osvojenemu drugemu mestu v 
skupni razvrstitvi smo z leto
šnjo uvrstitvijo zelo zadovoljni, 
saj je letos tekmovalo več moč
nejših ekip kot lani. Lani smo 
bili namreč v skupni razvrstitvi 
zmagovalci. Upamo, da se bomo 
naslednje leto nazaj dvignili 
na vrh. Tekmovanje je bilo do
bro organizirano in vsa pohva
la organizatorjem. Sama proga 
je izpeljana skozi območja, ki 
jih verjetno nikoli ne bi vide
li. Pohvaliti moram korektnost 
in profesionalnost sodniškega 
aparata. Dobro se mi zdi in to 
pozdravljam, da so organizator
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Priznanja za najbolje uvrščene ekipe in tekmovalce

Drugi memorial Štefana Šemrova 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Laško je v sobo
to, 29. marca, v Rečici pri Laškem izvedlo tekmovanje v streljanju z 
malokalibrsko pištolo na 25 metrov, poimenovano »II. memorial 
Štefana Šemrova 2008«.
Tekmovanja se je udeležilo 19 ekip, 57 posameznikov, organiza
torji pa so povabili tudi ožje sorodstvo, sodelavce ter prijatelje, s 
katerimi je preživel večino svojega življenja, častne goste, župana 
Občine Laško Zdolška in Občine Radeče Hana  skupno okoli 110 
udeležencev.
Po uvodnih nagovorih predsednika OZVVS Laško Draga Ožeka in 
župana Zdolška ter predstavitvi pravil tekmovanja Lavrinca se je 
tekmovanje začelo. Za zbrane tekmovalce (OZVVS, Združenja Sever, 
OZSČ in Društva za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije La
ško) so rezultati izredno dobri, k čemur je pripomogla tudi odlična 
organizacija tekmovanja v izvedbi Strelske družine Dušan Poženel 
Rečica pri Laškem in njihovih prizadevnih članov. Veterani se jim za 
njihov trud zahvaljujejo.
V ekipni konkurenci je z 280 krogi slavila ekipa Društva za ohra
njanje spomina na pohod 14. divizije Laško I (Andrej Brunšek, Jože 
Plahuta in Niko Zorec), druga je bila ekipa Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo Laško (Vinko Salobir, Zora Lavrinc in Vinko Lavrinc) z 
259 krogi, tretje mesto pa so z 227 krogi zasedli člani OZVVS Vele
nje I (Robert Borovnik, Viktor Slatinek in Franc Oštir).

Štefan Šemrov je ena vidnejših oseb osamosvojitvenih dejanj v 
letih 1990 in 1991, organizator MSNZ, prenovitelj TO RS, povelj
nik Zahodnoštajerske pokrajine TO in pozneje 38. VTP SV.
Žal mu je prezgodnja 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.
Delegacija OZVVS, OZSČ in Društva 14. divizije ter sorodstva je 
na grob preminulega Štefana položila žalni spominski aranžma. 
Slava Štefanu!

Premagovanje naravnih in umetnih ovir na reki Rižani (Obla-
kovec)

ji (OZVVS) vključili v organizaci
jo in samo izvedbo tekmovanja 
tudi pripadnike PVD Sever ter s 
tem pokazali dobro sodelovanje 
med obema organizacijama, saj 
izvedba takega tekmovanja zah
teva veliko človeškega kadra. 
Vidimo se na naslednjem tek
movanju v letu 2009.«

Sandra Delalič, ženska eki-
pa 430. MOD: »Tekmovanje 
je zelo zanimivo, saj ti omogoča 
preverjanje lastnih individual
nih fizičnih in drugih sposobno
sti skozi celotno traso, po kate
ri poteka tekmovanje. Proga je 
bila speljana skozi območja z 
različno konfiguracijo zemljišč. 
S premagovanjem proge si mo
ral dokazati svojo dobro telesno 
vzdržljivost in pripravljenost. 
Poleg tega pa ti tekmovanje 
pove, ali si pripravljen delati v 
skupini za dobro ekipe, saj so 
bile skoraj vse preizkušnje na 
delovni točki ocenjevane ne kot 

rezultat posameznika, ampak 
kot rezultat ekipe. To, da si pri
padnik ekipe, ti v kritičnih mo
mentih da novo moč za nadalje
vanje na tekmovanju. Izredno 
pomembno pa je, da imajo ta 
isti občutek tudi druge pripadni
ce ekipe. Izredno sem bila prese
nečena nad rezultati streljanja, 
saj nisem pričakovala prvega 
mesta v konkurenci žensk. Tek
movanje je bilo dobro vodeno 
in izpeljano. Upam, da se bo v 
naslednjem letu na 6. tekmova
nje v vojaških veščinah prijavila 
še kakšna ženska ekipa več.« 

Zahvala sponzorjem

Ob koncu bi se organizatorji 
radi zahvalili sponzorjem, ki 
so jim pomagali pri izvedbi tek
movanja. Pri izvedbi letošnjega 
tekmovanja so pomagali nasle
dnja podjetja in organizacije: 
Splošna plovba Portorož, Adri
atik – Slovenica, Zavarovalnica 

Prehodni pokal za Memorial Štefana Šemrova se tako seli iz rok 
OZVVS Laško v hrambo Društvu za ohranjanje spomina na pohod 
14. divizije Laško.
V posamični konkurenci so bili rezultati tesnejši (od 100 možnih 
zadetkov so dosegli): zmagal je Jože Plahuta iz Društva 14. divizije 
Laško I s 94 krogi, drugo mesto je zasedel Andrej Brunšek iz Dru
štva 14. divizije Laško I s 94 krogi, tretje mesto pa si je priboril Niko 
Zorec iz Društva 14. divizije Laško I z 92 krogi. 
V konkurenci veterank so je zmagala Zora Lavrinc z 90 krogi, druga 
je bila Romana Jakopič z 62 krogi in tretja Karla Cvikl s 50 krogi. 
Pripadniki 38. VTP SV Celje so vsem udeležencem pripravili oku
sen obrok na takšnih prireditvah najbolj želene hrane – »pasulja«, 
Kladnik Nestl je ponudil odličen »kozjanski jabolčni čaj« (alkohola 
ni bilo priporočljivo uživati), vse skupaj pa je zaokrožil rogati pri
jatelj Zlatorog.
Družabno srečanje se je potegnilo v popoldan. Zahvala gre članom 
OZVVS Laško in Društva za ohranjanje spomina na pohod 14. divi
zije za pomoč pri pripravi prizorišča in njegovega čiščenja.
Veterani iz Laškega si želijo, da bi se prihodnje leto ponovno srečali 
na »III. memorialu Štefana Šemrova« v takšni ali še širši zasedbi.

Konrad Zemljič

Triglav, Vina Koper, Rižanski 
vodovod Koper, Pekarna Kljun, 
tartufi Žigante, vinarstvo Kore
nika – Moškon in Delmar Izola. 
Velika zahvala gre tudi Sloven
ski vojski oziroma poveljujoče

mu v 430. MOD mag. kapf. An
dreju Androjni in poveljniku 24. 
VTP iz Postojne podpolkovniku 
Leopoldu Čučku za dano pomoč 
pri izvedbi tekmovanja.

Valter Viler
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V spomin

Jože Rauh
(1936–2008)

Na dan, ko se je razširila vest, da je odšel, 
se je sprevrnilo tudi vreme. Nebo so zagrnili oblaki, grmelo 
je in dež se je v hudem neurju curkoma izlil izpod nebeških 
svodov. Ponekod je padla toča, kakor da bi ob njegovi smrti 

hotela pomoriti cvetje, ki je šele dobro začenjalo cveteti v pri
čakovanju bližnjega poletja.

Z Jožetom nas je zapustil še eden izmed tistih predanih ljudi, 
brez katerih si ne bi bilo mogoče zamisliti uspešne osamosvo
jitve. V obrambne priprave se je vključil že pri vzpostavljanju 

nadzora nad južno mejo, med vojno pa je bilo gostoljubno 
domovanje Papeževih, kakor Rauhove Kostelci imenujejo po 
domače, drugi dom pripadnikov Teritorialne obrambe, ki so 
varovali ta v preteklosti tolikokrat težko preizkušani košček 

domovine ob Kolpi.
V zadnjih letih življenja Jožetu usoda ni bila posebno prija
zna. Prezgodnja smrt žene  »mame Milke«, kot so jo klicali 

teritorialci, bolezen, ki ga je prikovala na invalidski voziček, 
in vedno nove birokratske izmišljotine države, zaradi katerih 

so bili Rauhovi na koncu prisiljeni zapreti vrata gostilne, ki 
jim je generacije dajala kruh, so mu grenile življenje. Kljub 

težkim preizkušnjam pa je znal ohraniti svojo neizčrpno 
vedrino, in ko smo ga pred časom obiskali, da bi njemu in 

njegovim domačim vročili zasluženo priznanje za prispevek 
k osamosvajanju, ki ga sam ni mogel več prevzeti ob slovesni 
podelitvi v Kočevju, so se mu med pogovorom oči iskrile kot 

vselej. 
Ko smo se tistega večera poslavljali, smo obljubili, da bomo 
znova prišli. Kmalu. Nihče pa ni vedel, da nas bo čas v svoji 

neizprosnosti izigral in da nam bo dano Jožeta pospremiti le 
še na njegovo zadnjo pot v domačo kostelsko grudo.

Veterani OZVVS Kočevje

Marko Vihtelič
(1945–2007)

Čeprav še polnega energije in načrtov za 
prihodnost je zahrbtna bolezen iz naših vrst 

mnogo prezgodaj iztrgala našega člana in kolega Marka Vihte
liča iz  Idrije. 

Bil je teritorialec z dolgoletnim stažem, ki je svoje dolžnosti 
opravljal predano in odgovorno. Aktivno je sodeloval tudi v  

osamosvojitveni vojni za Slovenijo.
Do upokojitve je služboval  v  gradbenem podjetju Zidgrad v 
Idriji. V prostem času je bil tudi aktiven član zelene bratovšči
ne. Med veterani, lovci in drugimi kolegi je sejal dobro voljo 
in optimizem, zato je bil med njimi priljubljen in spoštovan.  

Ohranili ga bomo v lepem  in trajnem spominu!

OZVVS Idrija - Cerkno

Bojan Košir
(1955–2008)

Sredi najlepših let je tragična usoda iz naših 
vrst iztrgala tovariša Bojana Koširja iz Šmarč

ne. V osamosvojitveni vojni za Slovenijo je sodeloval kot obo
rožen pripadnik Narodne zaščite v KS Boštanj. 

Veterani se ga bomo spominjali kot človeka častnih dejanj, 
dobrega tovariša in iskrenega prijatelja.

OZVVS Sevnica

Zlatko Čibej
(1955–2008)

Mnogo prezgodaj nas je po hudi bolezni zapustil 
veteran vojne za Slovenijo in pripadnik Manevrske 

strukture Narodne zaščite Zlatko Čibej.
Svoje delo na obrambnem področju je začel kmalu po ustanovitvi 

TO kot operativec v občinskem štabu TO Trbovlje in ga nadaljeval v 
oddelku za obrambo občine Trbovlje, kjer se je še posebno izkazal 
s svojim delom na področju civilne zaščite, saj je ustanovil in vodil 

delo ene večjih enot Civilne zaščite v Sloveniji. V času sprejema uka
za o oddaji orožja je skupaj z drugimi operativci in delavci oddelka 
za obrambo čuval večjo količino orožja, ki ga v občini Trbovlje ni

smo predali JLA. V osamosvojitveni vojni je opravljal naloge opera
tivca v občinskem centru za obveščanje. S svojim znanjem je veliko 

prispeval k pravočasnemu alarmiranju in obveščanju občanov Trbo
velj. Bil je tudi predsednik gasilskega društva. Za svoje delo je prejel 

številna priznanja.
Pripadniki sekcije Manevrske strukture Narodne zaščite Zasavje in 
člani Območnega združenja ZVVS Zasavje ga bomo ohranili v traj

nem spominu.

OZVVS ZASAVJE

Jože  Krivec
 (1949–2008)

Nenadoma, mnogo prezgodaj, vendar za ve
dno je vrste našega združenja zapustil veteran 

Jože Krivec. Med vojno za Slovenijo je kot pripadnik  124. 
voda TO Krajevne skupnosti Solčava sodeloval pri zavzetju 
karavle v Logarski dolini in mejnega prehoda Pavličevo se
dlo. Za prispevek v vojni mu je bil podeljen znak »Stražnice 

1991«.
Velenjski veterani ga bomo ohranili v trajnem spominu kot 

zaupnega soborca in vestnega teritorialca.
Naj mu bo lahka slovenska zemlja! 

OZVVS Velenje
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V spomin

Bruno Gradišnik
(1929–2008)

V četrtek, 20. marca, smo se na pokopali
šču v Selnici ob Dravi poslovili od našega 

člana Bruna Gradišnika.  
Pokojni Bruno je bil kot rezervni častnik dolga leta 

razporejen v partizanske enote JLA, od leta 1968 pa v 
Teritorialno obrambo. Po ustanovitvi OŠ za TO Ruše je 
v štabu opravljal dolžnost načelnika štaba in pozneje 
pomočnika poveljnika za zaledje. Bil je vseskozi izre
dno predan in deloven, posebnosti njegovega dela so 

bile natančnost, poštenost in doslednost. 
Ko mu je bilo 60 let, je bil razrešen dolžnosti v TO.

Ob dneh vojne za Slovenijo je bil eden izmed redkih, ki 
se je prostovoljno javil na štabu TO in bil pripravljen 

kjerkoli sodelovati v obrambi Slovenije. 
Zaupano mu je bilo hranjenje orožja in streliva na 

domu že v dneh delovanja MSNZ. Zato mu je bil tudi pri
znan status pripadnika MSNZ.

Postal je član našega združenja in v mejah zdravstvenih 
možnosti sodeloval na naših aktivnostih.

Bil je velik ljubitelj narave, posebno predan slovenskim 
planinam, veterani pa se ga bomo spominjali kot iskre

nega tovariša in prijatelja.

OZVVS Ruše

Henrik Motaln
(1951–2008)

Slovenjebistriški veterani smo za vedno 
izgubili zvestega bojnega tovariša in prijatelja Henrika 

Motalna. 
Bolezen je bila močnejša od vseh dosedanjih bojev zve

stega veterana. Človek odide, a dejanja ostanejo. 
Pogrešali ga bomo v naših vrstah.

Z vsem spoštovanjem,

OZVVS Slovenska Bistrica

Vinko Dežela
(1931–2007)

Na izteku leta se je iz naših vrst  poslovil 
naš član  Vinko Dežela  iz  Idrije.  V osa

mosvojitveni vojni je sodeloval kot oborožen pripadnik 
Narodne zaščite v Idriji.

Upokojil se je kot hišnik v Domu Jožeta Primožiča – Mi
klavža v Idriji. Po upokojitvi se je lahko še bolj posvetil 

svojim hobijem, zlasti med strelci in ribiči. Veterani smo 
ga predvsem poznali kot dobrega strelca. Rad je sode
loval na različnih strelskih tekmovanjih, na katerih je 

uspešno zastopal tudi barve našega združenja.
Ohranili ga bomo v lepem  in trajnem spominu!

OZVVS Idrija - Cerkno

Mihael Sevčnikar
(1941–2008)

Mnogo prezgodaj nas je po hudi, neoz
dravljivi bolezni tiho zapustil veteran vojne za Slove
nijo Mihael Sevčnikar. Miha je bil dolga leta pripadnik 
enot Teritorialne obrambe Občine Velenje.  Med vojno 
za Slovenijo je aktivno deloval kot upravitelj obramb

nih priprav Gorenja, d. d., pri čemer je vestno izpolnje
val naloge štaba CZ, NZ in TO v skladu z ukazi vodstev 
Sob Velenje.  V času priprav na osamosvojitveno vojno 
in med njo je s sodelavci organiziral dežurne službe za 

izvajanje ukrepov, kurirsko službo, aktiviral in pripravil 
vse za enoti prve medicinske pomoči in tehničnega reše
vanja, organiziral NZ za zavarovanje Gorenja in izvedel 
mobilizacijo. Pripravil je vsa zaklonišča in drugo, s sode
lavci in z dežurnimi podjetji je pripravljal kontrolo vseh 
pripadnikov CZ, NZ in TO, ki so bili na dolžnosti. Vedno 
je bil pripravljen pomagati svojim tovarišem, pri čemer 

se je izkazal kot velik domoljub.
Velenjski veterani ga bomo ohranili v trajnem spominu 

kot zaupnega soborca in vestnega teritorialca.

OZVVS Velenje
Jožefa Cevzar

 (1928–2008)

Svojo življenjsko pot je sklenila  vete
ranka vojne za Slovenijo Jožefa Cevzar. 

V najpomembnejšem času ob nastajanju mlade države 
se je s svojo družino opredelila za podporo nastajajoči 
MSNZ, saj so v njeni hiši v letih 1990/91 tajno skladi
ščili in varovali večje število orožja in streliva  za TO. 
Kot družina, ki se je aktivno udeležila dejavnosti pri 

nastajanju države, je prejela  častno listino »Slovenska 
družina«. 

Velenjski veterani jo bomo ohranili v lepem in trajnem 
spominu in ji izrekamo zahvalo, spoštovanje in slavo, 

svojcem pa sožalje. 

OZVVS Velenje



nadnalsovIz vojaških arzenalov

Potres je 
prizadel  
tudi obrambno 
industrijo
Konec maja je kitajska komi-
sija za znanost, tehnologijo 
in industrijo za nacionalno 
obrambo sporočila, da je po-
tres, ki je 12. maja prizadel 
pokrajino Sečuan, prizadejal 
veliko škodo tudi tamkajšnji 
letalski in obrambni industriji. 
Epicenter potresa je bil bli-
zu več osrednjih letalskih 
in obrambnih industrijskih 
obratov, vključno s tovarnami 
združenja Kitajska letalska in-
dustrija 1 in 2, podizvajalske 
družbe in družbe, ki razvijajo 
visoko vojaško tehnologijo. 
Med visoko tehnološkimi pro-
grami, ki jih je prizadel potres, 
sta bila tudi projekta J-10 in 
JF-17, to sta projekta dveh 
bojnih letal. Oba razvijajo v 
čengdujski letalski industriji, 
ki ima sedež v glavnem mestu 
pokrajine Sečuan Čengduju.
Po nedavni seji kitajske ko-
misije za znanost, tehnologi-
jo in industrijo za nacionalno 
obrambo so sporočili, da bo-
do za nacionalno obrambno 
industrijo pripravili program 
pomoči in obnove. V spo-
ročilu za lokalne medije so 
zapisali, da je pokrajinsko 
obrambno industrijo prizadel 
hud potres, ki je imel magni-
tudo osme stopnje po Rich-
terjevi lestvici. V sporočilu 
med drugih piše, da je po-
tres prizadejal obrambni in-
dustriji veliko škode in da je 
ogrozil tudi številne vojaške 
in civilne osebe, ki so bile 
zaposlene v teh industrijskih 
obratih kot raziskovalci in de-
lavci. Po nekaterih podatkih 
naj bi majski potres kitajski 
vojaški industriji naredil za 

67 milijard juanov (9,6 mili-
jarde ameriških dolarjev) ne-
posredne škode. 
Medtem pa je Kitajska ljud-
ska osvobodilna armada spo-
ročila, da so vsi njeni objekti 
na območju, ki ga je prizadel 
potres, varni in uporabni. 

Predstavnik Generalštaba 
kitajske ljudske osvobodilne 
armade je povedal, da so 
ustrezne vojaške službe že 
opravile inšpekcijske oglede 
vseh vojaških zmogljivosti v 
Sečuanu in da tam ni »nobe-
nih problemov.«

Majski potres je prizadel tudi raziskovalne ustanove in industrijska podje-
tja, ki se ukvarjajo z razvojem bojnih letal J-10 in JF-17. (Foto: internet)

Američani 
pritiskajo  
na Japonsko, 
da naj poveča 
stroške  
za obrambo
Ameriški visoki uradniki so 
Japonsko znova pozvali, da 
naj poveča denar za obram-
bo, saj bo le tako lahko šla v 
korak z ZDA ter svojima azij-
skima sosedama Kitajsko in 
Južno Korejo. Za to fiskalno 
leto je Japonska predvidela, 
da bo za obrambne namene 
namenila 46 milijard ameri-
ških dolarjev. To pa je 0,8 od-
stotka od bruto japonskega 
družbenega proizvoda. Če 
bo ostalo pri tej številki, bo Ja-
ponska porabila za obrambne 
namene manj kot 1 odstotek 
BDP in tako se bo nadaljeval 
trend, ki traja že nekaj let, da 
Tokio zmanjšuje sredstva, na-
menjena obrambi. 
Ameriški veleposlanik na 
Japonskem John Thomas 
Schieffer je na neki novinar-
ski konferenci dejal, da šte-
vilni ljudje v soseščini Japon-
ske namenjajo veliko denarja 
za obrambo in da ta trenutek 
Tokia ni med njimi.

Kmalu bo operativen prvi skvadron letal osprey
Kaže, da bo letalo s prekuc-
nimi motorji V-22 osprey po 
dolgih letih razvoja vendarle 
postalo polno operativno. Iz 
ameriškega vojaškega letal-
stva so namreč sporočili, da 
bo prvi skvadron teh letal ope-
rativen v začetku leta 2009. 
Kot je povedal predstavnik 
ameriškega vojaškega letal-
stva, naj bi bil skvardon del 
poveljstva za posebne opera-
cije ameriškega vojaškega le-
talstva in v njem bo šest letal 
CV-22 in devet posadk. 
Letalo z oznako CV-22 je po-
sodobljena verzija letal MV-
22, ki jih uporablja korpus 
mornariške pehote in so svoj 
ognjeni krst doživeli v Iraku. 
Novo nastajajoči skvadron je 
prejel prvega ospreya januar-
ja letos, vseh 50, kolikor jih 
je naročilo ameriško vojaško 
letalstvo, pa naj bi dobavili Letalo CV-22 osprey, posneto v letalskem oporišču MacDill na Floridi

do leta 2017. Letala CV-22 
so narejena po zahtevah le-
talskih specialnih sil in za po-
sebne bojne naloge. Tako naj 
bi jih uporabljali za globoke 

prodore v nasprotnikovo za-
ledje itd.
Poveljstvo za posebne naloge 
ameriškega vojaškega letal-
stva tudi proučuje možnost, 
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da bi na letala CV-22 name-
stili še bojne sisteme, ki bi bili 
namenjeni predvsem samo-
obrambi letal. Ta trenutek se 

izdelovalec ukvarja predvsem 
s posledicami povečane teže 
zaradi teh sistemov na druge 
lastnosti letal CV-22 osprey.

Francija bo zmanjšala nekatere 
obrambne izdatke
Bela knjiga o obrambi in var-
nosti, v kateri so predvidene 
potrebe francoskih oboro-
ženih sil v naslednjih 15 le-
tih, med drugim predvideva 
radikalno zmanjšanje števila 
francoskih vojakov in letal, 
ki sodelujejo v operacijah v 
tujini. 
Čeprav je bila bela knjiga 
skrbno varovana skrivnost, je 
nekaj podrobnosti vendarle 
pricurljalo v javnost oziroma 
medije. Tako naj bi v priho-
dnje Francija zmanjšala šte-
vilo vojakov, ki sodelujejo v 

operacijah v tujini, s sedanjih 
50.000 na 30.000, število 
letal pa s sedanjih 100 na 70. 
Hkrati naj bi zaprla tudi nekaj 
svojih stalnih vojaških oporišč 
v Afriki. 
Približno 10.000 vojakov naj 
bi ostalo v Franciji in bi bili na 
voljo za posredovanja ob mo-
rebitnih terorističnih napadih, 
naravnih nesrečah, epidemi-
jah in podobnem. Približno 
5000 vojakov pa naj bi bilo v 
stalni pripravljenosti za kakr-
šno koli posredovanje v Fran-
ciji ali tujini.

Francoski tank leclerc (foto: internet)

Bela knjiga tudi predvideva, 
da bo Francija v prihodnost 
premaknila tudi nakup 17 no-
vih fregat, da pa bo gradila 
6 podmornic razreda barra-
cuda, ki bodo opremljene z 
jedrskimi izstrelki. 
Mediji še posebej poudarja-
jo, da bela knjiga predvideva 
tudi zaprtje večjega števila 
vojašnic in letalskih oporišč v 
Franciji. 

Zanimivo pa je, da bela knjiga 
ne daje jasnega odgovora na 
vprašanje, kaj bo z gradnjo 
nove letalonosilke. Vendar 
številni dobri poznavalci fran-
coske obrambne politike me-
nijo, da bo francoski predse-
dnik Sarkozy projekt začasno 
zamrznil in da bo odgovor na 
to vprašanje jasno zapisan v 
načrtu razvoja v letih 2009–
2014.

Savdski piloti so začeli šolanje 
na tajfunih
V Veliko Britanijo sta na za-
četku tega leta dopotovala 
dva pilota kraljevih savdskih 
letalskih sil, ki se bosta v 
oporišču Coningsby šolala na 
britanskih bojnih letalih euro-
fighter typhoon. To šolanje 
sodi v okvir projekta Salam, 
s katerim bodo nekaterim bli-
žnjevzhodnim državam dosta-
vili drugo tranšo letal te vrste. 
Savdska pilota se bosta šola-
la skupaj z britanskimi kandi-
dati za pilote eurofighterjev, 
njuno šolanje pa bo potekalo 
pod enakimi pogoji kot šola-
nje njunih britanskih kolegov. 
To pomeni, da se bosta vse 
do svoje diplome konec leta 
2008 ali v začetku leta 2009 
šolala na istih simulatorjih ter 

trenažerjih in letela z istimi le-
tali kot njuni britanski sošolci. 
Savdska Arabija naj bi dobila 
letala prva od 72 letal tajfun 
sredi leta 2009. Kot pravijo 
v britanskih kraljevih zračnih 
silah, bodo oni izšolali pilo-
te iz Savdske Arabije v Veliki 
Britaniji v naslednjih treh do 
štirih letih. Posebnih težav pri 
šolanju savdskih pilotov Bri-
tanci ne pričakujejo, saj gre 
za zelo izkušene pilote, ki so 
leteli ali pa še letijo na letalih 
vrste F-15. 
Britanske kraljeve zračne sile 
in družba BAE Systems pa 
razvijajo tudi potrebne trena-
žerje za več sto ljudi, ki bodo 
sestavljali tako imenovano ze-
meljsko posadko. 

Na savdskih tajfunih bodo leteli sami izkušeni piloti. (Foto: internet)

Indijska letala na meji  
s Pakistanom

Sodobna večnamenska bojna letala ruskega porekla Su-30MKI so zdaj 
nameščena tudi na meji z zahodnoindijskim sosedom Pakistanom.
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Indijske zračne sile so na za-
hodni meji s Pakistanom na-
mestile svoja najboljša bojna 
letala Su-30MKI, izdelana 
v Rusiji. Na zahodni meji so 
protiutež pakistanskim leta-
lom vrste F-16 in JF-17 grom. 
Kot je povedal indijski letalski 
maršal P. K. Barbora, so se 
za namestitev letal Su-30MKI 
odločili v skladu s svojo ope-
rativno doktrino, da morajo 
biti letala enakomerno razpo-
rejena po vsej državi. Letala 
te vrste so že nameščena na 
vzhodni meji, zdaj pa so tudi 
na zahodni meji. 
V dveh oporiščih Pune in 
Jodhpur ob pakistanski meji 
so Indijci namestili 60 letal 
Su-30 in Su-30MKI.

Indijske zračne sile trenut-
no obnavljajo letalsko opo- 
rišče Tezpur na severo-
vzhodu dr žave, na katerem 
bosta pozneje nameščena  
dva skvadrona letal Su-30-
MKI, ki bodo varovala me-
jo proti Kitajski. Po napo-
vedih naj bi bilo oporišče  
Tezpur spet odprto leta 
2010.
Na večina indijskih letalskih 
oporišč so nameščena le-
tala, ki se jim počasi izteka 
življenjska doba. Gre pred-
vsem za letala vrste Mig-21 in 
Mig-23. 
Povejmo še, da je Indija ku-
pila v Rusiji 238 bojnih letal, 
po ruski licenci pa jih je doma 
izdelala še 140.
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nadnalsovObjave

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ptuj pod pokroviteljstvom ZVVS 
in Mestne občine Ptuj organizira 7. tradicionalno tekmovanje veteranov vojne za 
Slovenijo v lovu rib s plovcem Ptuj 2008. 
Tekmovanje bo v soboto, 2. avgusta 2008, v Ptuju, Ribnik Rogoznica.

Ekipno tekmovanje bo potekalo pod pokroviteljstvom Mestne občine Ptuj 
v počastitev občinskega praznika MO, tekmovanje posameznikov pa pod 
pokroviteljstvo ZVVS. 
Najbolje uvrščene ekipe in posamezniki bodo nagrajeni s pokali in medaljami. Vsak 
udeleženec bo dobil spominski znak tekmovanja.

Potek tekmovanja:
od  8.00 do  8.30 prihod v Ptuj in prijava tekmovalcev 
od  8.30 do  9.00 žrebanje startnih mest
od  9.00 do  9.55  odhod na lovna mesta in priprava na 

tekmovanje
od  9.55 do 10.00 hranjenje 
od 10.00 do 13.00 tekmovanje 
ob 13.00  kosilo
ob 15.00  razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in 

medalj najbolje uvrščenim tekmovalkam in 
tekmovalcem 

RAZPIS TRADICIONALNEGA TEKMOVANJA V LOVU RIB S PLOVCEM PTUJ 2008
Nadaljevanje srečanja in druženja ob dobri jedači in kapljici. Dobro voljo prinesite s 
seboj.

Lovijo se naslednje vrste rib: prevladuje krap, baboške, zraven so še ploščiči, linji, 
rdečeoke in rdečeperke.

Vljudno vas prosimo, da se udeležite tekmovanja. Prijave pošljite na zgoraj navedeni 
naslov ali pokličite po telefonu vsak torek med 17. in 18. uro, lahko pa pošljete 
e-pošto ali pokličete po telefonu Francija Hliša (040 546 526) in Dušana Horvata 
(040 325 706) za dodatne informacije. Odškodnina za tekmovanje je 7 evrov na 
udeleženca. Lahko jo plačate na TR  št. Sl56 04202 0000430326 ali neposredno 
ob poimenski prijavi ekipe na kraju tekmovanja. 
 
Prijave bomo sprejemali do 20. julija 2008. Prosimo, da se zaradi tehnične 
izvedbe držite roka.
Tekmovanje bo potekalo ekipno. Ekipa šteje 3 člane. 

V pričakovanju našega srečanja vas iskreno pozdravljamo in vam želimo dober 
prijem!

Dušan Horvat, l.r.                                                                              Stane  Žitnik, l.r.
predsednik ribiške sekcije                                                               predsednik OZVVS

TRIGLAV – SIMBOL SLOVENSTVA
R A Z P I S

23.  pohoda članov Združenja borcev za vrednote NOB, veteranov vojne za 
Slovenijo (ZVVS in SEVER) in Zveze slovenskih častnikov na Triglav

Spominski pohod posvečamo Triglavu – simbolu slovenstva, partizanskim patruljam, ki so 
se v letu 1944 povzpele na vrh Triglava, 65-letnici 7. SNOUB Franceta Prešerna, 60-letnici 
Združenj borcev za vrednote NOB, 40-letnici ustanovitve Teritorialne obrambe, 15-letnici 
ustanovitve Zveze veteranov vojne za Slovenijo in 500-letnici rojstva Primoža Trubarja.
Pohod in zaključna prireditev predstavljata eno od osrednjih  domovinskih prireditev 
veteranskih združenj v Sloveniji. 

Letošnji pohod bo 11. in 12. julija 2008.

1.  PROGRAM POHODA
 Na pot bomo krenili v petek, 11. julija, ob 6. uri z Rudnega polja. Organizirani pohodniki iz 
posameznih smeri Primorske ali drugod bodo šli na pot po svojih programih.
Z Rudnega polja nas bo pot vodila nad Velim poljem, mimo Vodnikovega doma preko Planike 
na vrh Triglava; tam bo ob 13.30 krajša kulturna slovesnost. Sestopili bomo k Triglavskemu 
domu na Kredarico.
Vodstvo pohoda bo ob slabem vremenu start pohoda prestavljalo za eno uro do 
11. ure, ko bo sprejelo končno odločitev: pohod DA ali pohod ODPOVEDAN.
Vsem združenjem priporočamo, da se pohoda udeležijo praporščaki s prapori, 
ki jih bodo ponesli na vrh Triglava oziroma Kredarico (ob ugodnem vremenu bodo 
prapori prepeljani na Kredarico).
Vzpon na vrh Triglava od Planike in Kredarice bo dovoljen le ob zanesljivem 
vremenu.
Ob 17.30 bo pred Triglavskim domom na Kredarici proslava s pozdravnim nagovorom in 
kulturnim programom. Program bomo začeli z mimohodom praporov vseh združenj po 
protokolu, ki ga določi praporščak ZVVS. Če pohod na  vrh ne bo mogoč, bo proslava na 
Kredarici predvidoma ob 15. uri  – odvisno od vremena. Po tej slovesnosti bomo druženje 
nadaljevali do približno 22. ure.  
Odhod s Kredarice na Rudno polje bo v soboto, 12. julija, ob 7. uri.
Med 10.30 in 13.00 bo za vse udeležence pohoda v biatlonskem objektu na Rudnem polju 
kosilo (enolončnica).
Ob 13. uri bo na biatlonskem stadionu na Rudnem polju sklepna prireditev, ki se je 
bodo pohodniki udeležili s  slovesnim prihodom in prapori na prireditveni prostor. 
Zveza združenj borcev za vrednote NOB organizira v istem času tudi skrajšan pohod z 
Rudnega polja do Vodnikovega doma na Velem polju. Število udeležencev tega skrajšanega 
pohoda ter časovnico pohoda določi Območno združenje ZZB NOB Radovljica.

2. ZBIRANJE PRIJAV
Število prijav pohodnikov je neomejeno. Omejeno pa je število pohodnikov, ki bodo lahko 
prenočevali v Triglavskem domu na Kredarici. Posamezna združenja imajo na razpolago 
naslednje število nočitev v Triglavskem domu na Kredarici: ZVVS 151, ZZB NOB  52, SEVER  
42  in  ZSČ 35. 

Organizator je rezerviral tudi razpoložljive zmogljivosti v domu na Planiki in Staničevem domu. 
Območna združenja VVS naj pošljejo prijavnico o udeležbi za pohod do vključno 
18. junija na naslov:

OZVVS Zgornja Gorenjska, Ljubljanska 60, 4240 Radovljica

Prosimo, da OZVVS v dopisu navedejo:
– vodjo skupine in njegovo telefonsko (mobi) številko,
– poimenski seznam udeležencev z oznako član ali nečlan ZVVS (nečlani poleg nočitve  
dodatno plačajo 12,5 eur, ker so sredstva na ZVVS omejena),
– razdelilnik velikostnih številk majic (S, M,  L, XL, XXL), 
– udeležbo praporščaka s praporom,
– število nočitev v vadbenem centru SV na Pokljuki (četrtek/petek – 10./11. julij),
– željo po nočitvi (petek/sobota – 11./12. julij),
– izpolnjene poimenske prijavnice.

Poznejših prijav ne bomo sprejemali, saj bo do konca junija napravljen celoten 
seznam po združenjih in nočitvah po planinskih domovih!!
Prevzam majic, kap in bonov v okviru območnih združenjih prevzamejo vodje skupin 
pohodnikov. Skupine, ki želijo prevzeti omenjeni material na Kredarici, naj to navedejo v 
prijavnici.

3. ORGANIZACIJA NOČITEV 
Organizator bo v vadbenem centru SV na Pokljuki in vojašnici Bohinjska Bela rezerviral 
razpoložljiva prenočišča za pohodnike iz oddaljenejših krajev, ki bi želeli dan pred pohodom 
s četrtka na petek prespati na Pokljuki oziroma Bohinjski Beli. Pohodniki naj to željo navedejo 
v prijavnici. Rezervacija bo veljala, ko jo bodo zainteresirani pohodniki – vodje OZVVS še 
telefonsko potrdili v vadbenem centru Pokljuka po telefonu (04) 5965 111, od 5. do 9. julija 
2008.
Cena (na osebo) prenočitve z mesno enolončnico in s čajem na Kredarici je 17 eur, 
Planiki in v Staničevem domu pa 15 eur. 
Rezervacijo spanja na Kredarici bomo do številke 151 (glej razdelilnik) dodeljevali 
na podlagi datumskega prispetja prijav OZVVS na naš naslov in vas o možni nočitvi 
na Kredarici tudi obvestili. 
Po telefonskem obvestilu, da je nočitev na Kredarici potrjena, pa boste šele lahko 
nakazali ustrezen znesek.
Tudi za nočitev na Planiki in v Staničevem domu velja predplačilo, ki ga bo naše 
združenje nakazalo ustreznemu planinskemu društvu.

Vse rezervacije potekajo IZKLJUČNO prek Organizacijskega odbora.
Brez rezervacijskega kupona nočitev  ne bo možna.

Prosimo, da ustrezen znesek nakažete do 5. julija na naš račun pri Gorenjski banki:
OZVVS Zgornja Gorenjska, Ljubljanska 60, 4240 Radovljica,

št. računa: 07000 – 0000095635,

referenca 00, v nadaljevanju pa vpišete evidenčno številko vašega združenja (številka 
pokrajine in številka združenja) s pripisom: za 23. pohod – nočitev.
Območno združenje naj v plačilni nalog vpiše skrajšano, npr.: OZVVS Domžale, ter v 
nadaljevanju sedež ...
Fotokopijo predplačila  mora vodja OZVVS predložiti v petek, 11. julija, zjutraj na Rudnem 
polju pri prevzemu majic, kap ter bonov za nočitev in prehrano na Triglavu ter bone za 
enolončnico za sobotni povratek  na Rudnem polju.

4. POGOJI ZA UDELEŽBO IN NAVODILA ZA POHOD
Pohoda se lahko udeležijo člani ZVVS, ki so zdravstveno in kondicijsko sposobni. Pred 
prijavo ocenite svoje zdravstveno stanje in kondicijsko usposobljenost. 

Pohoda se vsak udeleži na lastno odgovornost.
Organizator je vsem udeležencem zagotovil spominsko majico, kapo in topli obrok 
ob povratku  na Rudnem polju.
Za kritje zgoraj omenjenih in organizacijskih stroškov prispeva naša ZVVS za svoje člane po 
12,5 EUR.
Organizator bo poskrbel za varnostno službo (ekipa gorskih reševalcev in zdravnik), ki bo 
delovala v organizirani koloni Rudno polje–Vodnikov dom–Planika–Triglav–Kredarica–
Planika–Staničeva koča v petek od 6. do 16. ure in soboto od 7. do 11. ure na relaciji 
od prenočišč do Rudnega polja. Pohod bo organizator prilagajal trenutnim vremenskim 
razmeram. Če vreme ne bo dopuščalo, vzpon na vrh ne bo dovoljen, pohod pa bo 
preusmerjen samo do Triglavskega doma na Kredarici. 

Z izpolnjeno in podpisano prijavnico se vsak udeleženec zavezuje, da bo spoštoval 
pravila obnašanja v Triglavskem narodnem parku in da se pohoda udeležuje na lastno 
odgovornost.

Predsedniki OZVVS ali vodje pohodnikov  lahko dobijo dodatne informacije pri Janezu 
Kunstlju (031 528 891), Janezu Smoletu (041 366 749)  in Janezu Koselju  (041 486 
946).

Na svidenje in srečno na pohodu!
                                                                                           

     Janez Smole
                                                             PREDSEDNIK  ORGANIZACIJSKEGA ODBORA 
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NIORT: mesto v zahodnem delu Francije
ARGENTAN: zlitina bakra, cinka in niklja
EcO: italijanski književnik (Umberto)
ELAND: afriška volovska antilopa
ARAL: veliko jezero v Kazahstanu
RANT: slovenski pisec (Gvido)

SLOVARčEK

Nagradna križanka:

Ime:                              

Priimek:                           

Ulica:                             

Kraj:                              

REŠEVALcEM NAGRADNE KRIŽANKE

Križanka

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 do 1. avgusta 2008 
na naslov Zveza veteranov vojne za Slovenijo, 
p. p. 2780, Rojčeva 16, 1110 Ljubljana. 

Nagrade iz prejšnje številke bodo dobili: 
Sebastjan Prijatelj, Vrtna 8, 1381 Rakek, 
Anton Radič, Ulica prvoborcev 35, 1430 
Hrastnik in Stanko Korošec, Zg. Hajdina 102 
B, 2288 Hajdina.



To poletje nova, nora 

doživetja v 

Aqualuni – Aqua Jungle! 

OTROK DO 12. LETA
GRATIS 

(pri bivanju z dvema odraslima osebama)


