
Kako so v Zasavju 
poskrbeli za Ivana Starino 
in njegovo družino

Topel sprejem svojcev 
padlih na Ptujskem gradu

Podelili spominske 
bojne znake in odkrili 
spominska obeležja

Veteranke in veterani!
V novem letu Vam želimo obilo zdravja, 
sreče in veselja. Tudi v letu 2008 bodite 
tisto, kar ste bili pred sedemnajstimi leti 
– ZMAGOVALCI!
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Vsi smo že doživeli sneženje. Običajno sneženje 
sprejmemo kot dejstvo, ki mu je treba pritrditi in 
se z njim sprijazniti. Včasih nam sneg povzroča 
preglavice, včasih pa radost in veselje. Navadno 
opazimo le sneženje, snežink pa ne.
Prepričan pa sem, da je vsakdo že doživel trenutek 
razpoloženja, ko vidi snežinke in snežinko ter sledi 
njenemu padanju. Čeprav pada veliko snežink, 
opazimo samo eno, njeno padanje in njeno lepoto. 
In šele takrat vidimo sneg v njegovi pravi lepoti 
in vemo, zakaj v sončnem jutru sončni žarki kar 
skačejo z ledenih kristalov. Takrat se čudimo in 
občudujemo.
Taka razpoloženja se včasih preprosto »zgodijo«, 
velikokrat pa so sad naše temeljne odločitve, da 
hočemo videti lepo, enkratno, resnično, da hočemo 
videti bistvo.
Božični čas se je v našo narodovo zgodovino usidral 
kot čas posebnih pričakovanj in čas, ko se bolj 
približamo drug drugemu, stopimo iz vsakdanjega 
vrveža in družini namenimo več pozornosti. 
Dandanes pa božič postaja preveč »živžav« nakupov 
in zabav, ki ostajajo izven pristnosti hrepenenja po 
srečanju in odprtosti za lepo in plemenito. Ostaja 
nevarnost, da bi videli le sneg in snežAenje ter 
preglavice, ki nam povzroča, spregledali pa bi lepoto 
snežinke in njenega plešočega drsenja po zraku, 
svetlečih iskric na zasneženi poljani.
Prijatelji, veteranke in veterani, svojci padlih, drage 
družine! 
V vrvežu in skrbeh predbožičnega dogajanja ne 
spreglejmo tistih, ki so v vrvežu. Ob vseh lučkah ne 
spreglejmo lučke. Ob vseh zunanjostih ne spreglejmo 
notranjosti. Ob vsem snegu ne spreglejmo snežinke.
Imejte lep adventni čas, vesel božič, ponos, da smo 
samostojni, in veliko pogledov na male, pa vendar 
bistvene stvari življenja v celotnem letu 2008. 

Jože Plut, vojaški vikar

Veteranke in veterani, 
svojci padlih,  
drage družine!
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Gospod Čibej, kakšne so bile 
vaše zadolžitve leta 1991? 

Kako ste bili vključeni v takratno 
razburljivo predvojno in pozneje 
tudi vojno obdobje?
»Leta 1991 sem bil zaposlen kot 
načelnik Oddelka za obrambo 
v občini Trbovlje. To ni bila vo-
jaška, temveč civilna dolžnost. 
Oddelek za obrambo je skrbel 
za organizacijske priprave, vo-
jaške zadeve, civilno obrambo, 
civilno in narodno zaščito. To so 
bile dejavnosti, s katerimi sem 
se poklicno ukvarjal in ki so za-
radi narave dela vplivale tudi na 
moje druge dejavnosti, poveza-
ne s tistim predvojnim in med-
vojnim obdobjem. Tako smo ob 

Naš pogovor

KAKO SO V ZASAVJU POSKRBELI ZA 
RANJENEGA IVANA STARINO IN NJEGOVO 
DRUŽINO

Učinkovita trojka
Vojna vedno zahteva žrtve. Nikoli ne moreš 
predvideti, kje in koga bo zadelo. Tudi v vojni za 
samostojno Slovenijo je bilo tako. Ivanu Starini 
je 28. junija 1991 natanko ob 14.15 ob letalskem 
napadu na Kum v osamosvojitveni vojni usoda 
pokazala svojo nepredvidljivost. Težko ranjen 
borec je čudežno preživel. Povzročene rane so za 
vedno spremenile njegovo življenje, pa ne samo 
njegovo, življenje njegovih najbližjih se je obrnilo 
na glavo. Bivalne razmere, v katerih se je znašel 
ranjeni Ivan, so bile tudi za povsem zdravega 
človeka komajda mogoče, kaj šele za težkega 
ranjenca in njegovo mamo, ki je bdela nad sinom 
in ga negovala. 
Ivan je bil takoj po dogodku deležen vse potrebne 
zdravniške oskrbe in pozneje tudi rehabilitacije 
v rehabilitacijskem centru Soča. Našli so se 
ljudje, ki so menili, da ni dovolj poskrbeti le za 
rane domoljuba. Z občutkom skrbi za sočloveka 
so zaznali krizne bivalne razmere na domu 
Starinatovih in se v naglici dogovorili za 
ukrepanje.  
Jure Schmit, ki je najbolj poznal neprimerne 
bivalne razmere družine Starina, saj ima v njihovi 
bližini počitniško hišico, je nekega dne ob jutranji 
kavi problem predstavil Jožetu Čibeju. Dogovorila 
sta se, da je treba Ivanu Starini in njegovi družini 
pomagati. K sodelovanju sta povabila še arhitekta 
Antona Marinka in ta se je vabilu takoj odzval. 
Udarna trojica, Jože, Jure in Anton, je ustanovila 
iniciativni odbor in sprožila dejavnosti za 
izboljšanje bivalnih razmer ranjenega Ivana.

začetku agresije na Slovenijo v 
občini Trbovlje ustanovili koor-
dinacijsko skupino, v kateri smo 
sodelovali načelniki posamez-
nih oddelkov oziroma občinskih 
upravnih organov. Koordinacijo 
so poleg naju z Juretom Schmi-
tom in že omenjenih predstav-
nikov oddelkov občinskih upra-
vnih organov tvorili še nekateri 
člani izvršnega sveta, po funkciji 
pa predsednik občinskega Izvrš-
nega sveta in predsednik Skup-
ščine občine Trbovlje. To je bilo 
operativno telo, ki je vodilo vse 
priprave in dejavnosti v osamo-
svojitveni vojni v trboveljski ob-
čini, delovati pa je prenehalo ko-
nec avgusta 1991.« 

Otvoritev obnovljenega doma družine Starina. Jože Čibej je na 
kratko opisal, kako je potekala obnova.

Kako pa je z delom v Zve-
zi vojnih veteranov za 
Slovenijo? V veteranski 
organizaciji ste zelo ak-
tivni. Je tako že od začet-
ka, od ustanovitve orga-
nizacije veteranov vojne 
za Slovenijo?

»V delo veteranske organizacije 
sem se vključil takoj ob njenem 
nastanku v zgodnjih devetdese-
tih letih. Za predsednika Območ-
nega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Zasavje pa sem bil 
izvoljen nekoliko pozneje. Prvi 
predsednik OZVVS Zasavje je po-
stal Matjaž Piškur, nato je vetera-
ne v Zasavju vodil Jože Ranzinger, 
za njim pa je čast vodenja OZVVS 
Zasavje pripadla tudi meni. V mo-
jem mandatu smo veterani v Za-
savju pridobili svoje prostore na 
Savinjski cesti v Trbovljah. Tega 
sem še posebej vesel. Tudi organi-
zacijsko smo se okrepili, tako da 
smo postali ena od najmočnejših 
območnih organizacij v državi, 
saj se po številu članov uvrščamo 
med prvih pet območnih organi-
zacij. Izvedli smo vrsto dejavno-
sti, ki so pomembne za delo vete-
ranske organizacije.«

Poleg pomembne vloge, 
ki ste jo zadnja leta ime-
li v Območnem združe-
nju veteranov vojne za 
Slovenijo v Zasavju, ste 
bili in ste še vedno aktiv-
ni tudi na državni ravni 
in tudi v mednarodnem 
sodelovanju veteranskih 
združenj. Kakšne naloge 
opravljate na omenjenih 
področjih in kje ste za-
posleni?

»Res je. Na državni ravni sem za-
čel delati kot predsednik komisije 

za kadrovske zadeve, na zadnjih 
volitvah pa so me izvolili tudi za 
podpredsednika Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo. Poleg tega sem 
tudi član Sveta svetovne veteran-
ske organizacije in pokrivam delo 
naše zveze na mednarodnem po-
dročju. Sem tudi odgovorni ured-
nik glasila Veteran.
Zaposlen sem na Ministrstvu za 
obrambo, kjer opravljam dela in-
špektorja v republiškem inšpek-
toratu za obrambo.« 

Kako je prišlo do dogo-
vora o pomoči Ivanu 
Starini? Je bila to akci-
ja veteranske območne 
organizacije?

»Razmišljanje o pomoči v vojni 
ranjenemu Ivanu Starini se ni za-
čelo med pripadniki Območne-
ga združenja veteranov vojne za 
Slovenijo, saj po zakonodaji tisti, 
ki smo se takrat spomnili na Iva-
na, nismo mogli pridobiti statusa 
veterana vojne za Slovenijo. Šele 
pozneje smo lahko uveljavljali 
omenjeni status. Do pobude je 
prišlo iz povsem humanitarnih 
nagibov. Zjutraj sva z Juretom 
sedela ob kavi. Jure Schmit ima 
svoj vikend v bližini Starinato-
vih. Povedal je, da so Ivana pred 
dnevi pripeljali domov iz rehabili-
tacijskega centra in da so bivalne 
razmere v obstoječi hiši družine 
Starina neprimerne, skorajda ne-
mogoče za težko ranjenega Ivana. 
Isti dan sva se z Juretom odpeljala 
k Starinatovim in preverila stanje. 
V hiši ni bilo kopalnice, stranišča 
niti prhe, voda pa je bila zunaj sta-
novanjskega objekta. Pravzaprav 
je šlo bolj za neko kamnito zgrad-
bo, v kateri je na težko ranjenega 
Ivana čakal iztrošen kavč. Takšne 
razmere za bivanje niso primerne 
niti za zdravega človeka, kaj šele 
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Naš pogovor

Televizijski oddajnik na Kumu. 
Ivan Starina je bil ranjen 
ob letalskem napadu na ta 
komunikacijski objekt.

Slovesnost ob izročitvi avtomobilskih ključev Ivanovi mami.

za telesno težko prizadeto osebo. 
Z Juretom sva začutila, da je treba 
na hitro nekaj storiti, še posebej, 
ker druge strukture očitno niso 
zaznale tega problema. Želela 
sva pomagati družini, da bo lah-
ko kolikor toliko normalno skr-
bela za svojega v vojni ranjenega 
družinskega člana. Najprej je bil 
ustanovljen Gradbeni iniciativni 
odbor, ki smo ga sestavljali Jure, 
jaz in sedaj že pokojni Anton Ma-
rinko. Prevzel sem vlogo predsed-
nika odbora, Jure Schmit je skrbel 
za finančno poslovanje, Anton 
Marinko pa je kot arhitekt prevzel 
strokovno-tehnična dela. Sprožili 
smo akcijo za zbiranje finančnih 
in materialnih sredstev.
Napisal sem pismo Janezu Janši, 
ki je bil v tistem času obrambni 
minister. V pismu sem ministru 
opisal problem, predstavil našo 
namero in ga prosil za pomoč pri 
zagotovitvi finančnih sredstev. V 
pismu sem bil konkreten, pa tudi 
minister v odgovoru, ki smo ga 
kmalu dobili, ni zapletal zadeve. 
Ministrstvo je odobrilo 2 milijona 
tolarjev finančnih sredstev. To je 
bila osnova, ki smo jo oplemeniti-
li še z dodatnimi 6 milijoni tolarji. 
Tako smo v slabih štirih mesecih 
zbrali osnovni kapital, ki je omo-
gočil vse druge dejavnosti. 
Za pomoč sem prosil tudi vse kole-
ge, načelnike oddelkov za obram-
bo po vsej Sloveniji. Vloge smo 
naslovili na gospodarske orga-
nizacije in posameznike. Vsak je 
pomagal po svojih močeh, v obli-
ki raznih materialov ali finančnih 
sredstev pa tudi s prostovoljnim 
delom. Marsikaj nam je uspelo 
kupiti s popustom. Ko smo zbrali 
material, smo 14. avgusta 1993 
začeli izvajati manjša gradbena 
dela, 17. oktobra smo dokonča-
li popolnoma prenovljen stano-
vanjski objekt, 27. oktobra 1993 

pa je na Župi nad Trbovljami po-
tekalo kratko slavnostno odprtje 
novega bivališča za Ivana Starino. 
Slovesnosti se je udeležil tudi Ja-
nez Janša.« 

Na Ivanove bivalne raz-
mere je najprej opozoril 
Jure Schmit. Jure je kot 
član iniciativnega odbo-
ra skrbel za finančno po-
slovanje gradbenega ini-
ciativnega odbora. 

»Res je, moja glavna naloga je bila 
skrb za finančno poslovanje. Po-
leg tega sem bil zadolžen tudi za 
nadzor in koordinacijo del med 
izvajalci, ki jih je bilo precej. Pri-
hajali so iz vse Slovenije.«

In kakšno delo ste oprav-
ljali takrat, tistega, sedaj 
že skoraj davnega leta 
1991?

»Takrat sem delal na Oddelku za 
ljudsko obrambo. Tako se je v ti-
stih časih oddelek imenoval. Jože 
Čibej je bil moj nadrejeni. Moja 
naloga je bila pokrivanje civilne-
ga sektorja. Bilo je veliko dela, naj-
več s samo logistiko, predvsem pa 
z mobilizacijo znotraj Teritorialne 
obrambe. Naša naloga je bila tudi 
organiziranost Narodne zaščite za 
varovanje vitalnih objektov v ob-
čini. To so bili vodni viri, hram-
ba goriv in podobne pomembne 
zadeve, brez katerih ne moremo 
v vsakdanjem življenju in so po 
navadi najprej na udaru vsakega 
agresorja, saj želi tako ohromiti 
življenje in demoralizirati prebi-
valstvo. Poleg omenjenih nalog, 
ki smo jih opravljali v vojni, smo 
imeli zelo pomembne naloge tudi 
pred začetkom vojne. Opravili 
smo ogromno ur dežurstev. Za-
dolženi smo bili za izvedbo  akcije 
skrivanja orožja in podobno. Bilo 
je veliko dejavnosti, ki so morda 

javnosti še do danes premalo zna-
ne. Jože je omenil sodelovanje v 
koordinacijski skupini. Dejansko 
je to skupino vodil, saj je bil stro-
kovno zavezan k temu. Moral je 
spremljati in koordinirati doga-
janje v občini in državi, zato se je 
udeleževal tudi vseh pomembnej-
ših sestankov v Ljubljani v pokra-
jinski podkoordinacijski skupini, 
kjer je dobival informacije iz prve 
roke. Koordinacijo so sestavljali 
Bavčar, Janša, Kacin in še nekate-
ri. Mislim, da lahko brez pretira-
vanja povem, da smo bili mi tisti, 
ki smo vodili vojno v civilu. Vodili 
smo naloge, ki so jih izvajali naši 
organi v občini, predvsem pa je 
bila naša skrb mobilizacija v eno-
te TO.«

Kako pa bi opisali svo-
jo vlogo, ko so se izvaja-
le dejavnosti za pomoč 
družini Starina oziro-
ma za izboljšanje bival-
nih razmer na Kumu ra-
njenega Ivana Starine?

»Kot je že Jože omenil, sem bil 
eden izmed treh ljudi, ki smo tvo-
rili iniciativni odbor, katerega 
naloga je bila pomagati Starini. 
Rad bi poudaril, da smo bili iz-
redno dobro organizirani, to se 
kazalo v izredni učinkovitosti. 
Jožetu je uspelo vse niti držati v 
rokah, verjetno pa sam tudi ne bi 
mogel postoriti vsega, kar je bilo 
takrat potrebno. Akcijo, o kateri 
govorimo, je bilo treba učinkovi-
to speljati v čimkrajšem času. Do-
bra organiziranost in pozitiven 
odziv vseh subjektov, ki smo jih 
prosili za različne usluge, so bili 
elementi, ki so omogočili učinko-
vito realizacijo zastavljenih ciljev 
iniciativnega odbora. Še posebej 
želim poudariti razumevanje go-
spodarskih organizacij v občini 
Trbovlje, ki so nam priskočile na 
pomoč. Od njih smo dobili veliko 
materiala brezplačno ali po pol-
ovični ceni. Takšno razumeva-
nje je omogočilo, da smo z malo 
denarja naredili zelo veliko. Še 
posebej pa želim pohvaliti in se 
zahvaliti krajanom Dobovca in 
Župe, ki so pokazali izreden so-
lidarnostni odnos do svojega so-
krajana ter so s prostovoljnim 
delom izrazili globok humani-
tarni čut. Pri gradnji hiše je veli-
ko pomagal tudi Ivanov brat, ki 
je zidar. Skupek vsega je rezultat, 
kakršnega smo dosegli. Najpo-
membnejše pa je, da smo Ivanu 
olajšali že tako težko življenje, 

njegovi materi pa skrb in nego za 
v vojni ranjenega sina.«

Jože Čibej, vem, da je Ob-
močno združenje vetera-
nov vojne za Slovenijo 
vsa povojna leta name-
njalo družini Starina 
pozornosti, kako pa je 
sedaj, ko Ivana ni več? 

»Že prej, še preden je bila ustanov-
ljena Zveza veteranov vojne za 
Slovenijo, je poveljnik Območne-
ga štaba TO Trbovlje major Matjaž 
Piškur s svojimi sodelavci omogo-
čil rehabilitacijo za Ivana Starino v 
rehabilitacijskem centru Soča. Ko 
se je Ivan vrnil v domače okolje, 
smo še naprej redno obiskovali 
Ivana na njegovem domu. Ves čas 
smo bdeli nad njegovim počutjem 
in se trudili za izboljšanje njego-
vih življenjskih razmer. Tako smo 
poskrbeli za nabavo prilagodlji-
vega ležišča in pozneje z akcijo, ki 
smo jo poimenovali »Avto za Iva-
na«, tudi za nakup osebnega avto-
mobila subaru legacy, s katerim 
so domači Ivana vozili na pregle-
de v Trbovlje in Ljubljano. Avto 
je bil prilagojen Ivanovemu sta-
nju pa tudi primeren za vožnjo v 
zimskih razmerah, saj ima pogon 
na vsa štiri kolesa. Vsaj enkrat do 
dvakrat na leto smo Ivana obiska-
li na domu. Po navadi je bilo to v 
božično-novoletnem času in ob 
spominu napada na Kum. Tako 
bo tudi po njegovi smrti, le da se-
daj ni več prisoten Ivan, temveč 
le njegova mati. Dokler bo živela 
Ivanova mati, bomo hodili na ob-
iske v Župo in skupaj obujali spo-
min na njenega sina.« 

Anton Šutar
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Od do

Vedno sem se jezil, ko sem zve-
del za kakšen dogodek, pa o 
njem ni bilo nič napisano, in 
ker se zarečenega kruha največ 
poje, tudi sam nisem v naše gla-
silo že nekaj časa napisal nič o 
delu ZVVS v zadnjem obdobju, 
in to nič o delu organov ZVVS, 
ki na zunaj ni vidno. 
Če začnem pri repu, je veliko 
dela opravilo naše uredništvo, 
predvsem pri urejanju prispelih 
člankov, pri poizkusih, da bi na-
redili glasilo še bolj čitljivo, in 
pri iskanju izgovorov, zakaj ne-
kateri sestavki niso bili objav-
ljeni. Ker se ta zadnji problem 
vleče že preveč dolgo, smo za-
čeli evidentirati vse članke, ki 
pridejo na Rojčevo na poseben 
naslov e-pošte: veteran@zvvs.
si. Pripravili smo tudi način ob-
veščanja vseh združenj o tem, 
kdaj je kakšen njihov prispevek 
prispel in kdaj je rok za sprejet-
je gradiva za objavo, kar bo vsa-
kokrat objavljeno tudi na naši 
internetni strani. 
Obe naši komisiji sta se veliko 
ukvarjali predvsem z našimi 
pravilniki in njihovim prilagaja-
njem našemu temeljnemu aktu - 
statutu. Večina jih je sedaj že do-
polnjenih, preostali pa bodo v 
kratkem. Največ sprememb sta 
imela pravilnika o priznanjih 
ZVVS in o solidarnostni pomo-
či. Ker bodo drugo leto volitve 
v organe ZVVS, so že priprav-
ljeni vsi potrebni dokumenti za 
njihovo izvedbo, in ko boste to 
brali, bodo nekateri volilni po-
stopki že potekali. 
Na junijski seji v Izoli in na no-
vembrski v Radovljici se je pra-
vilnikov lotilo tudi predsedstvo, 
ki želi takšne dokumente, ki naj 
bodo hkrati preprosti in razu-
mljivi ter, kar je najpomemb-
nejše, da bodo »živeli« in da ne 
bodo samo mrtve črke na papir-
ju. Med potrebnimi dokumenti 
je tudi izdelava novega pravilni-
ka o sistemizaciji delovnih mest 
strokovne službe. Ker postaja 
naša organizacija vse številnej-
ša, saj nas je že nad 26.000, se 
mora strokovna služba čim prej 
kadrovsko okrepiti, in to vsaj 
na tri redno zaposlene, kolikor 
jih je sicer štela že leta 2000, pa 

O delu ZVVS med 33.  
in 34. številko Veterana

smo jo morali takrat zaradi po-
manjkanja finančnih sredstev 
zmanjšati. 
Kadrovsko pomanjkanje nam 
sicer delno rešuje nova članska 
evidenca, ki sicer v prav vseh 
združenjih še ne deluje stood-
stotno, toda njeni pozitivni 
učinki, ko sta odpadla križem-
kražem pošiljanje in podvajanje 
nekaterih postopkov in poda-
tkov, se že kažejo. S tem pro-
gramom je močno olajšano tudi 
delo v območnih združenjih, 
toda prepričan sem, da se lahko 
tudi to delo še bolj izpopolni in 
poenostavi.
Ker se z volitvami delo v ZVVS 
nikakor ne bo ustavilo, smo že 
pripravili osnutek naših dejav-
nosti v letu 2008, ki je skupaj 
z načrti posameznih območnih 
združenj (vsi nam žal niso po-
slali potrebnih podatkov) te-
melj načrta sodelovanja med 
Slovensko vojsko in ZVVS v 
prihodnjem letu, ki bo sloves-
no podpisan, še preden bo ta 
Veteran v vaših rokah. Pri zbi-
ranju potreb naših združenj do 
Slovenske vojske smo ponovno 
želeli doseči, da bi združenja te 
svoje potrebe najprej uskladila 
v svoji pokrajini, toda tudi letos 
nam to v celoti ni uspelo in spet 
bo prišlo do motečih podvajanj. 
Tudi za to obdobje je značilno, 
da zaradi nesklepčnosti ni od-
padel niti en sestanek, tudi ti-
sti ne, ki smo ga imeli na barki 
pred našo obalo. Večina spre-
jetih sklepov je bila izvedena, 
med njimi tudi dobave pole-
tnih srajc našim praporščakom 
in njihovim namestnikom, ne-
kaj pa jih je še v pripravi, npr. 
izdelava zgoščenke domoljub-
nih pesmi za naše člane in izbor 
naše himne. 
V tem času smo doživeli tudi ne-
ljub in žalosten dogodek, ki se je 
pripetil ob spominski slovesno-
sti ob pomniku padlim žrtvam 
vojne za Slovenijo na Žalah. Le-
tošnji organizator slovesnosti je 
bilo res Združenje Sever, toda 
ker pri njeni pripravi vedno so-
delujeva z njihovim generalnim 
sekretarjem Francem Bevcem, 
smo se na ta neljubi dogodek 
odzvali tudi mi, žal niso našega 

stališča nikjer objavili. Žal nam 
je tudi, ker so želeli nekateri po-
samezniki to za nas sveto stvar 
spolitizirati, sam pa lahko z goto-
vostjo trdim, da je bil potek slo-
vesnosti samo slabo načrtovan.  
Sam se počasi poslavljam in 

bom sodeloval samo še pri na-
slednji, 35. številki. Počasi bom 
tako potegnil črto nad mojim 
osemletnim delom v ZVVS, o 
tem pa bom, obljubim, napisal v 
tisti številki.

Jože Kuzman 

Nekateri člani Predsedstva ZVVS med sejo v Radovljici.

KOLEDAR ZVVS ZA LETO 2008

Januar                                                                      
26.  Cerkno:   4. odprto veteransko prvenstvo v veleslalomu                                      

Februar
8. Vrba: PREŠERNOV POHOD
9.  Golte: 5. veteransko prvenstvo v smučanju in streljanju
23.  Logatec:  delovno srečanje predsednikov/sekretarjev OZVVS 

Marec
Veteran 
29.  Slovenske Konjice:  GLAVNI/VOLILNI ZBOR  ZVVS                  

April                                                                             
12. Ormož: POHOD PO POTI GENERALA MAISTRA

Maj
17. Geoss: DAN ZVVS
24. Ankaran:  mednarodno tekmovanje v vojaških disciplinah

Junij
Veteran 
14. Velenje:  8. veteranske ekipne športne igre    

Julij                                                                            
11. Radovljica:  POHOD NA TRIGLAV

Avgust
2. Ptuj:    tradicionalno ribiško tekmovanje

September
Veteran 
27. Hrastnik:   9. veteransko teniško prvenstvo dvojic 

Oktober                                                                        
26. Koper:    obletnica izgona zadnjega vojaka JLA iz Slovenije 
29. Žale:      slovesnost pri pomniku padlim v vojni za Slovenijo

November

December
Veteran 
6.    ?? :       novoletno srečanje/miklavževanje s svojci padlih 
18. Logatec: novoletno srečanje predsedstva ZVVS in predsedni-
kov OZVVS

* državni in cerkveni prazniki 2008: 
1. + 2. 1.;  8. 2;  24. 3.;  1. + 2. 5.;  25. 6.; 15. 8.;  31. 10.;  1. 11.;  
25. + 26. 12. (brez praznikov ob nedeljah!)
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Poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Alan Geder in pred-
sednik ZVVS Srečko Lisjak pri slovesnem podpisovanju Let-
nega načrta sodelovanja ZVVS in SV za leto 2008. S tem 
podpisom se je Slovenska vojska zavezala, da bo v nasled-
njem letu pomagala pri 113 dogodkih, ki jih načrtujemo vete-
rani vojne za Slovenijo v območnih združenjih in zvezi. Načrt 
sta poveljnik Geder in predsednik Lisjak podpisala v četrtek, 
6. decembra.  
Podoben načrt je Slovenska vojska podpisala tudi s pred-
stavniki drugih organizacij in društev.

J. K.

Od do

V torek, 13. novembra, so se 
po krajšem usklajevanju srečali 
predsedniki, podpredsedniki in 
generalni sekretarji naših obeh 
veteranskih organizacij. Ob de-
lovnem kosilu smo se najprej 
pogovorili o našem dosedanjem 
sodelovanju, ki je dobro pred-
vsem na športnem področju, na 
katerem uspešno sodelujemo že 
nekaj let. Prav tako je bilo do-
bro ocenjeno sodelovanje ob 
velikih veteranskih srečanjih v 
Cerkljah ob Krki, na Pokljuki in 
v Slovenj Gradcu. 
Seveda se nismo mogli izogniti 
niti neljubemu zapletu, ki smo 
ga skupaj doživeli na žalni slo-
vesnosti, ter se takoj dogovori-
li, kdo bo organizator leta 2008. 
Sprejet dogovor je, da bo spo-
minsko slovesnost ob našem 

Srečanje ožjih vodstev 
Združenja Sever in ZVVS

skupnem pomniku na Žalah 
ponovno pripravil Sever, slo-
vesnost ob obletnici izgona za-
dnjega vojaka JA iz Slovenije in 
odkritju novega spominskega 
znamenja v Kopru pa ZVVS. 
Beseda je tekla tudi o prihod-
njem morebitnem povezovanju 
oziroma združitvi obeh organi-
zacij; prevladalo je mnenje, da z 
združevanjem ne hitimo ter da 
raje čim bolje in čim več sodelu-
jemo. Ko so izrazili željo, da se 
včlanijo v Svetovno veteransko 
federacijo, v kateri je ZVVS čla-
nica že nekaj let, smo jim oblju-
bili vso podporo in prvi koraki 
so že bili storjeni. 
Ob slovesu smo se še dogovori-
li, da morajo postati takšna sre-
čanja redna, vsaj dvakrat letno.

Jože Kuzman

Na sestanku sta se vodstvi dveh veteranskih organizacij 
dogovorili, da se bodo redno srečevali vsaj dvakrat letno.

Zveza veteranov vojne za Slove-
nijo in Študentska organizacija 
Univerze v Mariboru ob koncu 
vsakega leta pripravita tradicio-
nalno srečanje svojcev padlih v 
obdobju osamosvajanja Slove-
nije, tako imenovano »miklav-
ževanje«. Letošnje je bilo v so-
delovanju z Mestno občino Ptuj 
na Ptujskem gradu.
Začetek srečanja je v slovesnem 
ozračju potekal v viteški dvo-
rani. Zbrane je pozdravil gosti-
telj župan Mestne občine Ptuj 

Topel sprejem svojcev 
padlih na Ptujskem gradu

čil zahvalo za večletno uspešno 
sodelovanje z njihovo organiza-
cijo.
Na povabilo Aleša Ariha so si 
zbrani ogledali muzejsko zbirko 
in nadaljevali druženje ob kosi-
lu in obdarovanju. V prijetnem 
ozračju ni bilo mogoče spregle-
dati domačnosti in odprtosti, 
ki povezuje svojce med seboj 
pa tudi s predstavniki zveze in 
študentske organizacije. Zveza 
veteranov vojne za Slovenijo 
in Študentska organizacija Uni-

Skupina povabljenk z generalnim sekretarjem Jožetom Kuzmanom.

Ob koncu novembra smo na ZVVS 
prejeli prijazno pismo, v katerem 
je pisalo: 
Zahvala
Veseli nas, da v nesreči nismo 
sami in da so v Sloveniji takšne 
organizacije, kot je vaša. Lepo se 
Vam zahvaljujemo za vso pomoč 
in podporo, ki je za nas v teh raz-
merah zares dobrodošla.
Andreja Zupan,
ravnateljica Osnovne šole Bras-
lovče
Dodana je bila še kopija zapisnika, 
v katerem so zapisali, da so za do-
brodelni koncert Orkestra Sloven-
ske vojske prodali 451 vstopnic v 
skupnem znesku 2255 evrov.
Da smo si prislužili to prijazno pis-
mo, nam je bilo treba po ujmi, ki 

Dobrodelni koncert
je prizadela Braslovče in njihovo 
šolo ob koncu poletja, samo po-
klicati Adija Vidmajerja, predsed-
nika njihovega območnega zdru-
ženja, v katerega je včlanjenih več 
kakor 70 veterank in veteranov iz 
prizadetega kraja, ter si skupaj 
ogledati prizadeto šolo in se od-
ločiti, da jim bomo pomagali tudi 
veterani vojne za Slovenijo. Ko je 
padla odločitev, da skupaj organi-
ziramo dobrodelni koncert, nam 
je pomoč takoj obljubila Sloven-
ska vojska z njihovim orkestrom, 
zraven so pristopili študentje Uni-
verze Maribor, Občina Braslovče, 
lokalni mediji ter šola in humani-
tarna akcija je uspela. 

J. K.

dr. Štefan Čelan, za njim pa še 
direktor Pokrajinskega muzeja 
Ptuj Aleš Arih. V imenu veteran-
ske organizacije je svojce padlih 
nagovoril predsednik Območ-
nega združenja Ptuj Stanko Žit-
nik, v imenu Študentske orga-
nizacije pa Zoran Kačičnik, ki je 
ob tej priložnosti generalnemu 
sekretarju Jožetu Kuzmanu izro-

verze v Mariboru sta nedvomno 
pomemben člen, ki je povezal 
svojce padlih leta 1991. Takšni 
odnosi se ne bi razvili brez to-
vrstnih srečanj, ki polepšajo živ-
ljenje vsakomur, ki se jih udele-
ži, zato je toliko pomembneje, 
da bodo potekala še naprej.

Tina Baštevc
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Konference sta se udeležila tudi predsed-
nik in glavni zakladnik Svetovne veteran-
ske federacije Hamid Ibrahim (Malezija) 
ter David Knowles (Anglija). Na konferen-
ci so sodelovali predstavniki veteranskih 
organizacij iz Albanije, Bosne in Herce-
govine, Hrvaške, Danske, Velike Britani-
je, Madžarske, Izraela, Makedonije, Črne 
gore, Poljske, Rusije, Slovenije, Španije, 
Srbije, Švedske in Ukrajine. Slovenijo sta 
predstavljala Jože Čibej iz ZVVS kot član 
sveta SVF in Tit Turnšek iz ZZB. 
Konferenca se je začela s slovesnim od-
prtjem in nagovori predsednika SVF, za-
grebškega župana Milana Bandića in pod-
predsednice hrvaške vlade in ministrice 
za delo, veterane in medgeneracijsko so-
lidarnost Jadranke Kosor. 
Uvodni referat Možni prispevki nevladnih 
veteranskih organizacij k evropski varno-
sti je imel predsednik UDVDR general Dju-
ro Dečak. V referatu je opredelil sedem 
nevarnosti, ki ogrožajo varnost: orožje za 
množično uničevanje, organizirani krimi-
nal, terorizem, demografska eksplozija in 
z njo povezani problemi energije in suro-
vin, trgovina z  orožjem, mamili in ljudmi, 
informacijsko bojevanje ter etični spopa-
di in verski fundamentalizem. Vlogo ve-
teranov vidi v tem, da s članstvom v nev-
ladnih organizacijah prispevajo k razvoju 
civilne družbe ter hkrati s svojim znanjem 
iz spopadov in z medsebojnim sodelova-
njem prispevajo k miru in s tem h krepitvi 
nacionalnih varnosti. 

Mednarodno sodelovanje

Varnost, nacionalni 
interesi in veterani
Hrvaška Zveza prostovoljcev in veteranov domovinske vojne je v Zagrebu v sodelovanju 
s Svetovno veteransko organizacijo od 15. do 18. novembra organizirala mednarodno 
konferenco na temo Evropska varnost in nacionalni interesi. 

Konference se je udeležil tudi predsednik 
Svetovne veteranske federacije Hamid Ibra-
him (Malezija).

Slovenijo sta predstavljala Jože Čibej (desno) iz ZVVS kot član sveta SVF in Tit Turnšek iz ZZB.

Direktor Centra za preprečevanje konflik-
tov OSCE je predstavil poglede te organi-
zacije na osrednjo temo konference. Na 
kratko je predstavil zgodovino organiza-
cije in njeno vlogo v evropski varnosti. 
Posebej je poudaril, da bo vprašanje Ko-
sova osrednje vprašanje varnosti v Evropi 
v naslednjih mesecih. Poleg tega se nada-
ljujejo konflikti v Abhaziji in Južni Osetiji. 
Prav krepitev državnih institucij, ki delu-
jejo na načelih pravne države, spoštova-
nje človekovih pravic in podpora civilne 
družbe ter ekonomski razvoj so ključna 
orodja, s katerim zagotavlja pomoč OSCE  
tem državam. Manjše in uspešne države 
pa so lahko vzgled in igrajo pomembno 
vlogo v reševanju omenjenih konfliktov.
Predstavnik Nata Gabriele Cascone je 
predstavil poglede zveze na evropsko 
varnost. V uvodu je navedel, da je varnost 
osrednji motiv za obstoj zveze. Dejstvo pa 
je, da so dogodki enajstega septembra 
radikalno spremenili naše razumevanje 
varnosti. Zveza še vedno deluje po načelu 
kolektivne obrambe, vendar pa odgovar-
ja tudi na nove globalne varnostne izzive. 
Opisal je šest glavnih elementov, ki opre-
deljujejo nov pogled zveze na varnost. 
Prvi element je spoznanje, da je stabil-
nost poglavitno načelo modernega uprav-
ljanja varnosti; kot primer je navedel 
Afganistan. Drugi element je preobliko-
vanje oboroženih sil. Potrebujemo sile, ki 
bodo vodile bojne operacije in bile hkrati 
sposobne uspešno delovati v postkonflik-

tnem delu. Tretji element je nova zveza s 
tesnim sodelovanjem z drugimi instituci-
jami, EU in OZN. Četrti element je način 
reševanja problemov v Sredozemlju, se-
verni Afriki in na Srednjem vzhodu. Peti 
element je povečanje vloge političnega 
dialoga. Šesti element pa je povečevanje 
članic oziroma razširitev zveze.
Dr. Joseph Sevel iz Izraela je predstavil 
regionalne koncepte in njihov prispevek 
k varovanju evropske varnosti. V preda-
vanju pa je predvsem govoril o bližnjem 
in srednjem vzhodu ter arabski nevarno-
sti za Izrael. Poudaril je, da tam prebiva 
300 milijonov ljudi, kar je večje število 
prebivalstva, kot ga ima Evropa, ter da je 
kar 50 odstotkov prebivalcev mlajših od 
20 let. Bistvo arabskega sveta je nedelo-
vanje države in velik bazen, iz katerega 
»se novači« terorizem. To je bil zelo »izra-
elski pogled«, pri katerem je glavni krivec 
Savdska  Arabija, ki vse skupaj financira.
James Mc Anulty iz ZDA, ki je svetovalec 
misije za mednarodno trgovino z mamili 
v EU, se je predstavil kot borec proti dro-
gam, ki so poleg terorizma in kriminala 
največja sodobna nevarnost. Sodelova-
nje EU in ZDA pri prenosu baz podatkov 
za sodišča, policijsko sodelovanje in po-
sredovanje vseh bistvenih informacij so 
temelj skupnega boja proti terorizmu in 
drogam. Omenil je, da se v Afganistanu 
proizvede kar 90 odstotkov vsega heroi-
na in tako predstavlja tudi s tega vidika 
grožnjo za nacionalne varnosti.
David Knowles, zakladnik SFV, je v preda-
vanju Vojni veterani in njihov prispevek 
k varnosti z ohranjanjem veteranskih tra-
dicij spregovoril o britanski legiji kot naj-
starejši veteranski organizaciji na Otoku 
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in njihovih postopkih, s katerimi skušajo 
zagotoviti finančna sredstva za svoje de-
lovanje. 
Dr. Baruch Levy iz Izraela je v referatu Na-
cionalna varnost in družbeni razvoj pred-
stavil vlogo veteranskih organizacij v Iz-
raelu na področju nacionalne varnosti. 
Opisal je načine služenja vojaškega roka in 
obveznosti njihovih državljanov na podro-
čju vojaške dolžnosti. Prav tako je opisal 
delovanje njihove najštevilnejše veteran-
ske organizacije »Tzevet«, ki ima več kot 
31.000 članov. Menil je, da so vrednote, 
ki jih mladi pridobijo z različnimi načini 
regulacije vojaške obveznosti, osnova za 
gradnjo pozitivnih elementov domoljubja, 
ki hkrati prispeva k nacionalni varnosti.
General Ivan Prodan iz Hrvaške je pred-
stavil Smernice za organizacijo medicin-
ske službe ob terorističnem napadu. V 
uvodu je opredelil cilje, ki so zmanjšanje 
števila mrtvih, ranjenih in  trajne invalid-
nosti ob terorističnem napadu. V smerni-
cah za organizacijo nacionalnega medi-
cinskega sistema je poudaril potrebo za 
vzpostavitev medicinskega centra, ki bo 
s ciljem strokovnega vodenja in nadzora 
koordiniral delo vseh medicinskih in pa-
ramedicinskih služb. Postopke ob napadu 
je razdelil na tiste, ki se izvajajo na mestu 
terorističnega napada, in na tiste, ki se iz-

vajajo v bolnišnici. Bistvo pa je preventiv-
no delovanje, ki se izvede s pripravo me-
dicinskega osebja na možen napad, s tem 
pa se neposredno tudi poveča odpornost 
družbe proti terorizmu.
Dr. Miroslav Tuđman je podal osebni po-
gled na nove evropske vrednosti in male 
narode. V uvodu je opredelil evropsko 
varnostno strategijo in njeno preventiv-
no reševanje varnostnih problemov z 
vojaškimi, ekonomskimi in drugimi pri-
tiski. Evropski varnostni strategiji očita 
arogantnost, ko analizira vzroke vojne na 
Balkanu, in je hkrati odločno proti formi-
ranju južnobalkanske konfederacije. Nje-
gova trditev, da se majhnim narodom v 
sferi EU vsiljujejo globalne vrednosti, ki 
so lahko tudi proti nacionalnim intere-
som, kaže na prisoten evroskepticizem.
Prof. Arnon Soffer iz Izraela je v provoka-
tivnem predavanju Zveza med demogra-
fijo in mednarodno ter nacionalno var-
nostjo navedel tezo, da je nenadzorovana 
rast prebivalstva v muslimanskem svetu 
nevarnost za nacionalne varnosti. Z de-
mografskimi kazalci je opredelil procese 
staranja prebivalstva Evrope in rast mus-
limanskega prebivalstva v sredozemskem 
bazenu ter trend njihovih migracij v Ev-
ropo, kar v bistvu omogoča Huntingtonov 
spopad civilizacij.

Konferenca se je končala s sprejemom 
osnutka deklaracije, v kateri so navede-
ne sodelujoče države ter mednarodne in-
stitucije. Bistvo deklaracije je poziv vsem 
veteranskim organizacijam, da motivira-
jo člane, da prispevajo k razvoju varnosti, 
miru in medsebojnega razumevanja ter 
sodelovanja na podlagi splošnih vrednot. 
V ta namen bodo veteranske organizaci-
je spodbujale nove dejavnosti, kot so raz-
iskave, programi vzgoje in izobraževanja 
ter programi, ki bodo izboljšali kakovost 
življenja, to pa bodo organizacije dosegle 
z dvo- in večstranskim sodelovanjem.
V dogovoru s predsednikom SVF so bili 
dogovorjeni postopki za vključitev Poli-
cijskega veteranskega združenja Sever v 
Svetovno veteransko federacijo.

Jože Čibej

Na povabilo Sektorja za javno 
administracijo in odnose z jav-
nostjo v Natu se je dvodnevne-
ga obiska od 12. do 13. decem-
bra v Natu in Shapu udeležila 
delegacija slovenskih veteran-
skih organizacij. V njej so bili 
predstavniki Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo, Policijske-
ga veteranskega združenja Se-
ver in Zveze društev vojnih in-
validov Slovenije. V delegaciji 
kljub prijavi in potrditvi ude-
ležbe ni bilo predstavnikov 
Zveze združenj borcev NOB, 
tega pa organizator ni najbo-
lje sprejel. Obisk je namreč 
organizator skrbno načrtoval 
in odlično izvedel. Prijetno 
druženje veteranov in zanimi-
ve predstavitve so pripomogli 
k zelo dobremu vtisu o našem 
obisku. 
Prvi dan je obisk potekal na 
poveljstvu Nata. Po prihodu in 
kar skrbnem varnostnem pre-
gledu je imela pozdravni govor 
častnica za zvezo Barbora Mo-
ronkova, ki je tudi sicer načr-
tovala in usklajevala naš obisk. 

Obisk slovenskih veteranov v Bruslju

Slovenska veteranska delegacija na obisku v Bruslju.

Sledila je predstavitev politič-
nih smernic v pripravah na vrh 
Nata v Bukarešti z informacijo, 
da se bo zveza verjetno razširi-
la z eno novo članico. Zelo za-
nimivi sta bili predstavitvi ope-
racij zveze v Afganistanu in na 
Balkanu. Prav tako zanimivi sta 
bili predstavitvi, kam gre zve-

za v prihodnje oziroma kakšni 
bodo preoblikovanje zveze in 
prihodnji izzivi ter pomen jav-
nosti in njeno obveščanje v čla-
nicah. V vse predstavitve smo 
se veterani vključili z našimi 
vprašanji in razmišljanji.
Ob koncu dneva nas je v pros-
torih v zvezi sprejela slovenska 

delegacija z veleposlanikom 
dr. Božom Cerarjem. V pogo-
voru smo ugotovili, da lahko 
veteranske organizacije veliko 
pripomorejo k boljši obvešče-
nosti naših državljanov o delu 
in pomenu zavezništva. Dan 
smo končali s sprejemom v re-
zidenci veleposlanika, ki ga je 
priredil dr. Božo Cerar. V za-
nimivih pogovorih je večer kar 
prehitro minil.
Naslednji dan smo obiskali Vr-
hovno poveljstvo sil v Evro-
pi (Shape). Tam so nam visoki 
častniki predstavili delovanje 
poveljstva in operacije, ki jih 
vodi zveza. Sledila sta pogovor 
z našimi vojaškimi predstavni-
ki na poveljstvu in skupno ko-
silo. Kar prehitro so minili ti 
trenutku in že je sledil polet do-
mov, ko smo lahko malce strni-
li vtise v skupni oceni, da je bil 
obisk zelo uspešen, ker smo se 
tako rekoč iz prve roke sezna-
nili z delom zavezništva in na-
šimi predstavniki v njem.

Jože Čibej
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Leto 1990 je bilo leto negotovo-
sti, napetosti, dišalo je po vojni. 
Republiški štab za teritorialno 
obrambo je izdal ukaz o oddaji 
orožja oziroma njegovem pre-
nosu v skladišča JLA. Ta ukaz 
takratnega Občinskega štaba za 
TO občine Ravne na Koroškem 
ni presenetil, saj so priprave na 
obrambo potekale že dalj časa. 
Odločitev, da orožje, ki ga je ku-
pila takratna občina oziroma 
gospodarske družbe v občini, 
obdržimo v svojih rokah, je bila 
povsem razumljiva. Izbrane so 
bile tajne lokacije, za katere je 
vedelo le nekaj posameznikov, 
v občini Ravne na Koroškem 
le Primož Šavc in njegovi naj-
ožji sodelavci. Lokacije so bile 
razpršene po celotnem ozem-
lju takratne občine, in sicer od 
Kotelj, Raven, Mežice pa vse do 
kmetije Lavtar visoko nad Črno, 
pod Uršljo goro. Prevoz orožja 
in njegovo skladiščenje sta bila 
opravljena v največji tajnosti. 
V trajen spomin na te dogodke, 
ki so pozneje odločilno vplivali 
na razvoj in razplet vojne v Slo-

»Svojega orožja ne damo,« 
so rekli

Spominsko ploščo so odkrili tudi ob vhodu v upravno stavbo 
Železarne Ravne na Ravnah na Koroškem.

veniji, so veterani OZVVS Meži-
ške doline v soboto, 23. junija 
2007, postavili in odkrili pet 
(od skupno desetih) spomin-
skih plošč.
Te so odkrili na kmetiji »Kotnik« 
družine Feliksa in Marije Trup 
v Kotljah, ob vhodu v upravno 
stavbo Železarne Ravne na Rav-
nah na Koroškem, ob vhodu v 
Rudnik Mežica v Mežici, na kme-
tiji »Lavtar« družine Kristjana in 
Marije Plesnik pod Uršljo goro 
in na veteranskem domu »Ob-
retanovo«.
Na slovesni prireditvi so bili 
navzoči takratni organizatorji 
in izvajalci akcije tajnega skla-
diščenja orožja, gardisti pripad-
niki Slovenske vojske in župani 
občin Mežiške doline, slavnost-
ni govornik na sklepni priredit-
vi na Obretanovem pa je bil bri-
gadir Anton Krkovič.
Prireditev je vzorno pripra-
vil predsednik sekcije MSNZ v 
OZVVS Mežiška dolina Zdravko 
Moličnik s sodelavci.

Viljem Donau

Minister za obrambo Karl Erja-
vec je ob 15. obletnici vojne za 
Slovenijo ustanovil spominske 
znake za pripadnike Teritorialne 
obrambe v spomin na pomemb-
ne dogodke v tej vojni; med dru-
gimi tudi spominski znak Zalo-
ška Gorica 1991 ter spominski 
znak Enota za posebne namene 

Podelitev priznanj 
Slovenske vojske    

1990-1991. Oba spominska zna-
ka sta 7. novembra bila od SV v 
sodelovanju z OZVVS podelje-
na nekdanjim  pripadnikom TO 
na turistični kmetiji Rotovnik v 
Gotovljah. Slovesnost je s slo-
vensko himno začel kvartet čla-
nov Savinjskega okteta. Zbrane 
je nato pozdravila podžupanja 

Občine Žalec Ivica Čretnik, ki je 
pozdrav namenila tudi v imenu 
župana Lojzeta Posedela in še 
posebej izrekla čestitke vsem 
dobitnikom priznanj. Sloves-
nost so nato še z nekaj pesmimi 
polepšali pevci Savinjskega ok-
teta. V nadaljevanju je zbranim 
spregovoril nekdanji poveljnik 
TO Žalec in sedanji predsednik 
Območne organizacije Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo 
Adi Vidmajer. Osvetlil je tisti čas 
in poudaril svoje nekdanje naj-
bližje sodelavce Emila Pižorna, 
Zdenka Terpina, Damjana Kosa 
in druge pripadnike TO, ki so 
prispevali pomemben delež k 
osamosvojitvi Slovenije. Dejal je 
tudi, da  so to bili časi odločitve 
in če ne bi bilo hrabrosti, visoke 
morale in pripadnosti, ne bi bilo 
mogoče doseči tega, kar smo. Še 
posebno pa je izrekel priznanje 

S slovesnosti ob podelitvi priznanj med nagovorom predsednika 
OO ZVVS  Adija Vidmajerja.

vsem dobitnikom spominskega 
znaka Zaloška Gorica in dobit-
nikom spominskega znaka Eno-
ta za posebne namene. Pozdrav 
in čestitke dobitnikom priznanj 
je izrekel tudi župan Ljubo Žni-
dar ter dejal, da je zelo vesel, da 
je v Savinjski dolini zelo dobro 
sodelovanje z vsemi veteranski-
mi organizacijami.
Priznanja Slovenske vojske sta 
dobitnikom izročila predstav-
nika SV Emiljan Pižorn in Zden-
ko Terpin, ki sta bila v vojni za 
Slovenijo člana 81. območnega 
štaba TO Žalec. Pred podelitvijo 
je podpolkovnik Slovenske voj-
ske Emiljan Pižorn tudi razložil, 
za kakšna priznanja gre. Pove-
dal je, da je bil prvi spominski 
znak Zaloška Gorica 1991 usta-
novljen v spomin na blokado 
in zavzetje skladišča Zaloška 

Gorica, ki je na območju občine 
Žalec. Ta spominski znak so po-
delili 26 pripadnikom nekdanje 
TO, ki so aktivno sodelovali pri 
blokadi in zavzetju omenjene-
ga skladišča JLA v Zaloški Gori-
ci. To so bili Goran Črnila, Dar-
ko Dimec, Janez Dolinar, Franc 
Felicijan, Jože Grobelnik, Jože 
Jančič, Samuel Jelenko, Damjan 
Kos, Benjamin Krajnc, Simon Li-
povšek, Robert Maloprav, Mla-
den Melanšek, Severin Mohorič, 
Darko Paradiž, Emiljan Pižorn, 
Zdenko Podlesnik, Bojan Pol-
šak, Marjan Pustoslemšek, Mil-
ko Pušelc, Božidar Sevšek, Mat-
jaž Stepišnik, Dušan Urankar, 
Adi Vidmajer, Damjan Vidma-
jer, Milan Zupanc in že pokojni 
Radovan Kolar. 
Drugi spominski znak Enota za 
posebne namene 1990-1991 
je bil ustanovljen v spomin na 

opravljanje nalog nadzora in 
varovanja prostora in objektov. 
Ta spominski znak je prejelo 21 
pripadnikov enot TO za poseb-
ne namene, ki so od novembra 
1990 do junija 1991 varovali in 
nadzorovali prostor ter imeli za-
dolženo orožje in opremo doma 
ali na skrivnih krajih. Večina 
med njimi je sodelovala tudi pri 
blokadi in zavzetju skladišča v 
Zaloški Gorici in je tako prejela  
oba spominska znaka.  
Sicer pa je bila tokratna sloves-
nost tudi lepa priložnost za dru-
ženje in obujanje spominov na 
tisti čas, ki nam je prinesel sa-
mostojnost in neodvisnost, na 
kar nekateri žal pozabljajo ali 
celo namerno zmanjšujejo po-
men osamosvojitvene vojne in 
vlogo njenih akterjev.

D. Naraglav
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V okviru praznovanja občinske-
ga praznika je OZVVS Bela kra-
jina ob pomoči Občine Metlika 
23. novembra odkrilo tri spo-
minske plošče ZVVS. Postavlje-
ne so na objektih, kjer so bila 
v osamosvojitveni vojni tajna 
skladišča TO. Gre za domačije 
Antona Bajuka, Primostek 4 b, 
Martina Šukljeta, Dolnja Lokvi-
ca 23 in Antona Radoša, Boldraž 
2. Belokranjski veterani so jih 
postavili v zahvalo in spomin 
na pogumno domoljubno deja-
nje, ko so na teh domačijah hra-
nili ter varovali orožje, strelivo 
in eksplozivna sredstva. Listine 
o odkritju teh obeležij so lastni-
kom izročili na osrednji sloves-

Spominske plošče ZVVS 
tudi v metliški občini

nosti ob občinskem prazniku v 
Kulturnem domu v  Metliki.   
V metliški občini je še nekaj ob-
jektov, kjer so bila v času osa-
mosvojitvenih procesov prav 
tako tajna skladišča. Belokranj-
ski veterani si bodo prizadevali, 
da bi se tudi njihovim lastnikom 
na enak način čim prej zahvalili 
za njihov takratni prispevek.
Člani OZVVS Bela krajina so 
veseli, da je prišlo do napred-
ka v sodelovanju z Občino Me-
tlika. Zahvaljujejo se za posluh 
in tokratno pomoč ter upajo, da 
bodo sodelovanje še okrepili in 
poglobili. 

Slavko Malešič

Odkritje spominske plošče ZVVS na Boldražu.

V sredo, 28. novembra, so pri 
Zvezi veteranov vojne za Slo-
venijo podelili priznanja Minis-
trstva za obrambo dvanajstim 
pripadnikom in pripadnici Ma-
nevrske strukture Narodne za-
ščite iz občine Dravograd. Pre-

Podelili priznanja MSNZ

Predsednik komisije za priznanja pri MSNZ Ivan Golob in 
županja Dravograda Marjana Cigala sta podelila priznanja 
Morsa dvanajstim pripadnikom MSNZ v občini.

jeli so jih za tvegana pogumna 
dejanja pri organiziranju in 
hrambi oborožitve in dokumen-
tacije slovenske  TO  leta 1990 
v času priprav na osamosvojit-
veno dejanje države Slovenije.  
Predsednik komisije za odliko-

vanja in priznanja  pri MSNZ  
Ivan Golob je obudil spomine 
na takratne dogodke in med 
drugim dejal, da je bilo orožje 
dano v hrambo na tajne lokaci-
je na podlagi ukaza Sekretariata  
za obrambo RS. Izbrali so zanes-
ljive domačine, ki so oborožitev 
skrivno hranili na svojih kmeti-
jah do začetka vojne za Sloveni-
jo, ko so jo izročili enotam TO. 
Pri podelitvi priznanj je sodelo-
vala tudi županja Marjana Ciga-
la, ponosna na velik prispevek 
občanov Dravograda k sloven-

ski osamosvojitvi leta 1991.
Priznanja so prejeli: Avguštin 
Vrhovnik, Marjan Rudolf, Janez 
Rotovnik, Alojz Ravlan, Simon 
Palko, Ivo Konečnik, Jožef Kadiš 
in Ivan Gerhold bronasto, Pavla 
Praper in Zdravko Kac srebrno 
ter Marko Kac in Benedikt Kop-
majer zlato priznanje. Na družab-
nem srečanju so veterani obudili 
številne spomine in tudi razmiš-
ljanja o tem, kako bi bilo, če bi ta-
krat stvari potekale drugače.  

Besedilo in foto: Samo Šavc

V petek, 16. novembra, se je v 
prostorih Konjičanke zbralo več 
kot sto veteranov vojne za Slove-
nijo, ki so prejeli medalje Mane-
vrske strukture Narodne zaščite 
in spominske znake, ki jih je ob 
15. obletnici vojne za Slovenijo 
podelilo Ministrstvo za obrambo 
Republike Slovenije. Slovesnost 
je vodil Daniel Oplotnik, ki je v 
imenu organizatorja Območne-
ga združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Slovenske Konjice 
pozdravil poveljnika 38. VTP iz 
Celja podpolkovnika Emilijana 
Pižorna, podžupana Občine Slo-
venske Konjice Bojana Podkraj-
ška, zreškega župana mag. Borisa 
Podvršnika, vitanjskega župana 
Slavka Vetriha, šentjurskega žu-
pana mag. Štefana Tiselja, šmar-
skega župana Jožeta Čakša, gene-
ralnega sekretarja ZVVS Jožeta 
Kuzmana, predsednika OZVVS 
Šentjur Edvarda Peperka in 
predsednika OZVVS Šmarje pri 
Jelšah Vladimirja Gobca, vse pre-
jemnike medalj in spominskih 
znakov ter nastopajoče pevce in 
glasbenike. Zbranim je najprej 

Podelitev medalj in 
spominskih znakov

Prejemniki, podeljevalci in gostje na slovesnosti v Konjičanki.

spregovoril predsednik OZVVS 
Slovenske Konjice Ivan Pavlič, 
ki je orisal namen tega sklica. V 
imenu vseh predstavnikov ob-
čin je navzoče pozdravil Bojan 
Podkrajšek. Glavni govornik 
tega večera pa je bil takratni po-
veljnik 85. Območnega štaba za 
teritorialno obrambo Slovenske 
Konjice Alojz Groleger. Opisal je 
težke čase v letih 1990 in 1991, 
ko se je odločalo o samostojni 
Sloveniji, ko so krajani s hram-
bo orožja nosili glavo na prodaj, 
in o časih, ko so Slovenci prijeli 
za orožje in se uprli agresorju iz 
vrst takratne JA.
Medalje Manevrske strukture 
Narodne zaščite (MSNZ) je po-
delil načelnik MSNZ Slovenske 
Konjice Anton Kolar. Medalje, 
eno zlato, dve srebrni in enajst 
bronastih, so po besedah na-
čelnika prejeli najzaslužnejši v 
organiziranem delovanju MSNZ 
v obdobju september 1990–de-
cember 1990. Spominski znak 
»Tajna skladišča TO 1990–91« je 
iz rok podpolkovnika Emiljana 
Pižorna in Antona Kolarja pre-
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jelo triindvajset občanov. Spo-
minski znak je bil ustanovljen v 
spomin na posameznike, ki so 
od 5. 10. 1990 do 18. 7. 1991 
hranili in varovali orožje, stre-
livo in minskoeksplozivna sred-
stva na neuradnih tajnih lokaci-
jah. Med prejemniki spominskih 
znakov so bili tudi predstavniki 
družin Einfalt, Marguč, Rančnik, 
Kuzman ter Črešnar, katerim so 
spominske plošče podelili maja. 
To je bila zadnja podelitev plošč, 
kjer je nastala tudi zadnja spo-
minska fotografija prejemnikov. 
Spominski znak »Enote za poseb-
ne namene 1990–91« sta podeli-
la podpolkovnik Emilijan Pižorn 
in Peter Mlakar. Znak je bil usta-
novljen v spomin na opravlja-
nje nalog nadzora in varovanja 
prostora in objektov. Podelili so 
ga devetinštiridesetim pripadni-
kom enot TO za posebne name-
ne, ki so od novembra 1990 do 

junija 1991 opravljali naloge va-
rovanja in nadzora prostora ter 
imeli zadolženo orožje in opre-
mo doma ali na skrivnih krajih. 
Spominski znak »Štabi TO 1991« 
je bil ustanovljen v spomin na 
pripadnike Teritorialne obram-
be, ki so opravljali vojaške dolž-
nosti v republiškem štabu, po-
krajinskem štabu in območnem 
štabu za TO ter poveljstvu bri-
gade MORiS po vojni formaciji. 
Spominski znak »Štabi TO 91« 
je bil podeljen petinštiridesetim 
pripadnikom, podelila pa sta jih 
podpolkovnik Emilijan Pižorn 
in Alojz Groleger. Nekaj spomin-
skih znakov je bilo podeljenih 
posmrtno, prejeli pa so jih naj-
ožji družinski člani.
Po uradnem delu je sledila zaku-
ska, ob kateri so veterani obujali 
spomine na minule čase.

Jože Gumzej

V petek, 16. novembra, je PO 
ZVVS Ljubljana okolica pripra-
vil slovesnost, na kateri so po-
delili spominske znake zasluž-
nim pripadnikom medvojnega 
27. ObmŠTO Ribnica. Podelitev 
spominskih znakov je potekala 
v slavnostnem ozračju, saj so 
se slovesnosti poleg prejemni-
kov znakov udeležili še med-
vojni predsednik SO Kočevje 
Mihael Petrovič, sedanji župan 
Občine Kočevje in poslanec v 
DZ Janko Veber ter podžupan 
Občine Ribnica in poveljnik 
25. VTP Vrhnika podpolkovnik 
Stanislav Sevljak.
Na srečanju so podelili več deset 
spominskih znakov »Štabi-91«, 
»Tajna skladišča« in »Enote za po-
sebne namene 1990-1991«.
Pred podelitvijo so organizirali 

Podelitev spominskih znakov
Prejemniki priznanj.

krajšo slovesnost. Člani OZVVS 
Kočevje so uprizorili sloves-
no veteransko dejanje, učenci 
Osnovne šole Stara cerkev so 
pod vodstvom mentorice Irme 
Grbec pripravili krajši kulturni 
program. 
Ob pogostitvi so se prejemniki 
znakov  dobro počutili ter se spo-
minjali dogodkov in časa pred 
vojno in med njo.
Veterani se zahvaljujejo povelj-
stvu 25. VTP in poveljniku  pod-
polkovniku Stanislavu Sevlja-
ku, županoma občin Kočevje in 
Ribnica ter ravnateljici OŠ Stara 
cerkev, Sonji Veber ter mentorici 
Irmi Grbec in učencem za nepo-
zaben dogodek ob podelitvi za-
služnih znakov.

Darko Čop 
Foto: Anton Vovko

MORS in Slovenska vojska sta 
se letos s spominskimi znaki 
1990–1991 zahvalila pripad-
nikom Teritorialne obrambe 
in Milice za njihov prispevek v 
procesih za osamosvojitev Slo-
venije. Nosilec te naloge za Belo 
krajino je bilo 32. vojaškoterito-
rialno poveljstvo iz Novega me-
sta, ki je podelitev opravilo v so-
delovanju z OZVVS Bela krajina 
in vsemi tremi belokranjskimi 
občinami. 
V občini Črnomelj in Semič smo 
podelitev izpeljali junija v okvi-
ru prireditev ob dnevu držav-
nosti. O teh dogodkih smo v 
Veteranu že poročali v prejšnji 
številki. V občini Metlika pa je 
bila podelitev teh znakov med 
praznovanjem občinskega praz-
nika. Tako smo 24. novembra 
2007 podelili prejemnikom tri 
vrste spominskih znakov, in 
sicer Enota za posebne name-
ne 1990-1991, Tajna skladišča 
1990-1991 in Vojašnice 1991.

Podeljeni vsi spominski 
znaki

S podelitve znakov Štabi TO 1991.

Sklepna podelitev teh spomin-
skih znakov v Beli krajini je 
bila 7. decembra. Kot zadnjega 
so slovesno podelili spominski 
znak Štabi 1991, ki so ga prejeli 
člani takratnega 23. območnega 
štaba za teritorialno obrambo 
Črnomelj. Ta štab je v osamo-
svojitveni vojni poveljeval in 
vodil vojaške dejavnosti na ob-
močju celotne Bele krajine.
Z zadnjo podelitvijo smo dokon-
čali nalogo in dosegli cilj, ki smo 
si ga zastavili skupaj s Slovensko 
vojsko. Ob koncu se najlepše za-
hvaljujemo nosilcu teh dejav-
nosti 32. VTP iz Novega mesta 
in njegovemu poveljniku pol-
kovniku Mitji Teropšiču. Vse za-
hvale za pomoč in sodelovanje 
gredo tudi trem belokranjskim 
občinam in županoma Andreju 
Fabjanu iz Črnomlja, Ivanu Bu-
kovcu iz Semiča ter županji Re-
nati Brunskole iz Metlike.

Slavko Malešič

Območno združenje veteranov 
vojne za samostojno Slovenijo 
»Veteran« Nova Gorica je v so-
delovanju z  24. vojaškoterito-
rialnim poveljstvom in Mestno 
občino Nova Gorica pripravilo 
slovesno podelitev spominskih 
bojnih znakov Ajševica – 91. Mi-
nistrstvo za obrambo je ta znak 
ustanovilo za bojne aktivnosti, 
ki so potekale 2. julija 1991 na 
območju naselja Ajševica. Veliko 
število prejemnikov tega zaslu-
ženega priznanja se je zbralo v 

Bojni znak »Ajševica – 91« 
lepi, na novo  obnovljeni dvora-
ni KS Šempas. Po krajšem kultur-
nem programu, v katerem je so-
deloval moški pevski zbor Soča, 
sta zbrane nagovorila predsed-
nik OZVVS Veteran Nova Gorica 
Srečko Lisjak in župan Mestne 
občine Nova Gorica Mirko Brulc. 
Druženje in obujanje spominov 
sta se nadaljevala pozno v noč, 
za kar sta bili vzrok tudi dobra 
hrana in vinska kapljica. 
Kako so takrat potekali dogodki?
Ob naselju Ajševica, neposredno 



13ŠT. 34 • DECEMBER 2007

V zahvalo

na robu gozdnega območja Pa-
novec, je bila vojašnica JA, v njej 
pa je bilo poveljstvo 61. obmej-
nega odseka z enoto okrepljene-
ga voda. 27. junija 1991 se je v 
to vojašnico razmestilo tudi po-
veljstvo enot, ki so zasedle med-
narodne mejne prehode Rožna 
Dolina in Vrtojba. Za zaščito, mo-
rebitno posredovanje in obram-
bo sta bila tam ob okrepljenemu 
moštvu in postavitvi protipe-
hotnih min še dva tanka T-55. V 
dopoldanskem času 2. julija je 
koordinacijska podskupina skle-
nila, da se vojašnica v popolnosti 
blokira in v jutranjih urah 3. ju-
lija izvedejo dejavnosti za njeno 
predajo ali zavzetje. Za nalogo 
so bile določene naslednje eno-
te: del 2. bataljona 12. brigade, 
tankovska četa TO, dva oddelka 

protioklepnih raket 9K-11, 125. 
protidiverzantska četa in samo-
stojna bojna skupina 6. pokra-
jinskega štaba TO. Enote so se že 
dopoldne začele premikati pro-
ti območjem svoje uporabe. Ob 
15.50 pa je v koordinacijsko pod-
skupino za severno Primorsko 
prišlo sporočilo od podskupine 
za južno Primorsko, da je iz vo-
jašnice Pivka krenila nova enota 
z osemnajstimi tanki in drugimi 
oklepnimi vozili proti Vipavski 
dolini oziroma Novi Gorici. Ta-
koj je bila sprejeta odločitev, da 
je treba enoti JA preprečiti na-
mero z razpoložljivimi silami TO. 
Zato so se priprave za blokado 
vojašnice Ajševica za tankovsko 
četo, oddelka protioklepnih ra-
ket in samostojno bojno skupino 
končale; te enote so odšle na šir-

še območje Šempasa, kjer naj bi 
v sodelovanju z enotami TO orga-
nizirale obrambo.
Pri premiku tankovske čete skozi 
zaselek Loke so iz vojašnice Ajševi-
ca s tanki obstreljevali kolono TO. 
Izstreljenih je bilo 12 topovskih iz-
strelkov, pri tem so zadeli en tank 
ter lažje ranili enega pripadnika 
posadke. Enote TO na obstreljeva-
nje niso odgovorile zaradi možnih 
žrtev med civilnim prebivalstvom 
in materialne škode.
Po umiritvi položaja je od koor-
dinacijske podskupine za južno 
Primorsko v popoldanskem času 
prišlo sporočilo, da se je enota JA 
vrnila v vojašnico Pivka. Takoj so 
se nadaljevale priprave za napad 
na vojašnico Ajševica. Vendar 
je prišlo do ukazane prekinitve 
ognja od republiške koordina-

cije, še preden so enote zasedle 
položaje za izvedbo napada na 
vojašnico.
Veterani smo tudi tokrat doka-
zali, da znamo in zmoremo, če 
le hočemo, pripraviti in izvesti 
s skromnimi sredstvi primerno 
slovesnost in praznovanje za ti-
ste, ki so pred 16 leti hoteli, znali 
in si upali braniti lastni sloven-
ski dom.
Za izvedbo slovesnosti gre zahva-
la vsem, ki so pri tem sodelovali, 
še posebno članom veteranskih 
sekcij Šempas in Šempeter - Vr-
tojba. Ne smemo pa pozabiti na 
zahvalo in priznanje uslužben-
kam Uprave za obrambo Nova 
Gorica za prizadevnost in nese-
bično pomoč. 

Boris Maraž                   

V okviru praznovanj sevniške-
ga občinskega praznika je bila v 
Krmelju slovesnost, na kateri so 
podelili več priznanj in odliko-
vanj. Tako so podelili reda Ma-
nevrske strukture Narodne za-
ščite (MSNZ), medalje MSNZ in 
spominske znake sodelavcem v 
projektu MSNZ »tajna skladišča 
90/91« ter pripadnikom »enote 
za posebne namene TO 90/91« iz 
Občine Sevnica.
Red MSNZ, medalje in spominske 
znake je v imenu MORS podelil 
poveljnik 32. VTP Novo mesto 
polkovnik Mitja Teropšič ob so-
delovanju organizatorja MSNZ in 
takratnega poveljnika Pokrajin-
skega odbora Teritorialne obram-
be Posavja Ernesta Breznikarja, 
župana Občine Sevnica Kristijana 
Janca in predsednika OZVVS Sev-
nica Slavka Hočevarja.

Priznanja za sevniške 
veterane

Dobitniki priznanj MSNZ na prireditvi v Krmelju.

Priznanja so prejeli: RED MSNZ: 
Ivan Božič, zlato medaljo 
MSNZ: Mirko Ognjenovič, sre-
brni medalji MSNZ: Milena 
Bervar in Vili Logar, bronaste 
medalje MSNZ: Branko Der-
stvenšek, Franc Rupret, Venčes-
lav Hočevar, Kristijan Janc, Jože 
Košir, Ljubomir Motore in Drago 
Slukan.
Spominske znake »Tajna 
skladišča TO 90/91«: Milena 
Bervar, Ivan Božič, Branko Der-
stvenšek, Venčeslav Hočevar, 
Jože Imperl, Stanislava Imperl, 
Ana Janc, Kristijan Janc, Vili Lo-
gar, Mirko Ognjenovič in Ivan 
Pungerčar.
Spominske znake pripadni-
kom Enote za posebne name-
ne TO 90/91: poveljnik enote 
za posebne namene Drago Slu-
kan, Boris Amon, Darko Blas, La-

dislav Brzin, Marko Černič, Niko 
Fric, Martin Ivnik, Dušan Koz-
mus, Anton Krajnc, Mirko Lisec, 
Miran Močnik, Matjaž Njeguš, 
Mirko Ognjenovič, Ivan Pajk, Sta-
nislav Požun, Vinko Radišek, Bo-
jan Rau, Jožef Sečen, Jože Sehur, 
Franc Srpčič, Jože Udovč in Milan 
Varlec.
Slovesnost, ki so jo pripravili 
Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo OZVVS Sevni-
ca, Občina Sevnica in Slovenska 
vojska, sta obogatila izvedeno 
simbolno veteransko dejanje in 
kulturni program v izvedbi MPZ 
Studenec in Tria Žibert.
Udeležilo se je je tudi večje števi-

lo gostov, občinskih svetnikov in 
izvajalcev programskih projek-
tov OZVVS Sevnica. 
Prijetno druženje po končanem 
uradnem delu je obudilo na dan 
marsikateri dogodek iz osamo-
svojitvene vojne.
OZVVS Sevnica se zahvaljuje Mi-
nistrstvu za obrambo in 32. VTP 
SV v Novem mestu za izkazano 
priznanje našim pripadnikom za 
njihov prispevek v vojni za samo-
stojno Slovenijo in županu Kristi-
janu Jancu za pomoč pri organi-
zaciji in izvedbi slovesnosti.

Fanika Zemljak
Foto: Jože Zemljak

Minister za obrambo Republike 
Slovenije je v začetku leta 2007 
podpisal odredbo o podelitvi spo-
minskih bojnih znakov »Enote za 
posebne namene TO 1991«, spo-
minskih znakov »Tajna skladišča 
TO 1990–1991« ter reda MSNZ 
III. stopnje in srebrne ter brona-

Zahvala za tveganje
stih medalj MSNZ vsem, ki so so-
delovali pri organiziranju in iz-
vajanju dejavnosti MSNZ v letih 
1990–1991 na območju nekdanje 
skupne občine, danes občin Laško 
in Radeče.
38. VTP SV Celje in Območno 
združenje veteranov vojne za Slo-

Utrinek s podelitve priznanj veteranom iz občin Laško in Radeče.
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venijo Laško sta v soboto, 10. no-
vembra, pripravila slovesnost, na 
kateri so podelili spominske zna-
ke, red in medalje. Po napoved-
nikih in kulturnem programu ter 
pozdravnih nagovorih je v ime-
nu Slovenske vojske spominske 
znake podelil namestnik povelj-
nika 38. VTP SV Celje stotnik Du-
šan Škrjanc, v imenu OZVVS Laško 
pa predsednik Drago Ožek, red in 
medalje MSNZ pa sta predala orga-
nizator MSNZ Franc Kapun in Dra-
go Ožek; prisrčni in dobrodošli sta 
bili tudi osebno izrečeni čestitki 
župana Občine Laško Franca Zdol-
ška in župana Občine Radeče ter 
državnozborskega poslanca Mat-
jaža Hana.
Red MSNZ III. stopnje je posmrt-
no prejel Davor Wimmer, srebr-
no medaljo MSNZ je prejel Alojz 
Miklavc, bronaste medalje MSNZ 
so prejeli Roman Dornik, Vincenc 
Lavrinc, Ferdo Medved in Henrik 
Wimmer. Spominski znak »Taj-
na skladišča TO 1990-1991« so 
prejeli posmrtno Jože Breznikar, 
Roman Dornik, Franc Kapun, Šte-
fan Kelenc, Ferdo Medved, Janko 
Trupej, posmrtno Davor Wimmer 

in posmrtno Anton Žveplan. Spo-
minske znake enot za posebne 
namene TO 1991 so prejeli Da-
nilo Bartol, Zlatko Deželak, Jože 
Gašperčič, Branko Goluh, Boris 
Grešak, Gvido Jeran, Marko Jer-
šin, Damjan Krašek, Florjan Krpič, 
Andrej Lenko, Ferdinand Maček, 
Ferdo Medved, Primož Ožek, po-
smrtno Zdravko Pavlič, Vidko Peč-
nik, Matjaž Pikl, posmrtno Vojko 
Pilih, Robert Plevnik, Zdenko Pod-
bevšek, Zoran Rataj, Danijel Selič, 
Uroš Siljan, Matjaž Stefanciosa, 
Boris Šenjug in Metod Zdovc.
Prijetno ozračje na slovesnosti so 
ustvarili tudi pevci Moškega pev-
skega zbora Laško. Za sodelovanje 
se jim veterani iskreno zahvalju-
jejo.
Člani Območnega združenja ve-
teranov vojne za Slovenijo Laško 
upajo, da bodo podobne pozorno-
sti čim prej deležni tudi pripadniki 
drugih enot takratnih Teritorialne 
obrambe in Ljudske milice, saj jim 
pripada po sedanjih kriterijih.

Konrad Zemljič
Foto: Jožef Krajnc

Na novogoriški prireditvi Vstala 
Primorska sem srečal četo drago-
merških veteranov. Strumni mo-
žaki na strumni proslavi, ljudski, 
partizanski. Srečal sem jih tudi na 
državni prireditvi z istim naslo-
vom, na Tatrah. Vodil jih je Anton 
Fridl. Niti čudaški govor zunanje-
ga ministra, ki je vrle Primorke in 
Primorce pošiljal nekam v Kali-
fornijo, jim ni pokvaril slavnost-
nega razpoloženja.
Deseterico hrabrih s Fridlom na 
čelu sem spet videl prvo oktobr-
sko soboto v Dragomerju. Lilo je 
kot iz škafa, oni pa kot na parado. 
Kam pa, fantje, v tem neurju, sem 

Dragomerški veterani kot 
Martini Krpani

vprašal. »Če te vreme ne moti, ko 
se boriš, te pač ne sme takrat, ko 
zaslužni za tiste boje dobivajo od-
likovanja!« jo je zarobil Fridl.
Pridružil sem se jim na poti v 
Logatec, v Center veteranov. Še 
dobro, da se vsaj oni niso zbali 
vremena, brez njih bi namreč pri-
reditveni šotor v onem vetru in 
nalivu zeval opazno bolj prazen. 
Tudi Mihael Petrovič je z govo-
rom ogrel ozračje!
»Spodobi se, da se prejemniki od-
likovanj zahvalijo. Po dogovoru z 
organizatorjem srečanja je to de-
janje zaupano meni. Iskreno se 
zahvaljujem našima tovarišema 

Dragomerski veterani

Elu Rijavcu in Darku Čopu, ki sta 
storila to, kar bi moral storiti ti-
sti, ki nam je odlikovanja podelil. 
Ta odlikovanja naj bi sodila med 
najimenitnejša vojaška odlikova-
nja in pričakovali bi, da jih bo na 
svečan način podelilo obrambno 
ministrstvo. To se ni zgodilo in 
odlikovanja so se skoraj eno leto 
valjala po raznih predalih in poli-
cah. Ne vem, ali se ministrstvu ni 
zdelo vredno organizirati sloves-
ne izročitve odlikovanj ali tega ni 
bilo sposobno organizirati. Odkar 
sem na televiziji videl poročilo o 
obisku parlamentarne komisije 
v Pivki, kjer vojska hrani poso-
dobljene tanke in težke topove, 
se nagibam k drugi razlagi. Tako, 
kot znajo voziti te tanke in strelja-
ti s temi topovi samo rezervisti, 
znajo organizirati slovesno izro-
čitev nekaterih odlikovanj očitno 
samo veterani!
Sicer pa takšen odnos do vetera-
nov ni nič novega. Spomnimo se 
Martina Krpana in ponižanj, ki jih 
je bil deležen potem, ko je prema-
gal Brdavsa. Mimogrede – na nje-
govih poteh ga je gotovo zaneslo 
tudi mimo kraja, kjer smo danes 
zbrani. Če ne prej, pa prav goto-
vo tedaj, ko se je s kočijo peljal na 

Dunaj, da bi se spopadel z Brdav-
som.
Čeprav se zgodbe najbrž še spo-
minjamo, bom vendar prebral 
nekaj bridkih stavkov, ki jih je za-
brusil zbrani gospodi.
»Ampak to vam pravim: samo še 
enkrat naj pride Brdavs na Dunaj, 
potem pa zopet pošljite pome ko-
čijo in služabnika, ali pa še celo 
svojo hčer, ki ne maram zanjo 
malo in dosti ne; pa bomo videli, 
kaj boste pripeljali z Vrha od Sve-
te Trojice! Ako bo Krpan, mesa in 
kosti gotovo ne bo imel; ampak iz 
ovsene slame si ga boste morali 
natlačiti; pa se ga ne bodo še vrab-
ci dolgo bali, nikar še velikani!« 
Podobno razmišljajo in govorijo 
danes tudi številni razočarani ve-
terani. V resnici tako ne mislijo. 
Vem, da bi tudi jutri ponovno sto-
rili vse, kar smo storili, če bi bila 
domovina ogrožena. Domovina 
je ena sama in domovina se pač 
brani.
Tudi Martin Krpan je potem, ko se 
mu je jeza ohladila, govoril dru-
gače. »Ko bi se spet oglasil kak Br-
davs ali kdo drug, saj veste, kje se 
pravi na Vrhu pri Sveti Trojici,« je 
ob slovesu potolažil cesarja.«

Ciril Brajer

Minister za obrambo Republike Slo-
venije je leta 2006 izdal odredbe o 
podelitvi priznanj Ministrstva za 
obrambo udeležencem vojne za 
Slovenijo 1991, ki so kot pripadni-
ki enot Teritorialne obrambe Repu-
blike Slovenije sodelovali v vojnih 
dejavnostih ob osamosvajanju Re-
publike Slovenije. 
Območno združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo Ruše je pravočasno 
posredovalo MORS podatke o pri-
padnikih enot Teritorialne obram-
be občine Ruše in tako smo aprila 
letos priznanja tudi prejeli. 
Tako so bila na območju Ruš pode-
ljena naslednja priznanja Morsa: 
Spominski znak »Duh na 
Ostrem vrhu 2. julij 1991« so 
prejeli pripadniki čete Teritorialne 
obrambe Ruše (79) in diverzantske-
ga voda TO (24). Ti enoti sta 2. juli-
ja 1991 ob 13.00 obkolili obmejno 
stražnico na Duhu na Ostrem vrhu 
in po kratkem obstreljevanju prisi-
lili 46-člansko posadko JA k preda-
ji. Slovesno izročitev spominskih 
znakov so združili s proslavo, ki jo 

Podeljeni spominski znaki 
1991

Občina Selnica ob Dravi vsako leto 
organizira in praznuje kot spomin-
ski dan občine. Znaki so bili dobit-
nikom izročeni v Domu kulture na 
Duhu v nedeljo, 1. julija 2007.
Spominski znak »Vojašnice 1991« 
je bil podeljen pripadnikom čete 
TO Lovrenc na Pohorju. Ker na 
mariborskem območju ni bilo do-
volj oboroženih enot TO, je bila 
omenjena enota v dneh vojne za 
Slovenijo z osnovne lokacije v Lov-
rencu na Pohorju prestavljena v 
Maribor v obkolitev takratne vo-
jašnice Franca Rozmana - Staneta. 
Naloga enote v blokadi je bila iz-
redno odgovorna in tudi nevarna, 
saj bi morala preprečiti morebiten 
poskus izhoda enot JA mariborske 
garnizije iz vojašnice. K sreči ni pri-
šlo do pomembnejših konfliktov. 
Spominski znak je prejelo 91 teri-
torialcev v petek, 7. septembra, v 
Gasilskem domu v Lovrencu na Po-
horju. Učenci lovrenške osnovne 
šole so pripravili prisrčen kulturni 
program. 
Spominski znak »Štabi TO 
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1991« je prejelo 23 pripadnikov 
občinskega štaba za TO Ruše. Štab 
je v dneh vojne za Slovenijo delo-
val na osnovni lokaciji v Rušah. 
Člani štaba so koordinirali in vo-
dili dejavnosti prištabnih in samo-
stojnih enot TO občine, skrbeli za 
logistiko, odločali o posameznih 
vojnih dejavnostih itn. 
Spominski znak »Ruše, 27. ju-
nij 1991«  so prejeli pripadniki 
voda TO za protidiverzantsko de-
lovanje. Vod je 27. junija v več-
ernih urah razorožil 15-člansko 
posadko samohodnega topa pri 
železniški postaji v Rušah. To so 
bili eni izmed prvih vojakov – ujet-
nikov JA v Sloveniji. V akciji je so-
delovalo 27 pripadnikov enote, 
katerim je bil omenjeni znak tudi 
podeljen.
Spominski znak »Zgornji Boč 
2. julij 1991« so prejeli 28 pripad-
nikov voda za protidiverzantsko 
delovanje in 2 člana OŠTO Ruše. 
Tako kot na Duhu na Ostrem vrhu 
je morala TO občine razorožiti tudi 
moštvo JA obmejne stražnice Niko-
la Hečimoviča na Zgornjem Boču. 
Podatkov o številu vojakov na tej 
stražnici nismo imeli, širile pa so 
se govorice, da se je v zadnjih dneh 
število znatno povečalo. Od bojnih 
enot TO občine smo imeli na razpo-
lago le še vod za protidiverzantsko 
delovanje, katerega smo poslali na 
to območje. Vod je izvedel demon-
strativni napad na stražnico. Po 
daljšem pogajanju pri bližnji kme-
tiji med komandirjem stražnice in 
članom našega štaba je 26-članska 
posadka omenjene stražnice kloni-
la in se predala. 
Spominski znak »Enote za po-
sebne namene 1990–1991« je 
bil podeljen 28 pripadnikom voda 
za protidiverzantsko delovanje. Ko 

so se leta 1990 v jesenskih dneh za-
čeli zaostrovati odnosi Slovenije z 
Jugoslavijo in JA, smo pripadnikom 
izročili osebno oborožitev s pripa-
dajočim strelivom, ki so jo hranili 
pri sebi. Enota je bila v stalni pri-
pravljenosti, razporejeni starešine 
in vojaki so se ob vsaki mobilizaciji 
medsebojno obveščali po tako ime-
novanem lastnem vpoklicu.
Spominski znaki »Štabi TO 1991«, 
»Ruše, 27. junij 1991«, »Zgornji 
Boč, 2. julij 1991« in  »Enote za po-
sebne namene 1990–1991« so bili 
podeljeni na prireditvi v petek, 28. 
septembra 2007, v Rušah. Pokrovi-
telj prireditve je bila Občina Ruše 
oziroma župan občine in poslanec 
Državnega zbora Vili Rezman. V 
kulturnem delu prireditve so sode-
lovali učenci glasbene in osnovne 
šole Ruše.
Prireditev v vseh treh občinah se 
je udeležil poveljnik 37. vojaško-
teritorialnega poveljstva Sloven-
ske vojske Maribor podpolkovnik 
Miran Fišer. Čestital je vsem dobit-
nikom priznanj, nato pa vsakemu 
prisotnemu osebno izročil spomin-
ski znak. 
Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Ruše je bil so-
organizator prireditev in koordi-
nator med MORS oziroma SV in 
občinami, saj je večina dobitnikov 
priznanj tudi njihovih članov.
Vsem dobitnikom še enkrat iskre-
no čestitamo za priznanja, Morsu, 
poveljniku 37. VTP Maribor, obči-
nam Lovrenc na Pohorju, Ruše, Sel-
nica ob Dravi in županom ter vsem 
nastopajočim v kulturnem progra-
mu in drugim, ki so kakor koli po-
magali pri pripravah in izvedbi pri-
reditev, pa iskrena hvala.

Tone Sračnik

V parku vojaške zgodovine v Pivki  
so 14. septembra  v stari pivški vo-
jašnici, iz katere so 26. junija 1991 
krenili prvi tanki takratne JA in 
tako začeli agresijo na Slovenijo, 
Pokrajinski odbor ZVVS Notranj-
ske, območni odbor Policijskega 
veteranskega društva Sever za No-
tranjsko in Občina Pivka organi-
zirali slovesnost  in odkritje  spo-
minskega znamenja. Postavili  so 
ga v spomin na prvi dan vojne in 
v zahvalo vsem Primorcem in No-
tranjcem, ki so se prvi uprli  agre-
sorju. Lokacijo v vojašnici Pivka so 
organizatorji izbrali tudi zato, ker 
se bodo  vsako leto desettisoči ob-

Odkritje spominske plošče
iskovalci  ob spomeniku seznanili 
z zgodovino vojašnice in dogodki 
iz osamosvojitvene vojne 1991. 
Postavljena je tudi v spomin in 
opomin prihodnjim rodovom, da 
so vse vojne težke in krvave ter 
velikokrat nesmiselne. 
Slavnostni govornik na slovesno-
sti je bil Igor Bavčar, sekretar za 
notranje zadeve in vodja koordi-
nacijske skupine Republike Slo-
venije v osamosvojitveni vojni. 
Poudaril je pokončno držo in po-
memben prispevek, ki so ga kraja-
ni, obrambne strukture, teritorial-
ci in policisti prispevali v boju za 
osamosvojitev domovine. Priso-

V organizaciji Območnega zdru-
ženja veteranov vojne za Slove-
nijo Gornja Radgona je v soboto, 
6. oktobra, v hotelu Radin Term 
Radenci potekala podelitev boj-
nega znaka Radenci 1991.
Po odigrani himni sta modera-
torka Mirjana Ljuboje in župan 
Občine Radenci Mihael Petek 
(čestital je prisotnim dobitni-
kom ter vsem neimenovanim, 
ki so kakor koli prispevali, da 
danes  živimo v svobodni Slo-
veniji) pozdravila zbrane ter na 
oder povabila slavnostnega go-
vornika, namestnika načelnika 
Generalštaba Slovenske vojske 
generalmajorja Alojza Šteinerja. 
Ta se je v nagovoru vrnil v leto 
1991 ter dejal, da je vesel, ker je 
po toliko letih prišlo do simbol-
nega priznanja v Radencih, kjer 
se je tudi odločalo o Sloveniji. 
Slike iz leta 1991 so še vedno 
žive – njegov prispevek v Ra-
dencih je bil le en dan. Tam sta 
okupatorski poveljnik Popov in 
njegova ekipa izgubila oklepni 
transporter velike vrednosti, s 
katerim so se potem nekateri 
pripadniki tedanje Teritorialne 
obrambe, ki so bili pripravljeni 
žrtvovati svoja življenja, odpe-
ljali v Gornjo Radgono. Njihovo 
delo ohranjanja miru zdaj nada-
ljuje poklicna Slovenska vojska.
Sedeminsedemdesetim pripad-
nikom iz enot TO, udeležen-
cem osamosvojitvene vojne za 
Slovenijo, sodelujočim pri spo-
padu v Radencih, sta zatem ge-
neralmajor Šteiner in poveljnik 
37. vojaškoteritorialnega po-
veljstva Maribor podpolkovnik 
Miran Fišer na podlagi 54. čle-
na Zakona o obrambi in 37. čle-
na Pravilnika o priznanjih Mi-
nistrstva za obrambo podelila 

Podelitev bojnega znaka 
Radenci

spominske bojne znake, iz rok 
Šteinerja ter predsednika poli-
cijskega veteranskega društva 
Sever za Pomurje Cirila Magdi-
ča pa je spominski znak prejelo 
29 pripadnikov takratne milice 
ter pet posmrtno.
Kulturni program so izvedli 
učenci Glasbene šole Gornja 
Radgona Dominik Kuzma (men-
torica Marija Purnomo), Jaka 
Prelog (mentor prof. Berislav 
Budak) in Nejc Kurbos (mentor 
Tomaž Polak). Nato so general-
major Šteiner, župan Petek in 
podpredsednik OZVVS Gornja 
Radgona Niko Brus pri spomin-
skem znamenju v Radencih pol-
ožili venec.
Pri Lovskem domu »Ježu« v Bo-
račevi je sledilo družabno sreča-
nje; Slovenska vojska je pripra-
vila okusen, pravi vojaški fižol. 
Podeljena so bila priznanja za 
tekmovanje v streljanju s serij-
sko zračno puško – nastopilo je 
18 članov: 1. mesto je zasedel 
Slavko Gorenc, 2. Anton Koc-
bek in 3. Marko Miljevič ter v 
ribištvu: 1. Božo Irgolič - 47,66 
kg, 2. Robi Rantaša - 32,80 kg, 
3. Slavko Mihelič - 24,50 kg. Kar 
velikemu številu pohodnikov 
po poteh med okoliškimi vino-
gradi so po prihodu na prizoriš-
če čestitali predsednik OZVVS 
Jože Makovec, župan Petek in 
podžupan Občine Gornja Rad-
gona Dušan Zagorc.
Že v dopoldanskih urah je de-
legacija v Gornji Radgoni pol-
ožila venec pri spominski ploš-
či, posvečeni civilni žrtvi vojne 
za Slovenijo Alojzu Gaubetu, v 
stavbi nasproti občine pa si je 
ogledala tudi nove prostore čla-
nov OZVVS.

 Dani Mauko

tne so pozdravili še oba predsed-
nika veteranskih organizacij Voj-
ko Štembergar in Vojko Otoničar 
ter župan Robert Smrdelj. V kul-
turnem programu sta sodelovala 
kvintet trobil Orkestra Slovenske 
vojske ter vokalno-instrumental-
na skupina Volk Folk iz Ilirske Bi-
strice.
Ploščo so odkrili  vsi štirje govor-
niki.
V okviru  slovesnosti so pripad-
nikom TO iz občin Ilirska Bistri-

ca, Pivka in Postojna izročili spo-
minske znake za udeležbo v vojni 
1991. Podelili so več kot petsto 
znakov »Štabi«, »Enote za poseb-
ne namene«, »Vojašnice« in »Tajna 
skladišča«.
Ob prijetnem popoldanskem dru-
ženju  po koncu uradnega dela so 
si udeleženci ogledali muzej okle-
pa in artilerije ter nov dokumen-
tarni film z naslovom Tank.

Vojko Štembergar
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OZVVS Trebnje je 25. junija pri spomeniku na 
Medvedjeku pripravilo slovesnost v počastitev 
16. obletnice osamosvojitve Slovenije. Po igra-
nju slovenske himne občinskega pihalnega or-
kestra Trebnje je predsednik OZVVS Trebnje 
pozdravil vse udeležence in predstavnike dru-
gih veteranskih združenj, ki so z minuto molka 

Trebanjski veterani 
so bili delovni

Udeleženci proslave ob spominskem obeležju 
na Medvedjeku ob 16. obletnici samostojnosti 
Slovenije z ga. Ivanko Uršič, mamo padlega 
pripadnika TO Franca Uršiča.

OZVVS Trebnje želi vsem svojim članom, 
vsem veterankam ter veteranom in vsem 
državljanom Slovenije v letu 2008 obilo 
zdravja, osebne sreče, notranjega miru 
ter veliko uspehov in poguma pri delu.

Srečno!

počastili spomin na vse padle v osamosvojitveni 
vojni leta 1991.
Po krajšem kulturnem programu je slavnostni 
govornik župan Občine Trebnje Alojz Kastelic 
poudaril velik pomen takratne zaustavitve kolo-
ne oklepnih vozil JA, kajti bitka na Medvedjeku 
je bila v osamosvojitveni vojni eden izmed kam-
nov v mozaiku do končne zaustavitve agresije JA 
na samostojno državo Slovenijo. Ob tej priložno-

sti je župan tudi podprl predlog, da bi za občinski 
praznik novonastale občine Trebnje določili 27. 
junij kot spomin na ta vojaški spopad.
Člani OZVVS Trebnje so se na povabilo OZVVS 
Dolenjske, Mestne občine Novo mesto in MSNZ 
Dolenjske 11. septembra udeležili prireditve 
»Dolenjska pot v samostojno Slovenijo – 16 let 
pozneje« v Novem mestu. Odkrili so pet spomin-
skih plošč na hišah, v katerih so bila tajna skla-
dišča orožja.
Osrednja slovesnost je potekala v Kulturnem 
centru Janeza Trdine, na kateri je brigadir Tone 
Krkovič prikazal takratno delovanje MSNZ.
Trebanjski veterani so se udeležili tudi letošnje 
največje državne proslave ob 60. obletnici vrnit-
ve Primorske k matični domovini s praporom 
njihovega združenja. Slovesnost je potekala 15. 
septembra na Tatrah v Brkinih in to je bil velik 
dogodek za Primorsko in celotno Slovenijo, zato 
so veterani ponosni, da so lahko sodelovali na 
tej prireditvi.
Slovenska vojska jim je 22. septembra s svo-
jim prevozom omogočila ogled sejma Sodobna 
obramba v Gornji Radgoni. Pripadniki vseh ro-
dov vojske so jih zelo prijazno sprejeli in jih pod 
strokovnim vodstvom popeljali skozi razstavne 
prostore, ki so bili prava paša za oči. Prikaz ak-

cije specialne enote in vojaške policije, prikaz 
gašenja požara s helikopterjem, brnenje tankov, 
hummerjev in drugih oklepnih vozil, prikaz pre-
ostale oborožitve Slovenske vojske ... Tudi voja-
ški golaž je še vedno najboljši. Res nepozaben 
dogodek, ki je vsem veteranom ostal v lepem 
spominu, zato se Slovenski vojski zahvaljujejo 
za vso pomoč pri ogledu sejma.
Že je prišel oktober in spet je bilo začutiti prijet-
no vznemirjenje članov OZVVS Trebnje ob pri-
pravah na še en velik dogodek. 28. oktobra so se 
z avtobusom odpeljali proti Kopru na slovesno 
odkritje spomenika »Slavolok samostojnosti« v 
počastitev 16. obletnice izgona zadnjega vojaka 
JA iz Slovenije in 50. obletnice Luke Koper. Tudi 
v Kopru ni manjkal prapor trebanjskega veteran-
skega združenja.
S postavitvijo tega spominskega obeležja je bil 
dogodek zaznamovan tako, kot si po pomemb-
nosti v osamosvojitveni vojni leta 1991 prav go-
tovo zasluži. Pri povratku s prireditve pa je sledi-

lo presenečenje: obisk vojaškega muzeja Tabor 
- Lokev v bližini Lipice. Neverjetna zbirka orožja, 
uniform in druge vojaške opreme od prve sveto-
vne vojne, ki je ni mogoče videti nikjer drugje na 
svetu, o čemer priča tudi 65 priznanj in plaket, 
ki jih je za svoj muzej prejel lastnik Srečko Rože. 
Ob odhodu so mu veterani iz Trebnjega podarili 
kapo in majico z napisom njihovega združenja.
Morda bo tudi to darilo nekoč del zbirke njego-
vega muzeja.
Ob 1. novembru in dnevu spomina na mrtve je 
delegacija OZVVS Trebnje položila venec pri 
spomeniku na Medvedjeku in na grob padlega 
pripadnika TO Franca Uršiča na pokopališču v 
Prečni pri Novem mestu ter se tudi krajši čas po-
govarjala z mamo Ivanko Uršič, s sinom Jožetom 
in z njegovo družino.
Obiskali so tudi grobove vseh preminulih čla-
nov ter se s prižiganjem sveč in z minuto molka 
spomnili vseh tistih, ki jih žal ni več med nami. 

Miro Resnik

Čas ne prizanaša, neusmiljeno hiti naprej in na 
obraze veteranov vojne za Slovenijo kleše nove 
gube. Postoriti je treba vse, da bodo naši zanam-
ci seznanjeni z dogodki iz novejše zgodovine, ko 
se je rojevala nova Slovenija. Naj ne bo nikoli po-
zabljeno!
Tudi veterani OZVVS Velike Lašče skrbijo za to. V 
preteklih letih so postavili spominsko ploščo na 
Dom veteranov v Krvavi Peči, kjer je bil med voj-
no za Slovenijo eden od večjih zbirnih centrov za 
prebegle vojake, častnike, podčastnike in druge 
zaposlene v JA, postavili so betonski tetraeder ob 
križišču cest na Rašici, kjer so bile med vojno za 
Slovenijo protioklepne barikade, namestili spo-
minsko ploščo pri Ruparjevih na Poznikovem, 
spominsko ploščo pri Škrabčevih v Robu in spo-
minsko ploščo na gasilskem domu na Karlovici. 
Tako so označili objekte, v katerih so bila med 
vojno za Slovenijo tajna skladišča orožja in eks-
plozivnih sredstev. V Domu veteranov so uredili 
spominsko sobo, v kateri hranijo slikovno in pis-
no gradivo iz osamosvojitvene vojne. Poleg tega 
so razstavljeni tudi deli vojaške opreme, unifor-
me in več zanimivih eksponatov, ki spominjajo 
na to obdobje.
Aktivni so bili tudi na drugih področjih. Dogra-
jujejo veteranski dom v Krvavi Peči, kjer so le-

Veterani tudi letos 
zelo delovni 

Vsem stanovskim kolegom v Sloveniji 
želimo srečno novo leto 2008.

Z odkritja spominske plošče na gasilskem 
domu na Karlovici. Tako so tako so veterani 
iz Velikih Lašč označili objekte, v katerih so 
bila med vojno za Slovenijo tajna skladišča 
orožja in eksplozivnih sredstev.

tos zgradili novo teraso in podporni zid v dolžini 
več kot trideset metrov ter posodobili vodovod-
no napeljavo. V naslednjem letu pa bodo v domu 
uredili tudi skupinska prenočišča, ki bodo na raz-

Iz naših združenj

Območno združenje veteranov vojne za Sloveni-
jo Krasa in Brkinov iz Sežane je letos  uspešno 
izpeljalo vse načrtovane naloge. Združenje delu-
je na območju štirih občin – Divače, Komna, Ko-
zine in Sežane ter združuje 585 aktivnih članov, 
to se pozna tudi pri visokem odstotku plačane 
članarine - kar 535 članov redno plačuje člana-
rino. Vsakoletna aktivnost se kaže predvsem v 
treh temeljnih članskih srečanjih: občnem zbo-
ru, proslavi ob dnevu državnosti na hribu Ko-

Člani OZVVS Krasa 
in Brkinov tudi letos 
delovni

Konec dejavnosti v letošnjem letu je bilo 
martinovanje, ki se ga je udeležilo 500 
članov OZVVS in veteranskega društva 
Sever.

polago  vsem veteranskim organizacijam v Slo-
veniji in vsem drugim zainteresiranim posamez-
nikom in društvom.
Udeležili so se skoraj vseh slovesnosti in proslav 
na ravni Zveze in Občine Velike Lašče, sodelovali 
so na veteranskih športnih igrah v Novem mestu, 
izvedli so strokovno ekskurzijo na Koroško in se 
udeležili tradicionalnega pohoda na Triglav.

Franc Dušan Hočevar
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Iz naših združenj

koš in martinovanju pod šotorom Vinakras. Vsa 
srečanja so zelo visoko številčno obiskana, kar 
je dokaz dobre organiziranosti prireditev in pri-
padnosti članov svoji organizaciji.
Pri organizaciji prireditev so v veliko pomoč Slo-
venska vojska (materialna pomoč v obliki hrane 
in pijače) pa tudi številni  sponzorji z njihovimi 
finančnimi ali materialnimi  prispevki, saj člana-
rina in druga finančna sredstva ne zadostujejo za 
dobro izvedbo prireditev.
Na letošnjem občnem zboru, ki so ga imeli v  
vasi Lokev, se je zbralo več kot sto članov. Pre-
gled dela v minulem letu je opravil predsednik 
OZVVS Krasa in Brkinov Janez Pajer (organiza-
cijo vodi od ustanovitve leta 1998); splošna ugo-
tovitev je bila, da so bile vse naloge izpeljane, še 
več, tudi sodelovanje s stanovskima organizaci-
jama, Društvom Sever za Primorsko in Notranj-
sko ter Območnim združenjem borcev NOB, se 
je še poglobilo. Tako so skupaj z društvom Sever 
odkrili spominsko ploščo o skupni akciji pri zav-
zetju bojnega vozila JA v času agresije na Sloveni-
jo, prav tako pa sodelujejo z veterani NOB na pri-
reditvah iz obdobja narodnoosvobodilne vojne.
Program dela, ki so ga načrtovali v preteklem letu 
za letos, so uspešno izpeljali. Odkrili so že peto 
spominsko znamenje (bojni znak) v spomin na 
dogodek iz osamosvojitvene vojne. V vasi Laže v 
občini Divača so 2. junija 2007 odkrili spomenik, 
ki obeležuje zavzetje centra za zveze JA na hribu 
Matičnik. Ta dogodek je pomemben zato, ker je 
bila prekinjena zveza za koordiniranje vodenja 
enot JLA na severno Primorsko iz vojašnic v Ilir-
ski Bistrici in Pivki. Slavnostni govornik minister 
za obrambo Karl Erjavec je osemnajstim udele-
žencem  podelil spominske  bojne znake.
Tudi tradicionalni, že deveti pohod na hrib Ko-
koš v počastitev  dneva državnosti je bil uspešen. 
Udeležilo se ga je več kot 600 pohodnikov, ki so 
še pozno popoldne obujali spomine iz osamo-
svojitvene vojne.
Zaključek dejavnosti v letošnjem letu pa je bilo 
martinovanje, že šesto po vrsti, ki so se ga udele-
žili 500 veteranov naše organizacije in veteran-
sko društvo Sever. Ob tej priložnosti so podelili 
priznanje obeh organizacij najstarejšemu vete-
ranu Albertu Čoku. Albert Čok je veteran obeh 
vojn - narodnoosvobodilne in osamosvojitvene. 
Ob njegovem osebnem visokem jubileju, osem-
desetletnici, so se ga spomnili s priznanji za nje-
govo domoljubno in pokončno držo zavednega 
Slovenca.
Končajmo kratko predstavitev dejavnosti 
OZVVS in Brkinov iz Sežane z zahvalo vsem čla-
nom predsedstva za nesebično pomoč pri vode-
nju združenja, drugim članom pa za zaupanje in 
pripadnost združenju.

Janez Pajer

Zadnji teden so imeli člani OZVVS iz Murske So-
bote veliko programskega in protokolarnega 
dela. Čeprav je ves dan deževalo, so se 28. okto-
bra v velikem številu udeležili prireditve ob 10. 
obletnici Občine Puconci in odkritja spominske-
ga znamenja v stari šoli v Moščancih. Poleg orga-
nizatorja Občine Puconci in OZVVS Murska Sobo-
ta so se vabilu odzvali člani in predstavniki NOB, 
Turističnega društva Moščanci in domačini. Po 

Odkrili spominsko 
znamenje

slovenski himni sta sledila slovesno veteransko 
dejanje in nagovor župana Občine Puconci Lud-
vika Novaka in predsednika OZVVS Murska So-

Letos je bila slovesnost v počastitev 
praznika Občine Puconci, ki so se je 
udeležili tudi murskosoboški veterani z 
borci NOB in s pohodniki, pri Domu borcev 
in mladine na Vaneči.

Veterani OZVVS Bela krajina smo bili tudi v dru-
gi polovici letošnjega leta kar aktivni. Konec ju-
nija smo se udeležili nekaj različnih proslav ob 
dnevu državnosti. Tudi na ribiškem tekmovanju 
ZVVS v začetku avgusta na Ptuju smo bili zasto-
pani s svojo ekipo. Prav tako smo se odzvali po-
vabilu za praznik KS Črnomelj in srečanju do-
micilnih enot NOV in POS v Semiču. Septembra 
smo obiskali sejem Sodobna obramba v Gornji 
Radgoni. Tudi na državno proslavo ob 60-letnici 
priključitve Primorske na Brkine smo se odpra-
vili organizirano skupaj z OZVVS Novo mesto 
in OZVVS Trebnje. Po letnem načrtu dela smo v 

Dejavnosti 
belokranjskih  
veteranov

bota Valterja Baldaša. Oba sta poudarila velik 
pomen osvoboditeljev vojne za Slovenijo, ve-
likega upora in napora domačinov, aktivnih v 
operacijah ter skrbi za prihodnost naših otrok. 
Stara šola v Moščancih si je spominsko znamenje 
zaslužila zato, ker je bilo v njej shranjeno največ 
orožja na enem mestu v pokrajini. Odkrila sta ga 
učenca OŠ Puconci Anja Horvat in Rok Fujs, ki sta 
iz rok predsednika OZVVS Murska Sobota v dar 
prejela kovanec in zahvalo OZVVS. Zahvalo za 
pomoč pri postavitvi spominskega znamenja je 
prejel tudi župan Občine Puconci Ludvik Novak. 
Slovesnost ob odkritju so popestrili s kulturnim 
programom.
Pri Domu borcev in mladine na Vaneči pa so 
se murskosoboški veterani skupaj z borci NOB 
in pohodniki udeležili slovesnosti v počastitev 
praznika Občine Puconci. Ob tej priložnosti so 
pripravili tudi 2. pohod spominov in tovarištva, 
ki ga skupaj z občino prirejajo tudi številne oko-
liške organizacije veteranov, borcev, Policijsko 
veteransko društvo Sever, Slovenska vojska, 
športna in kulturna društva. Namen tega pohoda 
je ohranjati spomin na dogodke iz naše zgodovi-
ne in kulturno dediščino ter seveda druženje in 
rekreacijo. Slavnostni govornik na slovesnosti je 
bil nekdanji predsednik republike Milan Kučan.
V ponedeljek, 29. oktobra, so se člani OZVVS 
Murska Sobota na murskosoboškem pokopališ-
ču udeležili še komemoracije, kjer skupaj z bor-
ci NOB in županom Antonom Štihcem vsako leto 
prižgejo svečo.

Besedilo in foto: Anton Križnik

Izleta na hrvaške Brione se je udeležilo 
kar 140 članov.

začetku oktobra organizirali tradicionalni izlet 
OZVVS Bela krajina. Letos smo si ogledali Brio-
ne, odziv pa je bil presenetljivo dober, saj se je 
izleta udeležilo kar 140 članov. Dobra udeležba 
članov je bila tudi na kostanjevem pikniku na 
Smuku nad Semičem. Pridružili so se nam tudi 
prijatelji iz OZVVS Kočevje in OZVVS Novo me-
sto, s katerimi tudi drugače dobro sodelujemo. 
Zahvala gre našim članom iz občine Semič, ki ko-
stanjev piknik tradicionalno dobro organizirajo. 
Konec oktobra in v začetku novembra pa smo se 
udeležili kar nekaj komemoracij in žalnih sloves-
nosti. Prisotni smo bili na Gričku v Črnomlju, na 
Vinici, Gornjih Lazah in pri spomeniku Francu 
Rozmanu - Stanetu na Lokvah pri Črnomlju. 
Iz sestavka v telegrafskem stilu je razvidno, da 
so bila dogajanja kar pestra in da smo bili aktivni 
na različnih področjih. Udeleževali smo se tudi 
lokalnih prireditev ter delovali skladno s podpi-

Predsedstvo PO ZVVS Ljubljana okolica je 6. 
oktobra pripravilo že 2. srečanje svojih članov 
v Veteranskem centru v Logatcu. Srečanja se je 
udeležilo med 300 in 350 članov iz OZVVS s tega 
območja.
Za zabavo in animiranje gostov ter druga pri-

Drugo srečanje 
veteranov Ljubljana 
okolica

Slovesno veteransko dejanje.

sano listino o sodelovanju z borčevsko organiza-
cijo in društvom Sever.
Tudi do konca leta ne bomo mirovali, saj imamo 
v načrtu še nekaj pomembnih nalog, ki bodo za-
gotovo pozitivno odmevale v našem okolju. V 
okviru praznovanja občinskega praznika Občine 
Metlika bomo odkrili tri spominske plošče ZVVS 
na objektih, v katerih so bila v osamosvojitvenih 
procesih tajna skladišča TO. V istem kontekstu 
bomo skupaj s Slovensko vojsko in z občinama 
organizirali slovesno podelitev spominskih zna-
kov 91 za enote v Metliki in za štab v Črnomlju.

Slavko Malešič
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pravljalna dela in zahtevno organizacijo so 
uspešno poskrbeli člani OZVVS Logatec kot gosti-
telji pod vodstvom predsednika OZVVS Logatec 
Miroslava Pogačnika. Na srečanju so se po dolgih 
letih spet srečali veterani iz različnih krajev ter 
obujali spomine, se medsebojno spoznavali ter 
tkali skupne vezi. Predsednik sekcije MSNZ iz 
PO ZVVS Ljubljana okolica Elo Rijavec je podelil 
red MSNZ 3. stopnje predsednikom MSNZ vseh 
devetih občin. To priložnost so izkoristili tudi za 
dogovor o tem, da to srečanje postane tradicio-
nalno in po možnosti vsakokrat v drugi OZVVS. 
Tretje srečanje PO ZVVS Ljubljana okolica bo leta 
2008 v Grosupljem, s tem da bodo srečanje po-
pestrili s številnimi družabnimi igrami in šport-
nimi tekmami.
Za to, da so bili udeleženci srečanja preskrblje-
ni s toplim obrokom in pijačo, so zaslužni pred-
vsem različni sponzorji, ki so omogočili nemoten 
potek srečanja. 
Ob tej priložnosti se organizatorji še posebej za-
hvaljujejo  Poveljstvu enot za podporo SV in pol-
kovniku Milanu Obrezi za okusno pripravljeno 
hrano, saj jih širokosrčno že več let podpirajo, 
kar si veterani želijo tudi v prihodnje.
Prav tako se zahvaljujejo sponzorju Radiu Zeleni 
val in njegovemu direktorju in veteranu Borisu 
Peterki. 
PO ZVVS Ljubljana okolica je ob analizi dogodka 
ugotovilo, da so takšna srečanja nujna in potreb-
na, saj se na njih veterani iz različnih območnih 
združenj spoznavajo, prinašajo različne pobude 
za boljše delo združenj, zelo pa je pohvalno še, 
da na srečanja prihajajo tudi soproge. 
Na koncu vabijo člane PO ZVVS in PO ZVVS Ljub-
ljana okolica, da se leta 2008 še v večjem številu 
udeležijo srečanja.

Darko Čop
Foto: Anton Vovko

Leta 2007 je imela OZVVS Mislinjske doline vo-
lilni zbor, in sicer v dveh delih: 23. marca in 20. 
aprila; po sprejemu  vseh potrebnih poročil in 
načrtov ter razprave v prvem delu so izpeljali 
tajne volitve z enomesečnim zamikom, da so tri-
je predsedniški kandidati lahko pripravili pred-
volilno gradivo, čeprav so bili že jeseni opozorje-
ni na bližajoče se volitve in potrebne programe 
dela. Volitve je nadzirala in vodila volilna komi-
sija. Za novega predsednika je bil izvoljen stari 
predsednik Jože Korent, ki je v prvem krogu pre-
jel 54 odstotkov vseh glasov in tako ni bil potre-
ben drugi krog volitev.    

Uspešno delo OZVVS 
Mislinjske doline

Z obiska v Dravogradu
Volilno pravico je imelo 223 članov, ki so plačali 
članarino v letu 2006. Volitve so malo zavlekle 
izvajanje programa in je zato odpadla pomladan-

ska strokovna ekskurzija.  
V nedeljo, 27. maja, je bila v Slovenj Gradcu slo-
vesna podelitev bojnih in spominskih znakov 
v zvezi z osamosvojitveno vojno 1991. Ministr-
stvo za obrambo je v sodelovanju z veteransko 
organizacijo OZVVS Mislinjske doline  podelilo 
159 bojnih  in spominskih  znakov  pripadnikom 
enote protizračne obrambe, enoti za posebne 
namene EPN in 115.  protidiverzantski četi. Pri 
podelitvi so se pridružili župani Slovenj Grad-
ca, Mislinje in Dravograda, predstavniki policij-
skega veteranskega združenja Sever, ZB in člani 
združenja slovenskih častnikov Mislinjske doli-
ne ter drugi gostje. Kulturni del programa sta po-
pestrila slovenjgraška godba na pihala in moški 
zbor iz Šmartna pri Slovenj Gradca.  
Pripadnikom protizračne baterije LPA 20/1 in 
strela 2M je bil podeljen bojni spominski znak 
Turiška vas - Dobrava LPA 1991   za bojno delo-
vanje na letala 28. 6. 1991 ob 15.41 na letališču 
Turiška vas in 2. 7. 1991 ob 15.22 na Dobravi pri 
Dravogradu. Kljub skromni oborožitvi s topovi 
LPA 20/1 mm in proti koncu tudi z raketami stre-
la 2M je bila to edina enota protizračne obrambe, 
ki je dvakrat streljala na letala v vsej Sloveniji v 
vojni 1991. 
Pripadnikom enote za posebne namene je bil po-
deljen spominski znak EPN 90-91 zaradi zavaro-
vanja priprav in dejavnosti v času 1990–1991, 
saj so s samo pozivnim sistemom z nabitim orož-
jem  varovali štab TO in priprave na vojno 1991. 
S tem so omogočili nemoten razvoj in potrebna 
dejanja za osamosvojitveno vojno. 
Pripadnikom 115. protidiverzantske čete je bil 
podeljen spominski znak Desant Dravograd 1991 
za zajetje zveznih miličnikov v Dravogradu. Eno-
ta je prišla do strogo varovanih dokumentov in 
s tem omogočila 83. ObmŠTO v Slovenj Gradcu 
in policiji vpogled v njihove cilje, saj so ti imeli 
zadnja navodila in pisne ukaze iz Beograda tako 
glede delovanja zvezne milice kot JA, ter njihovo 
medsebojno usklajeno nastopanje. 
Okrepitev, ki je bila namenjena na mejni prehod 
Vič, bi še dodatno okrepila JA na mejnem pre-
hodu oziroma v karavli. To je bila prva uspešno 
izpeljana akcija TO in policije na Koroškem leta 
1991. Pridobitev tajnih dokumentov je tudi na 
republiški ravni pomenila, da JLA misli resno.  
Hitro akcijo, ki jo je v kratkem času načrtoval in 
izpeljal 83. območni štab Slovenj Gradec pod po-
veljstvom Viktorja Jeromlja in načelnika štaba 
Ožbalta Fajmuta, je pomenila uvod v naslednje 
akcije proti koloni JA in mejnemu prehodu Hol-
mec. 
Dne 29. junija je bila v Slovenj Gradcu slovesna 
podelitev  spominskih znakov v zvezi z osamo-
svojitveno vojno 1991.  Mors  je v sodelovanju 
z OZVVS Mislinjske doline podelil 34  spominski  
znakov Štabi 1991, ki so jih podelili pripadni-
kom 83. območnega štaba v Slovenj Gradcu za 
njihovo uspešno delovanje med vojno 1991. 
V soboto, 30. junija, so položili venec k spomeni-
ku padlim v Slovenj Gradcu, kjer je predsednik v 
krajšem govoru obudil spomine na padle. Potem 
so nadaljevali pot po poteh slovenjgraških enot 
ter se ustavili v Dravogradu na mestu bojev in se 
po Dravi popeljali s splavom.  
Septembra so imeli strokovno ekskurzijo, ki se 
je začela na grobiščih na Teharjah, nadaljevala 
na celjski grad in z ogledom muzeja v Celju in 
naprej do Ormoža, kjer so si ogledali še muzej 
v ormoškem gradu. V Ormožu so jih pričakali 

ormoški veterani in na kratko razložili potek bo-
jev pri njih. Ogledali so si tudi filma in razstavo 
v njihovih prostorih ter grad Ormož. Žal so imeli 
premalo časa za ogled cerkve na Ptujski gori, od 
koder je lep razgled.
V petek, 5., in soboto, 6. oktobra, so odkrili šti-
ri spominske plošče v Slovenj Gradcu pri Fran-
cu Barlu, v Mislinjski Dobravi pri Jožetu Korošcu, 
v Šentilju pod Turjakom pri Mirku Štalekarju in 
v Mali Mislinji pri Ivanu Mencingerju. Na Brdah 
pri Vladu Plevniku, kjer je bilo v tajnem  skla-
dišču skritih več kakor 50 ton orožja, so odkrili 
spominsko ploščo že lani.  Velika udeležba pri-
jateljev, sodelavcev, veteranov, obeh županov 
MO Slovenj Gradec in Mislinje na odkritjih je bila 
vsekakor v ponos in veselje hrabrih lastnikov in 
čuvarjev tajnih skladišč. 
V  nedeljo, 7.  oktobra, je bila v Slovenj Gradcu 
slovesnost,  na kateri so podelili 75  spominskih  
znakov  Tajna  skladišča 1991 lastnikom skladišč 
in spominski znak Stražnice 1991  pripadnikom 
115. protidiverzantske čete. Podelitve so se ude-
ležili predstavniki MO Slovenj Gradca, Morsa, 
Policijskega veteranskega združenja Sever, ZB 
in člani združenja slovenskih častnikov Mislinj-
ske doline ter drugi gostje. 
Lastnikom tajnih skladišč je bil podeljen spomin-
ski znak  za izredno domoljubno dejanje, ko so 
izpostavljali sebe,   družino in svoje premoženje. 
Mogoče se šele danes zavedajo pomembnosti de-
janja, ki so ga opravili brez razmišljanja, ne glede 
na posledice. Varovali in hranili so predragoceno 
orožje,  da so z njim lahko obranili domovino leta 
1991. Brez teh zavednih Slovencev in njihovih 
družin osvoboditev Slovenije nikoli ne bi uspela. 
V trajen spomin in opomin prihodnjim rodovom 
so družinam Vlada Plevnika, Franca Barla,  Jože-
ta Korošca, Mirka Štalekarja in Ivana Mencinger-
ja odkrili spominske plošče Tajna skladišča na 
njihovih hišah, kjer so bila tajna skladišča orožja 
in eksplozivnih sredstev.  Odkritje plošč je ven-
darle veliko priznanje za njihov nepozaben pri-
spevek k osamosvojitveni vojni.  
Pripadnikom 115. protidiverzantske čete je bil 
podeljen spominski znak Stražnice 1991 za za-
sedbo stražnice Libeliče 30.  junija 1991.  Preda-
ja je potekala brez bojev, saj je bilo dovolj že ime, 
da prihaja preizkušena enota iz bojev za Holmec, 
kjer je odigrala pomembno vlogo. Bila je namreč 
nosilka napada na Holmec, skupaj z drugimi eno-
tami TO in policije. 
Maja so veterane obiskali kolegi veterani iz 
OZVVS Velike Lašče. Vodili so jih po Koroškem 
ter si ogledali cerkev svetega Jurija, ki ima edina 
celotna tla iz stekla, in Dravograd, kjer so pote-
kali hudi boji 1991, šli so tudi na splav.  Ogledali 
so si Holmec ter trajno razstavo, ki je ostala na 
letališču v Slovenj Gradcu od srečanja veteranov 
2006. Letalci vsakemu ponosno pokažejo, kaj se 
je dogajalo na Koroškem 1991. 
Pohvalno je, da sta obe občini financirali štiri 
spominske plošče, hvala pa tudi županoma Mat-
jažu Zanoškarju in Viktorju Robniku, da sta ved-
no priskočila na pomoč. 
Zadnje dni oktobra so veterani tako kot vsako 
leto položili venec pri spomeniku padlim v vojni 
1991. Pridružil se je še župan Matjaž Zanoškar z 
delegacijo občinskih svetnikov, ki so položili svoj 
venec. Tako v Slovenj Gradcu ohranjajo spomin 
na padle, ki so na oltar domovine položili svoja 
mlada življenja. Pridružili so se komemoraciji, ki 
jo je organizirala mestna občina ob dnevu mrt-
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Konec marca so imeli občni zbor tudi člani Zve-
ze veteranov vojne za Slovenijo spodnje Savinj-
ske doline. Na njem so izvolili novo vodstvo. Za 

Predsednik ZVVS  
Adi Vidmajer 

Iz naših združenj

vih pri grobnici herojev v Slovenj Gradcu.
Novembra je častni predsednik OZVVS Mislinjske 
doline Viktor Jeromel v Doliču podelil odlikova-
nja MSNZ kot takratni poveljnik 83. ObmŠTO in 
tudi sponzoriral prireditev. Njegova je tudi zaslu-
ga, da je napisal skoraj vse predloge za spomin-
ske znake ter je bil slavnostni govornik na vseh 
podelitvah in pri odkritjih spominskih plošč za 
tajna skladišča. Kot vnet in dosleden zapisovalec 
dogodkov iz časov 1991 je ohranil veliko pisne-
ga gradiva o vojni. Upamo, da bo knjiga, ki je že 
napisana z veliko natančnostjo in zgodovinsko 
verodostojnostjo, kaj kmalu ugledala luč sveta. 
Z njo bodo resnična dejanja v vojni 1991, ki jih 
nepoznavalci razmer na Koroškem tako radi po-
zabijo, za vedno dobila svoje mesto v slovenski 
zgodovini. 
Veliko je še ostalo dogodkov, ki jih tudi zbornik 
Koroška v vojni 1991 ni mogel zajeti. Upam, da 
bomo do 20. obletnice vojne 1991 zapolnili to 
vrzel. Veterane, ki so bili med vojno na Koro-
škem, vabimo, da v nekaj stavkih opišete, kje in 
kaj ste počeli med vojno 1991, ter zapis pošlje-
te na naslov OZVVS Mislinjske doline, Meškova 
2, Slovenj Gradec ali vsaj pokličete na mobilni 
telefon 041 374 664 (Korenta), da se dogovori-
mo. Verjemite, da se je vredno potruditi, malo si 
moramo pomagati tudi sami, da se vaša vloga ne 
pozabi. 

Jože Korent

Z občnega zbora, ki je bil tokrat v 
prostorih I. OŠ Žalec. Spredaj prvi z 
desne stari predsednik Zdenko Terpin, 
tretji novi predsednik Adi Vidmajer, med 
njima podpredsednik Milan Vogrinc in ob 
novem predsedniku župan Občine Žalec 
Lojze Posedel, ki vsestransko podpira 
veterane.

Mesec september je bil letos na Severnoprimor-
skem še posebej poln dogajanj, saj so poleg dru-
gih dogodkov praznovali tudi 60-letnico priklju-
čitve Primorske k matični domovini, v kar so bili 
vključeni tudi veterani. Tako so bili vključeni v 
organizacijo in izvedbo zborovanja »Na svoji 
zemlji« v Novi Gorici, kjer so sodelovali s pred-
stavitvijo praporov vseh tamkajšnjih OZVVS 
in POZVVS. Prapor POZVVS je bil v postroju ta-
koj za praporom 9. korpusa in praporom orga-
nizacije TIGR. Veterani so sodelovali  tudi pri 
slovesnem dvigu državne zastave, pri čemer je 
udeležbo iz neznanega razloga odpovedalo pred-
sedstvo OZVVS Veteran iz Nove Gorice in so ga 
skupaj s člani društva policijskih veteranov Se-
ver izvedli veterani iz OZVVS Kanal in OZVVS Aj-
dovščina - Vipava.

R. Mokorel

Pestro dogajanje 
v septembru na 
Severnoprimorskem

Predstavniki veteranov iz OZVVS 
Kanal,  OZVVS Ajdovščina - Vipava in 
Društva policijskih veteranov Sever med 
slovesnostjo ob dvigu državne zastave.

Zbor kočevskih 
veteranov
Članice in člani OZVVS Kočevje so se 16. marca 
sestali na rednem letnem zboru. V nasprotju s 
prejšnjimi leti, ko so gostovali v zgodovinskem 
Šeškovem domu, so se veterani in njihovi gostje 
letos zbrali v avli OŠ zbora odposlancev, ki jim jo 
je v ta namen gostoljubno prepustil kolektiv šole 
z ravnateljem Francem Gornikom na čelu.
Za atraktiven kulturni program je poskrbel tro-
bilni kvintet Orkestra SV, ki je požel bučno za-
hvalo navdušenega občinstva, zahvala pa gre 
prav gotovo tudi Generalštabu SV (polkovniku 
Marjanu Balantu) in Orkestru SV (podpolkovni-
ku Janiju Šalomonu), ki sta omogočila izpeljavo 
koncerta.
Ob letošnjem zasedanju je bilo razprav bistveno 
manj kot prejšnja leta, pečat tokratnemu zboru 
veteranov pa je dalo večje število podeljenih pri-
znanj ZVVS. Bronaste plakete ZVVS so tako pre-
jeli Silvo Poje, Sandi Polovič in Mihael Petrovič 
ml., srebrno plaketo Mihael Petrovič st., častni 
naziv Slovenska družina oziroma spremljajočo 
listino pa je predsednik ZVVS Srečko Lisjak vročil 
predstavnikom družin Bavcar, Bratož in Prelož-
nik ter družinama Volf iz Vasi in Volf iz Starega 
trga ob Kolpi. Družini Rauh bo zaradi odsotnosti 
listina vročena pozneje. S sprejetjem pravilnika 
o priznanjih OZVVS Kočevje so udeleženci zbo-
ra zagotovili tudi osnovo za podeljevanje lastnih 
priznanj združenja v prihodnosti.
Letni zbor se je kot po navadi končal z veteran-
skim srečanjem, na katerem so kočevski vetera-
ni in njihovi prijatelji iz območnih združenj Bela 
krajina, Ribnica in Velike Lašče ter drugi gostje 
poklepetali o tem in onem.

Mihael Petrovič ml.

predsednika so izbrali Adija Vidmajerja iz Pre-
bolda, ki je bil med osamosvajanjem Slovenije 
poveljnik 81. območja Teritorialne obrambe v 
Žalcu in ima veliko zaslug za neoddajo orožja JA 
17. maja 1990 kot tudi za njegovo tajno skladiš-
čenje in oborožitev enot TO ter prostovoljcev ob 
agresiji na Slovenijo junija 1991. 
O teh dogodkih, vojni za Slovenijo in sedanjem 
pogledu na ta prelomni čas so govorili tudi na to-
kratnem občnem zboru, ki ga je s kulturnim pro-
gramom začela in polepšala Komorna vokalna 
skupina I. OŠ pod vodstvom Zdenke Markovič in 
z glasbeno spremljavo Vilija Kotnika.  
Na občnem zboru, ki se je končal z družabnim 
srečanjem, so tudi letos podeli tri bronaste pla-
kete ZVVS. Prejeli so jih Henrik Krajnc, ki je član 
društva od ustanovitve in je bil dva mandata 
predsednik komisije za zgodovinsko dejavnost 
društva, Zdravko Korotaj, ki je bil član in zadnji 
mandat tudi predsednik komisije za šport, ter 

Matjaž Jančigaj, ki je že dalj časa član predsed-
stva društva, v katerem z znanjem in izkušnjami 
daje velik prispevek k uresničitvi postavljenih 
nalog. 

D. Naraglav



Spoštovani!
Pišem vam v upanju in s prošnjo, da 
se stvari pri nadaljnjem delu naše 
organizacije ne bi tako žalostno 
in ponižujoče končale, kakor so se 
v mojem primeru. Sem žena lani, 
žal, prezgodaj pokojnega Petra 
Suštarja. Oba sva veterana in sva z 
mnogimi dejanji pripomogla k naši 
osamosvojitvi.

K pisanju me je vzpodbudil članek 
v naši reviji, kakšni so spomini v 
Rožni Dolini šestnajst let pozneje. 
Tudi Peter je bil tega dne na mestu 
dogodka, doživljal je grozote in bil 
priča pravemu strelskemu obračunu. 
Ampak ostali so spomini, ko je po 
spopadu prepeljal tank, ki je bil še 
v voznem stanju, na neko drugo 
lokacijo. Pa naj preidem k bistvu.

V začetku letošnjega leta sem 
poslala preko znancev sliko, da bi 
se v naši reviji obeležila prezgodnja 
smrt dragega očeta, moža in vsem, 
ki so ga poznali, zmeraj vestnega 
in družabnega prijatelja. Meseci 
čakanja, nemega ugibanja, zato sem 
sliko še enkrat, tokrat drugo, izročila 
znancu ter ga povprašala, ali jo je 

posredoval na območno enoto, in mi je 
odgovoril, seveda. Ampak z objavo do 
danes ni bilo, žal, nič.

Upravičeno se mi ob vsem tem poraja 
veliko vprašanj, od tega, kdo je za to 
odgovoren, do tistega najčutnejšega, 
moralnega. Če bi odgovorni vedeli na 
primer, kdo so bili v Rožni Dolini glavni 
akterji, bi ga v tem prepoznali, kje je 
Peter, ki ga ni že leto in pol med nami? 
Pa spominska medalja z njeno številko, 
podeljena ob l0. obletnici, pohval in 
priznanj niti ne omenjam.

Ne pričakujem pojasnil, kdo je za to 
odgovoren, ampak, ko sama zvečer 
odprem našo prekrasno revijo in med 
listanjem pridem do strani V spomin, 
potem zabode v srce dejstvo, da se žal 
mojega moža iz kakršnih koli vzrokov 
že tudi društvo ob njegovem prehitrem 
odhodu ne spominja več! Komu je 
potem revija namenjena, če ne nam, 
veteranom!

Iz čisto osebnih in družinskih vzrokov 
pričakujem objavo tega pisma, objavo 
na straneh V spomin in opravičilo 
odgovornih. Upam, da ne zahtevam 
preveč! 

Žalujoča veteranka, Marta Šuštar

Dne 27. junija 1991 so se pripadniki 
slovenske TO na Medvedjeku 
spopadli z oklepno kolono agresorske 
JA in njenimi vojaškimi letali. S 
prepovedanimi kasetnimi bombami 
so uničevali vse pred seboj in naredili 
strahotno razdejanje tudi med 
civilnimi vozniki tovornjakov, ki so bili 

Vandalizem ali še kaj drugega?
ujeti v dolgih kolonah. Dolina je bila ovita 
v vonj smodnika. Spopad je bil silovit in 
kljub pomanjkanju protioklepnega orožja 
je bila sovražna kolona zaustavljena, 
a žal je napad zahteval žrtve tudi med 
pripadniki TO.

V spomin na ta dogodek in vse žrtve, ki so 

v tem boju za svobodno Slovenijo plačale 
največjo ceno – dale so svoje življenje, so 
bile kmalu postavljene betonske piramide 
z napisano ploščico, ki vsakemu 
mimoidočemu jasno pove, kaj se je na 
tem območju dogajalo.

Končno je bilo leta 2004 po dolgotrajnih 
prizadevanjih in pripravah OZVVS 
Dolenjske - Novo mesto in OZVVS Trebnje 
postavljeno spominsko znamenje, ki si 
ga dogodek po pomembnosti prav gotovo 
zasluži in ki je v ponos vsem veterankam 
in veteranom, udeležencem bitke na 
Medvedjeku. Vsi udeleženci bitke in žal 
tudi vse žrtve bodo za večno napisani na 
spomeniku. Člani OZVVS Trebnje smo 
prevzeli skrbništvo nad obeležjem in po 
najboljših močeh se trudimo, da bi bili 
dobri gospodarji, pa čeprav z majhnimi 
finančnimi sredstvi.

Boli nas, da tudi država Slovenija, 
za katero smo bili pripravljeni 
žrtvovati življenja, ne pokaže prave 
pripravljenosti, da bi nam pomagala pri 
uresničevanju naših želja in načrtov.

Veliko dela je bilo že postorjeno v okolici 
spomenika, veliko dela nas še čaka 
do našega končnega cilja - ureditve 
spominskega parka. 

A nekomu (nekaterim) to očitno ni 
po volji, saj  so v zadnjih dveh letiha 
kar nekajkrat povzročili precejšnjo 
materialno škodo. Neznanci, ki 
povzročajo škodo, s temi svojimi dejanji 
jasno kažejo, da jim življenje v svobodni 
državi ne pomeni nič.

Sprašujemo se, kaj res ne premorejo 
vsaj malo spoštovanja do vseh 
padlih žrtev, njihovih najbližnjih, 
sorodnikov in znancev? Tudi ogromno 
ur prostovoljnega dela in prelitega 
znoja veteranov je razlog, da vsem tem 
vandalom in objestnežem člani OZVVS 
Trebnje odločno sporočamo – ne bo vam 
uspelo uničiti naše volje in zagnanosti, 
kot ni uspelo sovražni JA leta 1991, 
da bi nas premagala in pokorila. Na 
Medvedjeku lahko skrunite spomenik, 
lahko uničujete cvetje, kradete in 
razbijate luči, podirate in trgate ograjo, 
vendar veličino in pomembnosti dogodka 
na Medvedjeku za samostojnost države 
Slovenije nam veteranom ne more vzeti 
nihče.

Takratni pripadniki TO Trebnje in cele 
Dolenjske smo sodelovali v tej bitki, 
izkusili smo strahote vojne, videli 
smo smrt in kri soborcev, prijateljev 
in sodelavcev. Človeška pamet težko 
dojame, da nekomu nič ne pomeni, 
da danes ravno zaradi nas veteranov, 

Nekateri so grobo poteptali sadove našega dela.
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braniteljev samostojnosti, tudi taki ljudje 
lahko živijo v svobodni Sloveniji.

Celo norčujejo se s tako znanim 
zaničevalnim »martinčkanjem«  
takratnih udeležencev dogodkov na 
Medvedjeku.

Sprašujemo se, kje so bili vsi ti »heroji in 
narodni junaki« leta 1991 v trenutkih, 
ko smo stali v prvi bojni vrsti in se je 
odločalo o usodi vseh Slovencev in 
samostojne države Slovenije. Takrat 
njihovega glasu ni bilo nikjer, danes 
so ti najglasnejši. Nimajo težav pri 
pridobivanju statusa vojnega veterana 
in žal so nekateri to priložnost izkoristili 
tudi za napredovanje na visoke položaje, 
ki jih opravičujejo s tem, da si pripisujejo 
tako velike zasluge, kot bi sami osvobodili 
Slovenijo. A na srečo je veliko več tistih, 
ki naša dejanja podpirajo in nam dajejo 

spodbudo, zato hvala vsem članom 
OZVVS Trebnje, donatorjem in dobrim 
ljudem, ki nam pomagajo, da se lahko 
vsako leto v večjem številu zberemo 
ob našem simbolu ter z oživljanjem 
takratnih dogodkov prenašamo spomine 
tudi na mlajše generacije, da ne bi zašli v 
pozabo.

Naj večno živi spomin na 
osamosvojitvene dogodke in na vse žrtve 
agresije JA leta 1991. Veterani vojne za 
Slovenijo bomo vedno branili tisto, kar 
smo leta 1991 pribojevali s krvjo, in to 
je svoboda. In morda bodo tudi tisti, 
ki povzročajo škodo pri spomeniku na 
Medvedjeku, nekoč spoznali, da je ravno 
ta svoboda tista vrednota, za katero se je 
vredno žrtvovati.   

Za OZVVS Trebnje Miro Resnik

Dan samostojnosti in enotnosti
Nekoliko skromno in kar ponižno se 
ta praznik 26. decembra skriva med 
božično-novoletnimi prazniki, poleg tega 
pa še na ta dan praznujemo sv. Štefana, 
lastniki konj pa svoje lepe in plemenite 
živali še vodijo na blagoslovitev. Razlogov 
za prijetno praznovanje je v izobilju.

Nimam namena naših bralcev 
dolgočasiti s podrobnimi podatki, ampak 
le v nekaj stavkih spomniti na tisti čas, 
ki je toliko zaznamoval našo novejšo 
zgodovino. 

Do vojne za Slovenijo je prišlo zaradi 
nasprotovanja slovenskim težnjam po 
decentralizaciji in demokratizaciji. 
Pritiski iz Beograda so se nenehno 
stopnjevali in tako je prišlo do 
plebiscita o samostojnosti Republike 
Slovenije v decembru 1990. Velika 
večina prebivalcev se je odločila za 
samostojno in neodvisno državo. To 
izjemno pogumno in plemenito dejanje 
slovenskega naroda je bilo potem leta 
1991 povod za napad JA na Republiko 
Slovenijo.  

V naslednjem letu so se dogodki zelo hitro 
razvijali, večina se nas še dobro spominja 
pritiskov iz Beograda, predvsem pa 
tisti, ki smo s puško v roki varovali našo 
domovino. Res si nisem nikoli v življenju 
predstavljal, da bom kdaj dočakal vojno. 
To je resnično na kratko opisan pomen 
tega  praznika. Meni osebno zelo veliko 
pomeni, saj ljubim svojo domovino in 

kraj, v katerem živim. Po svoje sem 
srečen in ponosen, da živim v tem času 
in na tem prostoru. Navezanost na moj 
rojstni kraj Štore je vedno večja in vedno 
močnejša. Morda je tudi to vzrok, da 
toliko zagovarjam društva in družabno 
življenje v občini. To je vsaj malo 
»protiutež« strankarskemu življenju, saj 
so delitve med naše in vaše ter leve in 
desne vedno bolj prisotne. Ampak to je že 
druga zgodba.

In da se vrnem na praznik, o katerem 
pišem. Da je zame to eden največjih 
praznikov, govori tudi dejstvo, da sem že 
pozimi leta 1999 pristojnim v Ljubljani 
podal vsaj zame zelo zanimiv predlog, ki 
sem ga takole utemeljil: »… brata V. in S. 
Avsenik sta takšna glasbena genija, da bi 
njihove skladbe lahko igral simfonični 
orkester RTS v dvorani Cankarjevega 
doma prav na dan samostojnosti 26. 12. po 
vzoru dunajskih filharmonikov na novega 
leta dan, ko igrajo Štravsove skladbe. Oni 
na koncu zaigrajo Na lepi modri Donavi 
in Radetski marš, mi pa bi zaključili s 
Slovenija, od kod lepote tvoje in Golico …« 
Čudovito razpoloženje za praznovanje ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti. Glede na 
mojo vztrajnost in večni optimizem upam, 
da se mi bo ta želja tudi uresničila, saj me 
za ta predlog navdihuje tudi na stotine 
pisem v znak podpore iz vse Slovenije.

Srečko Križanec

Poimenovanje 
novih ulic 
Pred časom je kočevske veterane 
razveselil sklep občinskega sveta, 
ki je ob soglasju vseh političnih 
strank sklenil, da spomin na 
obdobje osamosvajanja počasti s 
poimenovanjem treh novih ulic v 
naselju Mestni log. Tako naj bi Kočevje 
postalo bogatejše za Ulico slovenskih 
teritorialcev, Ulico veteranov 
osamosvojitve Slovenije in Ulico 
brigade MORiS.  

Žal so se tik pred lokalnimi volitvami, 
morda tudi zaradi osebnih volilnih 
ambicij kakšnega posameznika ali 
posameznice, oglasili tisti, ki jim gre 
dejstvo, da je Slovenija osamosvojitev 
obranila v vojni, očitno v nos. Dobro 
poldrugo desetletje po podpisovanju 
Deklaracije za mir tako po Kočevju 
spet krožijo stari ideološki očitki o 
militarizaciji družbe, na državne 
organe romajo pisni protesti, 
napovedane so peticije, postavljene 
zahteve po takojšnjem umiku sklepa. 

Ob tem si seveda lahko zastavimo 
vprašanje, ali je mar res sramota 
živeti v ulici, ki naj bi z imenom 
slovenskih teritorialcev ali veteranov 
osamosvojitve ohranila spomin 
na dejstvo, da nam država ni bila 
podarjena, ampak smo jo morali 
obraniti z orožjem, pri čemer so 
veterani tvegaali, nekateri pa tudi 
žrtvovali življenja? Je morda sramota 
nositi v osebnih dokumentih zapisano 
ime brigade, ki je leta 1990,  nekaj dni 
pred referendumom o nadaljnji poti 
Slovenije, z javnim postrojem v zimski 
Kočevski Reki sodržavljanom sporočila, 
da so se slovenske oborožene sile 
pripravljene odločno upreti morebitni 
agresiji? Odgovor je pametnemu 
bržkone na dlani.

Zato tisti, ki s poimenovanjem 
ulic »nikomur nočejo postavljati 
spomenikov«, pravzaprav počnejo prav 
slednje. Le da postavljajo spomenik 
lastni ozkosrčnosti,  predvsem pa je 
iz njihovega ravnanja razvidno, da 
bi se najbrž marsikateri (oziroma 
marsikatera) znašel v precej 
neprijetnem položaju, če bi ga kdo od 
njihovih najmlajših kdaj presenetil 
z vprašanjem v stilu tistega znanega 
filmskega naslova: »Kaj si počel v vojni, 
očka?«

Mihael Petrovič ml.
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Kočevski veterani na 
Štajerskem
Kočevske veterane je po ekskurzijah na avstrijsko Koroško in v Furlanijo 
- Julijsko krajino v letošnjem oktobru pot še v tretje popeljala preko držav-
ne meje, saj so si ob obisku na Štajerskem poleg prizorišča spopadov z JA 
na Šentilju in prostorov mariborskih veteranov v meljski vojašnici ogledali 
tudi gornještajersko deželno glavno mesto Gradec z Deželno orožarno in 
Avstrijski muzej zračnega prometa (Österreichisches Luftfahrtmuseum) v 
bližnjem Thalerhofu.  
Pod strokovnim vodstvom nekdanjih civilnih pilotov Walterja H. Ehgart-
nerja in Wollfa Kieberla so se veterani v Avstrijskem muzeju zračnega pro-
meta najprej sprehodili med številnimi atraktivnimi eksponati, ki so jih v 
skoraj tridesetletnem delovanju pridobili in precej tudi sami restavrirali 
prostovoljci muzejskega društva. Razstavljeni zrakoplovi vrste Antonov, 
Jak, Mig, De Havilland, Mirage in Saab so le najbolj zveneča imena, ki vabijo 
k obisku Thalerhofa, oba muzejska vodnika pa sta udeležencem ekskurzije 
znala na preprost in hkrati zanimiv način pojasniti marsikatero skrivnost 
delovanja in konstrukcije letal.   
V neformalnem klepetu, ki je sledil ogledu muzeja, je beseda nanesla tudi 
na osamosvojitveno vojno in veterani so lahko ugotovili, da naši severni 
sosedje tudi več kot petnajst let po tedanjih dogodkih še vedno nadvse spo-
štujejo odločnost, s katero se je mali slovenski narod tedaj postavil po robu 
vojaški mašineriji JA. O tem po svoje priča tudi besedilo k fotografijama 
gostov iz Kočevja, ki sta bili že naslednji dan objavljeni na muzejski spletni 
strani: »Kočevski veterani so z velikim navdušenjem zavzeli naš muzej.«
Prav tako fascinanten kot ogled letalskega muzeja je bil tudi obisk Dežel-
ne orožarne v Gradcu, v katerem so veterani lahko obudili zgodovinski 
spomin na obdobje, ki je bilo tudi na Kočevskem izjemno burno. Več kot 
32.000 ohranjenih kosov orožja in opreme v največjem tovrstnem muzeju 
sveta še danes priča o času turških vpadov, še posebej, ker se v orožarni ra-
zen sodobne električne razsvetljave od tedanjih dni ni spremenilo skoraj-
da nič. Človeku se na trenutke zazdi, da shranjeno orožje in bleščeči oklepi 
le čakajo, kdaj jih bodo orožarski mojster in njegovi pomočniki skozi okna 
po vrveh spustili v roke deželnih brambovcev. Vojakom in celo njihovim 
poveljnikom je bil namreč vstop v stavbo nekdaj najstrožje prepovedan, 
saj so se oblasti bale vohunjenja.
Da je Gradec z izjemno ohranjeno stavbno dediščino resnično po pravici 
uvrščen na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, so se udeleženci 
v nadaljevanju ekskurzije lahko prepričali med vodenim ogledom starega 
dela mesta, pri čemer so odkrivali tudi povezave z zgodovino svojega do-
mačega kraja, saj je bil Gradec vrsto let prestolnica Notranje Avstrije, v ka-
tero je kot del Kranjske sodila tudi širša Kočevska. Kako uspešno je ob robu 
starega mogoče nevsiljivo umestiti sodobno arhitekturo, pa je veteranom 
dokazal sprehod ob Muri, kjer sta v letu 2003, ko je bil Gradec kulturna pre-
stolnica Evrope, zrasla futuristična Hiša umetnosti, imenovana tudi Prijaz-
ni vesoljec, ter sprva kot začasen objekt zamišljen školjkast Otok na Muri, 
ki pa se je meščanom tako priljubil, da so ga trajno vzeli za svojega.
Seveda ob ekskurziji na Štajersko člani OZVVS Kočevje niso mogli mimo 
dogodkov v letih 1990 in 1991, saj so se vsem v spomin vtisnili dramatični 
posnetki, ki so takrat prihajali s tega konca naše domovine. Da je za ne-
kaj časa ponovno oživel čas spopadov za mejni prehod Šentilj, je poskrbel 
Srečko Cehnar, predsednik OZVVS občin Kungota, Pesnica in Šentilj, ki je  
goste iz Kočevja skupaj s Tonetom Korošcem, predsednikom OZVVS Mari-

Kočevski veterani so se v Avstrijskem muzeju zračnega prometa 
najprej sprehodili med številnimi zrakoplovi, ki so svoj zadnji 
dom našli v tej ustanovi. Tam so jih tudi obnovili in tako iztrgali 
krempljem pozabe.

bor, ob povratku pričakal na avstrijsko-slovenski meji. Tako kot vselej se 
je tudi tokrat izkazalo, da je resničen pomen in težavnost neke bojne situa-
cije možno doumeti šele z ogledom dejanskega prizorišča in ob doživetem 
pričevanju aktivnega udeleženca dogodkov, ki ni sposoben le analitično 
interpretirati dejstev, ampak ima njegovo pričevanje tudi globljo človeško 
razsežnost.
Svojevrstno učno uro slovenske zgodovine je prav gotovo predstavljal tudi 
obisk v prostorih mariborskih veteranskih kolegov, s katerimi kočevske že 
nekaj let družijo prijateljske vezi in ki so gostom priskočili na pomoč tudi 
pri organiziranju tople malice in večerje. Ne samo, da je iz meljske vojašni-
ce, kjer danes domuje OZVVS Maribor, v usodnih dneh ob razpadu Avstro-
Ogrske general Maister s svojim štabom vodil boj za Maribor in da je med 
drugo svetovno vojno okupator tod zbiral Slovence, ki jih je potem izgnal 
v Srbijo, ampak so domači veterani na svojem sedežu - poleg Maistrovega 
- z razstavljenimi predmeti v spominski sobi počastili tudi spomin 47. mari-
borskega pešpolka, ki je krvavel na bojiščih soške fronte. 
In ker seveda ne ob obisku pri mariborskih prijateljih ne pozneje na večerji 
v gričih nad mestom ni šlo brez okusne štajerske kapljice, si bodo vetera-
ni iz Kočevja gotovo zapomnili tudi, zakaj na najimenitnejši lokaciji sredi 
graškega Glavnega trga med personifikacijami Mure, Enssa, Drave in Sa-
vinje stoji spomenik nadvojvode Janeza, ki gospodarskega razvoja dežele 
ni pospeševal samo z zavzemanjem za gradnjo železnice, ustanavljanjem 
obrtnih šol in s spodbujanjem znanosti, temveč tudi z uvajanjem sodobnih 
metod in kakovostnih sort grozdja v štajersko vinogradništvo. 

Besedilo in foto: Mihael Petrovič ml.

Razstava o generalu 
Maistru v Kočevju 
V petek, 23. marca, so v Likovnem salonu v Kočevju odprli razstavo o življe-
nju in delu generala Maistra, ki sta jo pod pokroviteljstvom Občine Kočevje 
in župana Janka Vebra pripravila Vojaški muzej SV ter OZVVS Kočevje. V 
okviru razstave so bili predstavljeni tudi kočevski Maistrovi borci  ter raz-
stavljeni eksponati iz prve svetovne vojne, last člana OZVVS Kočevje To-
maža Tropeta.
Skupne razstave Vojaškega muzeja in kočevskih veteranov so v zadnjih le-
tih postale že kar nekakšna tradicija in so se vselej lahko pohvalile z do-
brim obiskom, kljub temu pa avtor razstave nadporočnik Albin Mikulič in 
štabni vodnik Alojz Jereb ter člani OZVVS za svoj dolgoletni trud niso bili še 
nikoli tako poplačani kot letos, ko je v tednu dni, kolikor je razstava trajala, 
Likovni salon obiskalo več sto obiskovalcev. 
Posebej razveseljivo je, da so se vabilu letos  izjemno dobro odzvali v obeh 
osnovnih šolah, srednješolskem centru ter gimnaziji, tako da so dijaki, ki 
so pod vodstvom profesorjev obiskali razstavo, vojaka in umetnika Maistra 
doživeli veliko nazorneje, kot ga sicer lahko doživljajo ob učbenikih. Zato 
ne preseneča predlog mladih, da bi bilo dobro, če bi vsebina razstavnih 
panojev dobila tudi svojo tiskano obliko. Sodeč po zanimanju za gradiva o 
osamosvojitveni vojni, ki so jih za obiskovalce prispevali Vojaški muzej SV, 
Posavski muzej Brežice ter ZVVS, ter za materiale, ki jih je veteranom ob tej 
priložnosti odstopil Odsek za pridobivanje kadra SV, ni pretirano sklepati, 
da je pobuda vsekakor vredna razmisleka.

Mihael Petrovič ml.

Poravnava starega dolga
Kot eno od pomembnih nalog si je OZVVS Kočevje zadalo tudi začetek za-
znamovanja tajnih skladišč orožja in opreme TO na območju nekdanje 
kočevske občine s spominskimi ploščami. Pri tem so se kočevski veterani 
srečali predvsem z dvema problemoma: z nepopolnimi evidencami, saj je 
seznam lokacij obstajal le za skladišča 27. OŠTO, ne pa tudi za 30. razvojno 
skupino oziroma 1. specialno brigado MORiS, in s ceno obeležij, ki zaradi 
omejenih finančnih sredstev žal onemogoča, da bi bila lahko postavljena 
vsa hkrati. 
Prav zato je bil na OZVVS sprejet sklep, da se ob podpori občin Kočevje in 
Kostel v prvi fazi namestijo plošče na skladiščih 27. OŠTO, hkrati pa se za-
čne sestavljati seznam lokacij za 30. razvojno skupino, kjer bodo obeležja 
po možnostih postopoma nameščena v prihodnjih letih. Seznam je ob so-
delovanju pripadnikov poklicne sestave nekdanje 30. razvojne skupine in 
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lokalnih nosilcev nalog pri disperziji oborožitve tudi že sestavljen in je v 
času pisanja tega članka v fazi preverjanja oziroma dopolnjevanja na te-
renu. 
Do zdaj je delegacija OZVVS Kočevje in Občine Kočevje odkrila spominska 
znamenja na sedmih objektih v občini Kočevje in enem objektu v občini 
Ribnica. Poleg občine, ki je krila stroške bronastih znakov, je postavitev 
označb omogočilo tudi Kamnoseštvo Alojz Erjavec, s. p., iz Mahovnika, ki je 
prispevalo kamnite podloge, montažo pa je opravil član OZVVS Miran Be-
negalija. Obeležja so bila postavljena na naslednje objekte:

1)  Cestno podjetje Novo mesto, Podgorska ulica, Kočevje (nekdanji kam-
nolom), skrbnik: Josip Abramovič, direktor, sredstva: avtomatske in 
polavtomatske puške ter puškomitraljez s strelivom, ročni netrzajni 
raketometi »zolja«, ročni metalci M 70 s strelivom, minometi 60 mm z 
minami, ročne bombe, protitankovske in protipehotne mine, pripeljali: 
Darko Čop, Vinko Farkaš ml., Borut Hočevar, Emil Perš, Miran Benegali-
ja, Anton Rački, Franc Volf, prevoznik: Igor Arko;

2)  zasebna hiša v Livoldu, lastnik: Vincenc Farkaš st., skrbnik: Vincenc Far-
kaš st., sredstva: pištola M 70 s strelivom, večja količina streliva 7,62 
mm, pripeljali: Anton Rački, Franc Volf in Vinko Farkaš ml.;

3)  Dom telesne kulture, Trg zbora odposlancev 30, Kočevje, skrbnika: Bo-
rut in Irma Hočevar, sredstva: avtomatske pištole »škorpijon«, avtomat-
ske puške, protitankovske in protipehotne mine, ročne bombe, večja ko-
ličina streliva 7,62 in 7,65 mm, predal: Miran Loparec;

4)  zaklonišče, Kidričeva ulica 8, Kočevje, skrbnik: Borut Hočevar, sredstva: 
pištole, avtomatske in polavtomatske puške ter puškomitraljezi s stre-
livom, ročni raketometi »zolja«, ročni metalci MB 70 s strelivom, mino-
meti 60 mm z minami, brzostrelke MGV s strelivom, samostreli s pušči-
cami, ročne bombe, protitankovske in protipehotne mine (skupaj okoli 
4,2 tone), pripeljali: Darko Čop, Vinko Farkaš ml., Borut Hočevar, Emil 
Perš, Miran Benegalija, Anton Rački in Drago Jolič;

5)  garaža v zasebni lasti na Rudniku, lastnik: Mihael Vresk, skrbnik: Miha-
el Vresk, sredstva: pištole, avtomatske in polavtomatske puške s streli-
vom, ročne bombe, pripeljali: Darko Čop, Vinko Farkaš ml., Borut Hoče-

Kamnite podložne plošče, ki 
jih je prispeval kamnosek Alojz 
Erjavec, dajejo spominskim 
znamenjem z raznovrstnimi 
oblikami izrazito individualno 
noto. Znak na fotografiji je 
pritrjen na garaži Mirana 
Benegalije v Mlaki.

var, Emil Perš, Miran Benegalija, 
Anton Rački in Mihael Vresk; za-
radi vlažnega prostora je bilo 
orožje skupaj z orožjem speci-
alne brigade MORiS  iz prvotne 
hiše na Rudniku (prav tako v la-
sti Mihaela Vreska) po treh ted-
nih premeščeno v garažo pri go-
stinskem objektu Jezero, kjer je 
postavljeno tudi obeležje;

6)  »Žito« Ljubljana, Ljubljanska ce-
sta 39, skrbnik: direktor Dušan 
Tošaj, sprejela: Dušan Tošaj in 
Jadran Šobar, sredstva: avtomat-
ske puške s strelivom, ročni rake-
tometi »zolja«, ročni metalci MB 
70 s strelivom, pripeljali: Vinko 
Farkaš ml., Borut Hočevar, Emil 
Štavdohar in Drago Jolič;

7)  garaža zasebne hiše na Mlaki pri 
Kočevju, lastnik: Miran Benega-
lija, skrbnik: Miran Benegalija, 
sredstva: polavtomatske puške 
s strelivom, večja količina ročnih 

raketometov »zolja« in ročnih bomb, pripeljala: Vinko Farkaš ml. in Emil 
Perš;

8)  zasebna hiša v Grčaricah, lastnik: Albin Mikulič, skrbnik: Albin Mikulič, 
sredstva: pištole, brzostrelke, strelivo, pripeljala: Darko Čop in Vinko 
Farkaš ml.

Ob odkrivanju spominskih znamenj je na dan prišla tudi marsikatera si-
cer manj znana podrobnost iz tedanjega obdobja, npr. zgodba stanovalcev 
bloka v Kidričevi ulici, ki so bili prepričani, da je v njihovem zaklonišču 
shranjena zgolj intendantska oprema TO – odeje in obutev torej, a so kljub 
temu noč in dan nadzorovali okolico bloka in skrbnika skladišča B. Hoče-
varja obveščali o vseh dogajanjih, ki so jih zaznali. Šele po vojni so izvede-
li, kaj so resnično varovali in kolikšen pomen je njihova budnost imela za 
obrambne priprave na Kočevskem.
To in druge zgodbe o skrbeh, težavah in strahovih ljudi, ki so za slovensko 
državo hranili oborožitev TO ter tako prispevali nemajhen delež k uspešni 

izvedbi projekta osamosvajanja, je zabeležila tudi kamera. Želja kočevskih 
veteranov je, da bi po koncu označevanja vseh tajnih skladišč orožja na 
območju OZVVS Kočevje lahko pripravili dokumentarec, ki bi za prihod-
nje rodove ohranil spomin na pogum in predanost številnih, doslej ano-
nimnih državljanov, ki se niso obotavljali nase in na svoje družine prevzeti 
velikega tveganja v času, ko je bila od njihovega ravnanja odvisna usoda 
domovine.

Besedilo in foto: Mihael Petrovič ml.

Jesenski izlet veteranov 
Notranjske
V soboto, 20. oktobra, je 181 članov veteranske organizacije No-
tranjske in njihovih svojcev  s štirimi avtobusi odšlo na šesti, že tra-
dicionalni jesenski izlet po Sloveniji. Tokrat so si ogledali kulturne 
in zgodovinske znamenitosti  Idrijskega in Cerkljanskega. Po obisku 
muzejev v Idriji in Cerknem,  Antonijevem rovu rudnika živega sre-
bra v Idriji, ogledu lepot Divjega jezera in pokušnji idrijskih žlikro-
fov je na udeležence močan vtis napravila razstava Človeka nikar, ki 
prikazuje vojno za samostojno Slovenijo 1991. Pripravila jo je Zveza 
policijskih veteranskih  društev Sever Slovenije, del razstave so tudi 
prispevki veteranske organizacije severnoprimorske regije.
Poučni celodnevni izlet so končali v Centru vojnih veteranov v Logat-
cu, kjer jih je pozdravil tudi vodja centra Miro Pogačnik ter orisal delo 
v centru in prisotnim zaželel dobro počutje.
Ob klepetu, obujanju spominov ter plesu ob zvokih ad hoc ansambla 
Veteran, ki ga sestavljajo člani organizacije, je čas hitro minil. Udele-
ženci so si ob slovesu zaželeli zdravja in sreče v naslednjem letu ter 
ponovnega snidenja na naslednjem druženju.

VŠ
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Letni koncert 
veteranskega pevskega 
zbora
V petek, 12. oktobra, je bil v baročni dvorani v Radovljici letni koncert, 
na katerem so se predstavili pevke in pevci veteranskega pevskega zbora 
Območnega združenja Radovljica - Jesenice. Pod vodstvom Franca Podjeda 
in Metke Rutar Piber so zapeli narodne,  ponarodele, domoljubne in boj-
ne pesmi, pesmi trpljenja, upora in zmag slovenskega naroda. Kot gostje 
so na koncertu sodelovali še Gašper Primožič in Harmonikarski orkester 
Glasbene šole Radovljica. Koncert je spremljalo približno 200 poslušalk in 
poslušalcev.
Veteranski pevski zbor ima 24 pevk in pevcev. V sedmih letih so nastopili 
več kot 120-krat. Novembra so imeli koncert na Blejski Dobravi, dogovar-
jajo pa se tudi za nastop v Begunjah.

rk



Veterani tokrat v Taboru    
Vsakoletno srečanje treh veteranskih združenj spodnje Savinjske doline je 
letos potekalo v občini Tabor. Veterani vojne za Slovenijo, veterani policij-
skega društva Sever in člani Združenja borcev za vrednote NOB so ta dan 
znova potrdili, da so takšna srečanja potrebna in da se pred leti podpisan 
sporazum o medsebojnem sodelovanju vsestransko izvaja. Predvsem je 
lahko za vzgled matičnim organizacijam na ravni države, ki ne znajo, noče-
jo ali ne zmorejo vzpostaviti takšnega sodelovanja.         
Srečanje, ki je bilo v športnem centru pri Osnovni šoli Tabor, je bilo do-
poldne popestreno s športnimi igrami. Članice in člani veteranskih orga-
nizacij so se pomerili med sabo v treh disciplinah: v balinanju, streljanju z 
zračno puško in vlečenju vrvi. Poleg tega je bil organiziran zanimiv pohod 
do domačije Lesjakovih v Miklavžu, kjer so si udeleženci ogledali bogato 
muzejsko zbirko motorjev, avtomobilov in drugih starin. Ta dan se je s svo-
jo motorizirano tehniko in opremo predstavila tudi Slovenska vojska, ki je 
poskrbela še za najbolj priljubljeno vojaško jed (vsaj včasih je bilo tako) 
fižol. Za vse udeležence srečanja je bil posebej zanimiv velik vojaški heli-
kopter.
V drugem delu srečanja so razglasili rezultate športnih tekmovanj. V bali-
nanju je prvo mesto zasedla 1. ekipa ZZB Žalca, drugo in tretje mesto sta 
osvojili 1. in 2. ekipa ZZB Prebold. V vlečenju vrvi je bila najmočnejša ekipa 
ZVVS. Pri streljanju z zračno puško je pri ženskah zmagala ekipa ZZB, pri 
moških pa ekipa ZVVS. Med posameznicami je bila najboljša Tilka Breznik, 
druga je bila Pavlina Glušič in tretja Karolina Ferme. Pri moških je bil naj-
uspešnejši Peter Turnšek, drugo mesto je zasedel Ivan Novak in tretje Rudi 
Kranjc.
Ob tej priložnosti je zbrane pozdravil podžupan Občine Tabor Janko Drča, 
udeležencem so spregovorili še Adi Vidmajer, predsednik ZVVS, Marijan 
Turičnik, predsednik ZZB, in Viljem Petek iz ZZB, ki je predstavil načrt ne-
kdanje tehnike Cankar, katera je delovala v šmiklavških hribih.

D. Naraglav

Dobitniki letošnjih medalj in pokala s športnega srečanja skupaj 
s predsedniki veteranskih organizacij.

Krvodajalska akcija 
veteranov 
OZVVS Celje se je zaradi vse večjih potreb po krvi odločilo, da bo orga-
niziralo krvodajalsko akcijo in tako pomagalo  celjski bolnišnici pri zago-
tavljanju potrebnih količin krvi. Za akcijo so se dogovorili in uskladili s 
transfuzijskim oddelkom bolnišnice Celje. Glede na veliko število vablje-
nih članov so upravičeno pričakovali, da se bo povabilu za darovanje krvi 
odzvalo več članov. Na veliko presenečenje vodstva celjskih veteranov je 
bila udeležba bolj skromna, vendar se kljub temu vsem darovalcem krvi 
iskreno zahvaljujejo za njihov humanitarni prispevek.
Poudariti je treba, da imajo celjski veterani v svojih vrstah člane, ki redno 
darujejo to življenjsko pomembno tekočino.
Na koncu še enkrat vsem darovalcem iskrena hvala za to plemenito deja-
nje! 

Franc Ulaga
Na srečanju je bilo nekaj manj kot 500 prisotnih, ki so se v prijetni 
družbi ob glasbi in plesu zabavali in veselili.
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Prednovoletno srečanje
V osrčju Goriških brd v Vinski kleti Dobrovo je OZVVS »Veteran« Nova Go-
rica tudi letos organiziral druženje in praznovanje za vse svoje članice in 
člane v spremstvu najdražjega oziroma najdražje. Na srečanju je bilo ne-
kaj manj kot 500 prisotnih, ki so se v prijetni družbi ob glasbi, plesu ter 
seveda primerni hrani in pijači zabavali in veselili. Bilo je veliko obujanja 
spominov na čas pred šestnajstimi leti, pa tudi vse obdobje nastajanja, raz-
voja in graditve TO od njenih začetkov, leto 1969 pa do vojne za osamo-
svojitev Slovenije. Na srečanju je spregovoril predsednik OZVVS »Veteran« 
Nova Gorica  Srečko Lisjak, ki je v kratkih besedah opisal obdobje, ko smo 
branili dom, družino in domovino. Vsem se je zahvalil za prispevek pred 
šestnajstimi leti ter jim zaželel vse dobro v letu 2008. V pozdravni nagovor 
je umetelno vgradil pesem Toneta Kuntnerja; zaradi njene sporočilnosti in 
aktualnosti jo je res vredno zapisati.

 Kdo je sanjal
 

 Kdo je sanjal slovenske sanje,
 ko niso bile dovoljene sanje,

 kdo jih je sanjal ponosno in smelo,
 kdo se jih je sramoval?

 Kdo jih je skrival, zatajeval,
 kdo se jih je bal priznati?

 Kdo vanje dvomil, kdo veroval?
 Kdo jih preziral, zasramoval,

 kdo streljal vanje?
 

 In za vse prvo
 in zadnje vprašanje:

 kdo je zmagal,
 ko zmagale so sanje?

 
 /Ko zmagale so sanje,

 smo zmagali vsi!?/

 Tone Kuntner          

 
Novogoriški veterani se za pomoč zahvaljujejo Vinski kleti Dobrovo in 
vsem, ki so pomagali pri izvedbi tega srečanja, še posebno posameznikom 
veteranske sekcije Brda.

Vinko Jarc 



Dan zgodovine za 
veterane 
V okviru letnega programa so se vojni veterani OZVVS iz Murske Sobote 
odločili, da bodo obiskali kolege na Dolenjskem. Da bo to zelo poučen dan 
iz zgodovine, so vedeli že, ko so z gostitelji skrbno pripravljali načrt obis-
ka. Zelo hitro se je pokazalo, da je obisk veteranov na Dolenjskem dobra in 
prava izbira. Dva avtobusa veteranov iz Murske Sobote sta ob prihodu na 
Rašico pričakala predsednik in sekretar OZVVS Ribnica Peter Levstek in Bo-
rut Kozina. Po prijetni dobrodošlici je sledil ogled Trubarjeve domačije, ki 
obsega več objektov. To so spominska hiša s spominsko sobo in z mlinom, 
žaga venecijanka, ki stoji na otoku, in gospodarsko poslopje, v katerem je 
iz hleva nastala krčma, v skednju je nastala galerija Skedenj, na podstrešju 
nad galerijo je Trubarjeva čitalnica, v prejšnji kašči pa sta zdaj sprejemnica 
in prodajalna spominkov. Vse tri zgradbe stojijo na mestu, na katerem je 
stala Trubarjeva rojstna hiša z mlinom in žago, vendar so ti objekti novejše-
ga datuma - stari kakih 200 let - in torej ne gre za objekte izpred 500 let, ko 
se je rodil Primož Trubar. Trubarjeva rojstna hiša je bila lesena bajta, ki jo 
je že v Trubarjevem času pozobal zob časa, najbrž v podobi ognja.
Naslednja točka ogleda je bila romarska cerkev Marije Vnebovzete pri Novi 
Štifti, kjer jih je sprejel in pozdravil župan Občine Sodražica Blaž Milavec.
Cerkev je čudovit primer izvirne baročne arhitekture. V notranjosti blesti-
jo trije zlati oltarji in sodijo med najlepše spomenike rezbarske umetnosti 
v drugi polovici 17. stoletja.
Vodeni ogledi zgodovinskih znamenitosti pomenijo pravo priložnost, da si 
osvežimo pretekli spomin, in to nam je pokazal ogled gradu Ribnica (tudi 
Reifniz), ki stoji na bregu reke Bistrice. Celotno zasnovo z zunanjim obzid-
jem in obrambnimi stolpi obdaja vodni jarek, dostop v grad pa je prek dviž-
nega mostu. Verjetno so prvotno stolpasto poslopje pozidali v 12. stoletju 
že Turjačani (po Valvazorjevih besedah leta 1082), Ortenburžani so sto let 
pozneje dozidali nova poslopja, z mogočnim obzidjem in obrambnimi stol-
pi pa so ga zaradi turške nevarnosti obzidali v drugi polovici 15. stoletja. 
Popoldan je po kosilu sledil ogled spominskega parka Manevrske strukture 
Narodne zaščite v Kočevski Reki ter Šeškovega doma. 
Tistega ne tako daljnega 17. decembra 1990 je bil za Slovenijo velik in praz-
ničen dan. Tega dne smo bili Slovenci priča predstavitvi realne vojaške sile 
za zavarovanje plebiscita o samostojnosti Slovenije, ki je potekal 23. de-
cembra 1990. Na plebiscitu se je več kot 88 odstotkov volivcev odločilo 
za samostojno in neodvisno Slovenijo. Rezultati so bili razglašeni 26. de-
cembra, 25. junija 1991 pa je slovenski parlament sprejel ustavni zakon za 
uresničitev Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slo-
venije, Deklaracijo o neodvisnosti in več zakonov, s katerimi je Slovenija 
prevzela prejšnje pristojnosti federacije na svojem ozemlju.
Dejansko in simbolno se je zgodil eden od ključnih prelomov s starim re-
dom. Slovenska vojska je s svojo prvo enoto prostovoljcev specialne bri-
gade MORiS javno stopila v službo naroda, v obrambo njegovih najvišjih 
vrednot in ciljev. Na očeh slovenske in svetovne javnosti so stali ljudje, ki 
so bili pripravljeni kot demokrati in domoljubi storiti vse za svobodo Slo-
venije in njene državnosti. In ko je prišel čas napada na Slovenijo, so to 
obljubo tudi držali ter s tem vojakom povrnili dostojanstvo služenja do-
movini. Na te prelomne dni nas je spomnil in opomnil kolega Tone Vovko, 

predsednik OZVVS Kočevje, ki nas je sprejel v spominskem parku.
Šeškov dom in muzejska stavba v pokrajinskem muzeju Kočevje sta iz-
jemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 
1936–1937 kot Sokolski dom. Načrte je izdelal pooblaščeni gradbeni inže-
nir Gustav Trenz iz Novega mesta. Dom je predvidel kot večnamensko stav-
bo z veliko osrednjo telovadnico, dvorano z gledališkim odrom in stranski-
mi prostori ob njej. V takšni stavbi je od 1. do 4. oktobra 1943 potekal zbor 
odposlancev slovenskega naroda, prvo neposredno izvoljeno predstavni-
štvo okupiranega naroda v Evropi med drugo svetovno vojno.
Da smo bili v tej osamosvojitveni vojni Slovenci uporniki z razlogom, nam 
potrjujejo dejstva o samostojnosti in suverenosti ter mednarodno prizna-
ni državi. 
Murskosoboški veterani se zahvaljujejo veteranom z Dolenjske, ker so jim 
pomagali pripraviti izlet, zato jih z velikim veseljem vabijo v Prekmurje. 
Zahvaljujejo se tudi vsem vodnikom, ki so jih vodili po Dolenjski.

Anton Križnik 
Foto: Drago Dundek

Spominski posnetek z obiska na Dolenjskem.

Obnovljeno pokopališče             
OZVVS Murska Sobota ima z veteransko organizacijo BEOSZ iz Székesfe-
hérvárja na Madžarskem podpisano pogodbo o prijateljskem sodelovanju. 
Ta sorodna veteranska organizacija skrbi tudi za grobove padlih vojakov v 
Sloveniji iz prve svetovne vojne - soške fronte. V četrtek, 1. novembra, so 
bili povabljeni, da se udeležijo slovesnosti ob obnovitvi  ukanškega poko-
pališča v Bohinju. Na tem pokopališču so pokopani padli  vojaki iz devetih 
vojskujočih se držav. 
Soška fronta je bila del bojišča, ki je v prvi svetovni vojni potekalo med ita-
lijansko in avstro-ogrsko vojsko od Rombona do Tržaškega zaliva, v skupni 
dolžini nad 90 km. Fronta je bila prizorišče največjega spopada na gorskem 
območju v celotni zgodovini človeštva in največji spopad na Slovenskem 
sploh.
V spopadih na tej fronti je umrlo na tisoče slovenskih vojakov, zaradi če-
sar je tudi danes globoko ukoreninjena v slovensko zgodovino. Čeprav je 
fronta vzela množico življenj, je njen pozitivni vidik za Slovence prepreči-
tev italijanskega prodiranja dalje v notranjost slovenskega ozemlja in zato 
potencialno njegovo manjše razkosanje po koncu vojne.
Vence so položili vsi veleposlaniki držav padlih vojakov in tudi veterani 
ZVVS iz območnega združenja Murska Sobota in pokrajine  Gorenjske. 
Po končani slovesnosti so se krajši čas zadržali v pisani družbi takratnih 
vojskujočih se narodov, tudi nasprotnikov. Ugotavljali so, da so vojaki iz-
polnjevali le ukaze takratne politike z drugimi sredstvi.  
Veteran je vojak, ki izpolni dolg do domovine. In lepo je, če domovina to 
tudi prizna.

Besedilo in foto: Anton Križnik

Na pokopališču v Ukancu so pokopani padli vojaki iz devetih 
držav, ki so se bojevale na soški fronti.
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Sekcija »žena veteranov« ZVVS Območja Mežiške doline je v soboto, 6. 
oktobra, organizirala predavanje na temo preventiva - bolezni dojk. 
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujejo dr. Juriju Gorjancu in dr. Ja-
nezu Gorjancu, ki sta se prijazno odzvala  povabilu Sekcije in  njiho-
vim članicam  s svojim izrednim znanjem in izkušnjami na kar se da 
nazoren način povedala poučne stvari o bolezni. 
Organizatoricam je žal le to, da je bil odziv članic Sekcije »žena« vete-
ranov ZVVS OMD slab, saj se jim zdi, da je bila to tema, ki bi morala 
biti zanimiva za vsako žensko. O bolezni se je treba pogovarjati, si de-
liti izkušnje in pomagati. 
Zdravje je zlato, je božji dar, ampak vsak posameznik se mora tudi 
sam potruditi, da se seznani s kar najboljšim poznavanjem bolezni, 
da aktivno sodeluje in živi. 

Lidija Zapečnik

Družine na gori Oljki
V planinskem domu na gori Oljki so drugo soboto v novembru oživeli spo-
mini na slovensko osamosvajanje. To je spomin na čas, ko se je iz skladišč 
Teritorialne obrambe, policije in manevrskih struktur odpeljalo orožje na 
tajne lokacije, na domove 11 družin v Savinjski dolini, ki so varovale in 
skrivale orožje in strelivo vse do maja 1991. 
Kot so v nagovorih poudarjali župan Občine Polzela Ljubo Žnidar kot go-
stitelj srečanja, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo – Območ-
no združenje za spodnjo Savinjsko dolino Adi Vidmajer in podpolkovnik 
Slovenske vojske Emil Pižorn, so tisti čas družine opravile zahtevno in he-
rojsko nalogo, zato so jim ob desetletnici slovenske osamosvojitve podelili 
naziv Slovenska družina, lani pa so na pročeljih posameznih hiš na sloves-
nostih namestili spominska znamenja. 
Na srečanju so podelili medalje Manevrske strukture Narodne zaščite: 
zlato je prejel Adi Vidmajer, srebrno Stane Veniger, enajstim posamez-
nikom pa so podelili bronaste medalje. Poleg tega so podelili 27 spomin-
skih znakov Tajna skladišča 1990/1991. Po kulturnem programu, ki so 
ga pripravili učenci polzelske osnovne šole in Andraški oktet, je bilo dru-
žabno srečanje.

D. Naraglav

Del udeležencev srečanja na gori Oljki.
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Pestra dejavnost 
Letos je OZVVS Litija – Šmartno izvedlo več dejavnosti. O nekaterih je re-
vija Veteran že pisala, zdaj pa le še o treh. Ker območno združenje vklju-
čuje dve občini, Litijo in Šmartno, so tokrat pripravili informativni sesta-
nek samo za šmarske veterane. Seznanili so jih z dejavnostmi v letu 2006 
in z dejavnostjo v letu 2007, spregovorili pa so še o financiranju tekočih 
programov. Nato so se skupno udeležili odkritja spominske plošče »Ohra-
nili orožje TO 1990« na hiši veterana Janeza Nograška na Levstikovi ulici 
v Šmartnem. Po himni in veteranskem simbolnem dejanju je spregovoril 
predsednik združenja, ki je nato s takratnim zalednikom v občinskem šta-
bu odkril spominsko ploščo. Slovesnosti, ki so jo popestrili zasavski rogisti, 
se je udeležil tudi šmarski župan Milan Izlakar.
Prvo oktobrsko soboto je združenje organiziralo tradicionalni izlet, ki se ga 
je udeležilo sto veteranov in njihovih svojcev. Najprej so si ogledali vojaš-
nico v Vipavi, kjer so jih seznanili z življenjem in delom vojakov ter stare-
šin, najbolj zanimiv pa je bil ogled muzeja, v katerem so se zadržali najdlje. 
Nato so se napotili še k ogledu izvirov reke Vipave, ker pa je ves čas močno 
deževalo, so se odpeljali proti Logatcu, kjer je bilo v republiškem veteran-
skem centru srečanje veteranov PO ZVVS Ljubljana okolica. Zaradi slabega 
vremena so se predčasno odpeljali iz Logatca proti domu.
Ob dnevu mrtvih so se veterani s praporom udeležili osrednjih žalnih sloves-
nosti v Litiji in Šmartnem. Pred spomenik braniteljem za samostojno Sloveni-
jo v Litiji sta delegacija veteranov in pododbor Sever Litija položila venec. 

Boris Žužek

Veterani Sever 
tradicionalno v Presarjih    
Veteransko policijsko združenje Sever – Žalec, ki vključuje vse aktivne in 
rezervne nekdanje miličnike oziroma policiste, družine, ki so imele shra-
njeno njihovo orožje in vse druge, ki so iz njihovih vrst sodelovali pri osa-
mosvajanju in v vojni za Slovenijo, je tudi letos pripravilo družabno sreča-
nje članov in njihovih družin na tradicionalnem prostoru RD Šempeter v 
Presarjih. Dopoldne je potekalo tradicionalno ribiško tekmovanje. Največ 
ribiške sreče ali pa tudi znanja je tokrat imel Franc Turnšek, ki je v odmer-
jenem času tekmovanja ulovil 6,34 kg rib, na drugo mesto se je s 5,70 kg 
uvrstil Ivan Kuder, na tretje pa z 0,99 kg Peter Solar. Vsi so za dosežene re-
zultate prejeli medalje in praktična darila.
Na popoldanskem delu srečanja je zbrane najprej pozdravil Beno Balažič, 
ki je podelil tudi priznanja za dolgoletno delo v policiji. Za 30-letno delo sta 
priznanje prejela Iztok Rumf in Zvone Čretnik, za 20-letno pa Sonja Bala-
žic. Vsi trije so sedaj že upokojeni. V nadaljevanju so zbrane nagovorili še 
gostje. To so bili Adi Vidmajer, novi predsednik Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo spodnje Savinjske doline, ter stari in novi predsednik ZZB NOB 
Žalec Viljem Petek in Marjan Turičnik.  
Po uradnem delu srečanja, ki so se ga poleg članov Severa udeležili tudi 
sedanji aktivni policisti PP Žalec, rezervisti in upokojenci ter družine, ki so 
čuvale orožje, se je nadaljevalo prijetno druženje.  

D. Naraglav 

Zmagovalci v ribolovu.
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Celjski veterani pomagali 
prizadetim v poplavah
Predsedstvo Območnega združenje veteranov vojne za Slovenijo Celje, ki 
združuje veterane občin Celje, Dobrna in Vojnik, je sklenilo, da bodo člani 
njihovega združenja pomagali pospravljati  smeti v porečju reke Hudinje. 
Stopili so v stik z županom Občine Vojnik in se dogovorili, da bodo v sobo-
to, 13. oktobra, izpeljali očiščevalno akcijo.
Zbrali so se ob 8. uri na parkirnem prostoru pokopališča, od koder so pod 
vodstvom župana Vojnika Podrgajsa odšli na predvideno delo. Zbralo se je 
50 veteranov in še nekaj domačinov, ki so s traktorji odvažali nabrane na-
plavine. Tako so skupaj nabrali in navozili na določeno mesto 20 prikolic 
raznega materiala, ki ga je nanosila narasla Hudinja. Delo je trajalo vse do 
13. ure in v tem času so počistili vsa dogovorjena hmeljišča.
Ob tej priložnosti se celjski veterani še posebej zahvaljujejo 38. VTP in ku-
harjem iz vojašnice Celje, ki so jim pripravili »ta pravi vojaški fižol«.
Srečni in veseli so se odpravili domov, saj jih je preveval občutek, da so pri-
spevali svoj delček k reševanju po poplavi prizadetih krajanov. 

Franc  Ulaga

Izlet v Belo krajino
Območno združenje veteranov vojne za samostojno Slovenijo Ajdovščina 
in Vipava vsako leto v želji, da bi poskrbelo za kakovostno  druženje svojih 
članov, ljudi, katerim ni bilo ne v tistih usodnih dneh in ne danes vseeno, 
kaj se dogaja s Slovenijo, prireja skupna tradicionalna srečanja vseh članov 
ZVVS in njihovih družin. Letos so pripravili še kolesarski maraton po poteh 
obeležij vojne za Slovenijo leta 1991 ter zanimiv izlet v Belo krajino. 
Prav pri tem izletu bi se radi malce zadržali in vam opisali vtise, ki se jih 
bodo spominjali vsi udeleženci. Še enkrat vse zahvale organizatorju.
V zgodnjih sobotnih jutranjih urah 22. septembra sta iz Vipavske doline 
odpeljala kar dva avtobusa veteranov. Ko so prispeli v Belo krajino, so jih 
pričakali prijatelji, veterani. Pogovorili so se o svojih izkušnjah in spomi-
nih na upor Jugoslovanske armade, ki je bila prepričana, da smo Slovenci 
rojeni za sužnje.  
Po malici in slovesu z belokranjskimi veterani so si veterani z Vipavskega 
ogledali to prelepo deželo prijaznih ljudi, ki se trudijo, da bi vsakemu gostu 
pokazali vse najlepše, kar znajo in premorejo.
Obiskali so krajinski park Lahinja in Šokčev dvor ter si ogledali, kako se iz-
delujejo platno in belokranjske pisanice.
Popili so šilce res dobrega domačega žganja, potem pa jih je v Župančiče-
vem hramu v Dragatušu pričakalo pozno kosilo. Gostitelji so jim skuhali 
in spekli tako dobre jedi, da so bili nadvse zadovoljni in hvaležni. Gospo-
dar jim je ljubeče razkazal Župančičevo spominsko sobo in jih prepričljivo 
povrnil v njegove čase, ko je Oton peš prihajal v njemu tako ljubo Belo 
krajino. Ustavljal se je v njihovi gostilni, saj sta bila z gospodarjem osebna 
prijatelja. Ob vsakem obisku mu je pustil kaj drobcenega v spomin. Tako 
je danes spominska soba polna Župančičevih stvari, ki jih hranijo samo v 
tem gostišču.
Ko so zapuščali Dragatuš in opazovali to izjemno razgibano pokrajino, hiše 
ob cesti in bele breze, ki se kot dobre vile sklanjajo nad njivami, vinograde, 
ki še vedno kot spomeniki trdemu delu vztrajajo v strminah, za katere so 
v šali dejali, da tam še kokoši ne morejo brez zavor, se jim je v duši utrnila 
ena sama želja: Naj Bog čuva to našo Belo krajino, naj živi brez vojn in na-
ravnih nesreč. 

Sonja Groznik

Skupinska slika udeležencev izleta ajdovskih in vipavskih 
veteranov v Belo krajino.

Veterani iz Zasavja 
obiskali Vipavsko
Septembra so Vipavsko dolino obiskali člani združenja OZVVS Zasavje. Naj-
prej so si v Vipavi ogledali novo računalniško vodeno strelišče, nato pa še 
vipavske gradove, izvire reke Vipave in egipčanske sarkofage. Precej časa 
so namenili ogledu  Muzeja 1. svetovne vojne, ki ga je predstavil lastnik in 
veteran Mitja Močnik.
V Vrhpolju so se za nekaj časa ustavili pri pomniku na vojno 1991 in pri-
sluhnili takratnemu udeležencu o dogajanju v dnevu prej leta 1991. Sekre-
tar OZVVS Ajdovščina - Vipava Jožef Člekovič jih je seznanil še s preostalim 
dogajanjem na tem območju iz vojnih dni leta 1991. 
V Vipavi so si veterani ogledali še novo Vinoteko Vipava na Glavnem trgu 
in pokusili vipavska vina. Druženje se je nadaljevalo na turistični domačiji 
v Gočah. 

Anton Šutar

Zasavski veterani so precej časa namenili ogledu  Muzeja 
1. svetovne vojne.

Živi z Maistrom
Na Zavrhu v Slovenskih goricah so bile že 22. Maistrove prireditve, ki sta 
jih letos organizirala domače Turistično društvo Rudolf Maister - Vojanov 
iz Zavrha in Občina Lenart. Najprej sta lenarški župan mag. Janez Kram-
berger in poveljnik Vojašnice generala Maistra iz Maribora podpolkovnik 
Friderik Škamlec ob zvokih koračnice pihalne godbe MOL položila venec k 
reliefu generala Maistra na pročelju završkega doma kulture, nato pa so iz-
vedli še bogat kulturni program. Nastopili so solistka Inge Breznik, vokalna 
skupina Sonus, flavtistka Tadeja Bele in klarinetistka Katarina Kramberger 
ter učenci osnovne šole iz Voličine. 
O prizadevanjih za ohranjanje zgodovinskega spomina na Maistra v Zavr-
hu in pri Lenartu sta spregovorila predsednica Turističnega društva Ru-
dolf Maister - Vojanov iz Zavrha Dragica Bezjak in lenarški župan mag. 
Janez Kramberger. Slednji je še posebej poudaril, da je Maistrovo sporo-
čilo izjemno aktualno tudi  za današnji čas, ko moramo zaradi svoje majh-
nosti v sicer demokratični Evropi še posebej skrbeti za slovenski jezik, 
kulturo in narodno identiteto. Maister naj zato vedno znova živi v nas 
in nas navdaja z odločnostjo, je še pribil župan. Dragica Bezjak pa je po-
udarila velika prizadevanja domačinov za trajen zgodovinski spomin na 
Maistra in njegove soborce ter da brez domačinov in njihove pokončne 
drže nikoli ne bi bilo Zavrha. Brez krajanov Zavrha ne bi mogli opraviti 
velikega dela in zato ni naključje, da Zavrh z Maistrom in njegovimi od-
ločnimi dejanji dejansko živi. 
Slovesnosti so se poleg domačinov, predstavnikov lenarškega javnega, po-
litičnega in kulturnega življenja udeležili še visoki predstavniki Slovenske 
vojske iz mariborske vojašnice generala Maistra, poveljnik 37. VTPSV iz 
Maribora podpolkovnik Miran Fišer, predstavniki Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Lenart in Policijskega veteranskega združe-



nja Sever, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade mag. Marjan Fe-
konja in pobudnik organiziranega negovanja Maistrovega spomina prof. 
Aleš Arih, ki so se mu organizatorji prireditev za njegov neprecenljivi delež 
pri razvoju završkih prireditev še posebej zahvalili. Prihodnje leto bodo 

22. Maistrove prireditve so vnovič potrdile globoko spoštovanje 
Slovenskih goric do generala Maistra in njegovih odločnih dejanj v 
prelomnih letih 1918/1919.

prireditve na Zavrhu znova obogatili s spremljevalnim strokovnim delom, 
kot je to bilo v navadi v prejšnjih letih, je  na sprejemu po slovesnosti na-
povedal lenarški župan mag. Janez Kramberger. Med drugim razmišljajo, 
da bi se v Zavrhu srečali poveljniki SV po letu 1991 in udeleženci takratne 
okrogle mize na to temo, med katerimi je bil tudi zdajšnji predsednik slo-
venske vlade Janez Janša.

Dr. Marjan Toš

Beseda je vreme postala  
Članice in člani OZVVS »Veteran« Nova Gorica smo ob lepih spominih na 
spomladanski izlet septembra organizirali podobnega, tokrat enodnevne-
ga. Kot običajno smo se zbrali v Novi Gorici pred sedežem društva. No, vsi, 
ki so se prijavili, niso prišli. Vremenska napoved ni bila prav nič obetav-
na. Ves teden so napovedovali slabo vreme. Ampak naš predsednik nam je 
sočasno dopovedoval: »Nič se sekirati, za lepo vreme bom poskrbel sam!« 
Verjemite ali ne, držal je besedo. Od Nove Gorice do Pivke nas je spremljalo 
sonce. Obisk Parka vojaške zgodovine je minil ob ogledu zanimivih ekspo-
natov in predstavitvenega filma. Zunaj je medtem spet rahlo deževalo in v 
nas se je porajal dvom, ali je smiselno nadaljevati izlet, ampak predsednik 
je zatrdil, da bo v Kopru sonce. Preverili smo, kakšno je vreme v Kopru 
– odgovor: dežuje, kot da bo sodni dan. Odšli smo v vojašnico Pivka na 
ogled in predstavitev tehnike oklepnega bataljona. Poveljnik major Jereb 
s sodelavci je opravil nalogo z odliko. In že smo se peljali z oklepnim trans-
porterjem, brez dežja, ne, vsi si niso upali. 
Že smo se vozili proti Kopru. Ponovno dež. Predsednik je še vedno trdil: 
»Vreme bo!« Bližal se je Črni Kal, dežja je bilo vse manj, zagledali smo morje 
malo manj kot v soncu. Ko smo prišli v Koper - sonce! Pričakal nas je pred-
sednik OZVVS slovenska Istra Vlado Ličen, ki je potrdil, da je pred pol ure 
lilo kot iz škafa.
Vlado nas je prijazno sprejel in popeljal do pomola v Izoli. Dal nam je pol 
ure časa za kavico in že smo šli na barko. Ribji piknik, ja, to pa je ta prava 
zgodba. Motor barke je enakomerno predel in rezal morsko gladino. Son-
ce je sijalo kot za stavo. Aperitiv, ribji namaz, sardele, kalamari, vino, da 
te kap. 
Vse je bilo v najlepšem redu, le čas je prehitro bežal. Druščina je bila prava 
in nastala je splošna zabava. Hvala posadki Delfin, hvala Vladu za pomoč 
in družbo.
In že je Srečko opozarjal, da moramo do 17. ure priti v Koper, ker se bo vre-
me poslabšalo. Tokrat pa mislim, da mu je to namignil kapetan ladje. Hiteli 
smo in vreme je postajalo vse bolj neprijazno. Na trdnem smo bili pravo-
časno. Ponovno je rosilo. 
Potem smo šli na kmečki turizem. Glede na vse doživeto in zaužito ga mor-
da ne bi bilo treba. Povratek domov je potekal v temi, prijemala nas je utru-
jenost, zbirali smo vtise.
Bilo je lepo in pojdemo še kdaj.

Mandel Kogoj - Mačeta

Tudi letos planinski pohod
OZVVS Kočevje je v sodelovanju s PD Kočevje tudi letos organiziralo tra-
dicionalni pohod na Goteniški Snežnik. Udeleženci pohoda so se zbrali na 
startu pri bencinski črpalki v Gotenici in pot nadaljevali čez Kameni zid 
na vrh Goteniškega Snežnika, se spustili proti Jami in nato proti Kočevski 
Reki.
Po tradiciji jih je malo pod vrhom pričakal topli napitek. Ob nekajminut-
nem počitku je predsednik OZVVS Kočevje v imenu združenja pozdravil 
vse pohodnike in v nekaj besedah predstavil pohod. Enako sta storila tudi 
predstavnica PD Kočevje in major Marko Košir iz 11. bataljona za zveze, ki 
se pohoda že drugo leto udeležuje s skupino vojakov. Zahvalil se je za po-

Major Marko Košir ob predaji zastavic enote 11. bataljona za 
zveze.

vabilo in ob tej priložnosti podelil namizni zastavici njihove enote, ki ima 
domicil v Kočevski Reki tako OZVVS Kočevje kot PD Kočevje.
Po prihodu na vrh Goteniškega Snežnika, ki je visok 1289 m, je bilo v le-
pem vremenu tudi nekaj časa za vpis v knjigo obiskov, žigosanje in nekaj 
posnetkov.
Po prihodu v Kočevsko Reko so se okrepčali s toplim obrokom, popili na-
pitke in se v prijetnem klepetu dogovorili, da se v naslednjem letu vidijo in 
se pohoda udeležijo v še večjem številu.
Da je vse potekalo tako, kot je treba, se udeleženci pohoda zahvaljujejo ma-
jorju Marku Koširju in vojakom iz 11. bataljona za zveze, enoti za specialno 
delovanje Škrilj, PD Kočevje in marljivim članom OZVVS Kočevje.
Na svidenje 20. septembra 2008.

Besedilo in fotografija: Anton Vovko

Laški veterani so bili 
na Koroškem …
Koroška obsega območje treh dolin – Mežiške, Dravske in Mislinjske ter 
treh pogorij – Pohorja, Karavank in Savinjskih Alp, ki dajejo pokrajini pe-
čat prvobitnosti in čvrstosti. Je tudi ena najstarejših slovenskih industrij-
skih regij. 
V prejšnjih stoletjih se je tam razvilo rudarstvo - menda  so pod koroškimi 
hribi rudarili že v rimski dobi; za njim pa sta se razcvetela železarstvo in 
lesna industrija. Danes skušajo rezultate dela knapov, pavrov, oglarjev, flo-
sarjev, tesarjev in kovačev vtkati v kar najbolj pristen in živ prikaz te naše 
pomembne dediščine.
Tenkočutna duhovna dediščina in neprecenljiv zgodovinski spomin sta 
vtkana tudi v delo koroških literarnih in glasbenih velikanov: v svet pisate-
lja Lovra Kuharja vabi Prežihova bajta nad Kotljami, idilično odmaknjene 
so Sele pod Uršljo goro, kjer je pisateljeval Franc Ksaver Meško.  Njuni na-

Veterani iz Laškega pred odhodom v Rudnik Mežica.
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Mežiški veterani na morju
Po enem letu premora so letos veterani Mežiške doline ponovno zbrali po-
gum in organizirali strokovno ekskurzijo svojih članov na Primorsko. S po-
močjo veteranov slovenske Istre, ki so jim pomagali pri pripravi izleta, so 
se na pot odpravili drugo septembrsko soboto. Po slabih treh urah prijetne 
vožnje z avtobusom so prispeli v pristanišče Koper, kjer so jih pričakali čla-
ni predsedstva OZVVS slovenska Istra in jih pospremili na »barčico« Delfin; 
z njo so si z morske strani ogledali celotno slovensko obalo. Ob prijetni 
družbi, hrani in pijači je čas hitro minil. Na poti proti morski meji s Hrva-
ško so se ustavili še v Piranu, kjer so si ogledali staro mestno jedro, na ladji 
pa so jim medtem pripravili okusno primorsko kosilo. V pristanišče Koper 
so se vrnili okrog 15. ure. Z avtobusom so se odpeljali do vasice Socerb na 
kmečki turizem Kastelec, kjer so bili prijetno presenečeni nad gostoljub-
nostjo, izvrstno hrano, pijačo in postrežbo. Za razvedrilo pa je poskrbel 
pevski zbor, ki je zapel nekaj prijetnih primorskih pesmi. Domov so se pol-
ni prijetnih vtisov vrnili v poznih večernih urah.
Za prijetno preživet dan in odlično organizacijo izleta se mežiški veterani 
še enkrat zahvaljujejo Vladimirju Ličnu in drugim članom OZVVS sloven-
ska Istra. Zahvala velja tudi organizatorju izleta, sicer njihovemu članu, Vi-
ljemu Donauu.

Maksimiljan Gorenšek

Mežiški veterani so šli pred hladnimi jesenskimi in mrzlimi 
zimskimi dnevi in tedni na morje, da se naužijejo sonca in 
toplote.

sledniki dr. Franc Sušnik, Leopold Suhodolčan in skladatelj Lojze Lebič so 
prepoznavni koroški izraz popeljali v sodobnost; čar minulih časov in še 
vedno žive starosvetnosti pa vendarle najbolj pristno in neposredno od-
mevajo v lirično otožni ljudski pesmi ter besedi koroških samoraslih »bu-
kovnikov«.
Tehniška dediščina je tisti del industrijske dediščine, ki ohranja zgodovin-
ski spomin na orodja, stroje in naprave za pridobivanje svinca v pogorju 
Pece od 17. do konca 20. stoletja.
Vso barvitost in raznolikost stične točke med preteklostjo in sedanjostjo so 
si člani območne veteranske organizacije Laško ogledali na strokovnem iz-
letu po tej lepi pokrajini, ta dan sicer malo sončni, malo snežni in vetrovni, 
a vseeno prijetni. 
Podzemlje Pece jim je pričaralo trdoto zasluženega kruha knapov v Rud-
niku Mežica skozi stoletja, Prežihova bajta pa skozi literarno plat tudi trdo 
življenje teh klenih Slovencev na Koroškem. Njihovo dobro čud in prijaz-
nost so izkazali čebelarji iz Kotelj, ki so jim ob poti postregli z domačimi 
dobrotami in mraz preganjajočo dobro medico in še čim … 
Izredno poučna in dobro prikazana so bila tudi osamosvojitvena dejanja 
vojne za Slovenijo na Holmcu od 27. do 28. junija 1991, ko so pripadniki 
Teritorialne obrambe in Ljudske milice bili boj za mejni prehod Holmec 
in onesposobitev okoliških stražnic JA. Mag. Zlatko Halilovič, poveljujoči 
v tem boju,  je na mestu samem laškim veteranom prikazal potek dogajanj 
v teh usodnih trenutkih za domovino. Žrtvam med bojem so se poklonili 
z minuto molka.
Nedaleč stran, na Poljani je leta 1945, po že podpisani kapitulaciji sil osi 
potekala zadnja bitka druge svetovne vojne v Evropi, ko umikajoča nem-
ška vojska in sile kolaboracionistov  niso hotele položiti orožja. Krvave do-
godke 13., 14. in 15. maja 1945 na tem območju je ob spomeniku svobodi 
in miru na Poljani predstavil veteran iz Laškega Konrad Zemljič. Že voj-

Skupinska fotografija pred spomenikom na Poljani pri 
Prevaljah.

na sama je zločin, še toliko huje je, če zaradi nespoštovanja mednarodnih 
predpisov ob kapitulaciji nepotrebne žrtve padajo še po predaji. 
Ne glede na žalostne dogodke iz polpretekle zgodovine in kljub slabšemu 
vremenu so se v večernih urah poslovili s prijetnimi vtisi ter misli usmerili 
na volitve naslednjega dne.

Konrad Zemljič
Foto: Vilijem Hladin

V Celovcu in na 
Gosposvetskem polju
Organizacija sindikata Ministrstva za obrambo južnoprimorske  pokrajine 
je za svoje člane pripravila ogled Celovca in dela slovenske Koroške.
Enaindvajset pripadnikov Slovenske vojske si je 12. in 13.  oktobra ogleda-
lo mestne znamenitosti Celovca, simbol slovenstva knežji kamen v deželni 
hiši, park Minimundus, živalski vrt plazilcev ter romarsko središče in voj-
vodski prestol na Gosposvetskem polju. Obiskali so tudi kraj Marija Wo-
erth z razglednim stolpom. Po vožnji ob Vrbskem jezeru in prestopu držav-
ne meje sta v Šentanelu sledila družabni večer in prenočitev. Drugi dan so 
izletniki obiskali Vorančevo rojstno hišo v Kotljah na Koroškem, nato pa še 
rudnik svinca in rudarski muzej v Mežici. Med vračanjem na Primorsko so 
se izletniki za krajši čas ustavili še v Mozirju in Kamniku. Tudi ta izlet sodi 
med vrsto dejavnosti sindikata ter je bil kljub majhni udeležbi uspešen.

Zvonimir Lipovšek

Med obiskom dvorane grbov v deželni hiši v Celovcu ter ogledom 
simbola slovenstva knežjega kamna. Knežji prestol je rabil za 
ustoličevanje vojvod na Krnskem gradu, visok je petinšestdeset 
centimetrov, izdelan je iz spodnjega dela jonskega stebra. Pred 
preselitvijo v deželno hišo je bil kamen v Celovškem mestnem 
muzeju.
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Preberite

Izgon zadnjega vojaka JLA z 
ozemlja Republike Slovenije 

je  dogodek, ki bo za vedno za-
pisan v slovensko zgodovino, saj 
ne pomeni le vojaške zmage slo-
venskih oboroženih sil nad agre-
sorjem, ampak tudi dan, ko je 
Slovenija postala dejansko suve-
rena država na svojem ozemlju. 
Zato veterani vojne za Slovenijo 
z Idrijskega in s Cerkljanskega ta 
dan vedno zaznamujejo s prilož-
nostnimi slovesnostmi. Letos so 
se jim ob tem praznovanju pri-
družili tudi veterani Policijskega 
združenja Sever in domačini iz 
Cerknega. 
Letošnjo proslavitev obletnice 
izgona zadnjega vojaka JLA iz 
Slovenije so veterani združili s 
praznovanjem občinskega praz-
nika Občine Cerkno, katerega ta 
praznuje v spomin na ustanovi-
tev Vojkove brigade in rojstvo 
slovitega matematika dr. Franca 
Močnika. Ob tej priložnosti so se 
veterani vojne za Slovenijo, ve-
terani Policijskega veteranskega 
združenja Sever in številni Cer-
kljani zbrali na odprtju razstave 
»Človeka nikar ...«, ki z dokumen-
tarnim gradivom predstavlja de-
javnosti slovenske Policije v času 
osamosvajanja Slovenije. Raz-
stavo so pripravili v Muzeju slo-
venske policije in jo na predlog 
OZVVS Idrija - Cerkno postavili 
tudi v prostorih Cerkljanskega 
muzeja, ki je  prijazno zagotovil 
vse potrebno za domovanje te  
razstave v cerkljanski muzejski 
hiši do 15. novembra.
Na dobro obiskani otvoritveni 
slovesnosti je prisotnim najprej 
spregovorila kustosinja Cerkljan-
skega muzeja Milojka Magajne. V 
pozdravnem nagovoru ni mogla 
mimo neprecenljive škode, ki jo 
je nedavna vodna ujma, prizade-
la je tudi Cerkljansko, povzročila 
v soteski Pasice, ko je podivjano 
vodovje odneslo domala vse ba-
rake legendarne partizanske bol-
nišnice Franje. Ta  kot spomenik 
humanosti kandidira za vpis v 
seznam Unescove kulturne de-
diščine. Zbrane sta nagovorila 
tudi predsednik OZZVVS Idrija 
- Cerkno Benedikt Bajec in pod-
predsednik Policijskega vete-
ranskega združenja Sever Angel 
Vidmar. Razstavo pa je s prilož-
nostnim nagovorom odprl župan 
Občine Cerkno Jurij Kavčič.
Kot je v predstavitvenem nago-
voru poudarila avtorica razsta-
ve, kustosinja Policijskega mu-
zeja Biserka Debeljak, razstava 

Obletnica izgona 
zadnjega vojaka JA 

prikazuje posredne in neposred-
ne vzroke za okupacijo Sloveni-
je. Zajema čas od 1. 12. 1989 do 
26. 10. 1991, od preprečitve »mi-
tinga resnice« v Ljubljani do do-
godkov v koprskem pristanišču, 
ko je zadnji vojak JA zapustil Slo-
venijo. »Miting resnice«, ki se je v 
Ljubljani napovedoval za 1. 12. 
1989, je predstavljal za Slove-
nijo, zlasti pa za tedanjo sloven-
sko Milico posebno preizkušnjo. 
Organizirano zborovanje v Ljub-
ljani naj bi Slovencem razkrilo 
»resnico o Kosovu«. V resnici pa 
so organizatorji mitinga želeli 
»kosovizirati« Slovenijo, jo za-
plesti v krvavi obračun med Srbi 
in Albanci na naših tleh ter s tem 
doseči uvedbo izrednih razmer. 
Tedanje vodstvo je miting pre-
povedalo, ker je ocenilo, da bi 
organizacija mitinga razpihovala 
nacionalno sovraštvo in nestrp-
nost, Milici pa naložilo, da stori 

1) Avtorica razstave Biserka Debeljak in župan Občine Cerkno 
Jurij Kavčič med udeleženci otvoritvene slovesnosti.

vse, da bo miting preprečen. V 
prvem delu razstave se vrstijo 
datumi: 5. oktober 1990, ko so 
specialne enote JA iz Šentvida pri 
Ljubljani zasedle štab Teritorial-
ne obrambe na Prežihovi ulici v 
Ljubljani, 23. december, ko je bil 
plebiscit, 26. december, ko je slo-
venski parlament uradno in slo-
vesno razglasil izide plebiscita, 
23. maj 1991, ko je nastal zaplet 
v Pekrah pri Mariboru, 24. maj, 
ko je vojaški oklepnik do smrti 
povozil Josefa Simčika, ugrabi-
tev poveljnika TO za Vzhodno 
Štajersko Vladimirja Miloševiča 

ipd. Dne 26. junija 1991 sta bili 
na Trgu revolucije v Ljubljani slo-
vesno razglašeni samostojnost 
in neodvisnost Slovenije. Že isti 
dan pa je bilo jasno, da je prišlo v 
Sloveniji do vojnih razmer. Tanki 
JLA so bili na primorskih cestah 
že 26. junija petnajst minut pred 
trinajsto uro. Predsednik pred-
sedstva Milan Kučan je 27. juni-
ja ob sedmi uri zjutraj sporočil: 
»Prišlo je do agresije na Sloveni-
jo in tej agresiji se je treba upreti 
z vsemi sredstvi, tudi z orožjem!« 
Kolone oklepnikov, tovornjakov 
in težkih vojaških vozil so se po-
mikale proti Sloveniji z vseh stra-
ni. Zavile so proti mejnim preho-
dom in letališču Brnik. Kolone 
so krenile iz treh vojašnic: iz Va-
raždina na sever proti mejnim 
prehodom z Avstrijo, iz Vrhnike 
mimo Ljubljane proti Brniku in 
iz Karlovca preko Novega mesta 
proti Ljubljani. Tanki z Vrhnike 

so zapeljali na cesto petnajst mi-
nut pred tretjo uro zjutraj. Prodi-
rali so po vsej Sloveniji in pomen-
drali vse, kar jim je bilo na poti. 
Bili so povsod: na Primorskem 
in Notranjskem, Dolenjskem in 
Štajerskem, Gorenjskem in Koro-
škem ter v Prekmurju. Agresor je 
uporabljal tudi kasetne bombe, 
ki so po mednarodnih zakonih 
prepovedane za napad na civilno 
prebivalstvo. Cilji letalskih na-
padov so postale tudi  telekomu-
nikacije na Krimu, Trdinovem 
vrhu, Nanosu in Krvavcu. V ne-
varnosti so bili tudi oddajniki na 

Ljubljanskem gradu, oddajnik na 
Kumu in oddajnik RTV na Pohor-
ju, vendar pričakovanih uspehov 
agresorji niso dosegli. Padle pa 
so tudi prve človeške žrtve. Ob-
ravnavi dogodkov in poteku osa-
mosvojitvene vojne za Slovenijo 
je namenjen osrednji del razsta-
ve. Agresija na Slovenijo je po-
stala mednarodni problem, ko 
je v Luksemburgu potekalo dvo-
dnevno zasedanje vrha evropske 
skupnosti. Neprepričljiv je bil 
sporazum o premirju, ki so ga v 
Zagrebu 29. junija sklenili pred-
stavniki evropske skupnosti, ju-
goslovanskih oblasti in republik 
Slovenije ter Hrvaške. Sestanek 
na Brionih 7. julija 1991, kjer 
so se zbrali ministrska trojka ev-
ropske skupnosti in predstavniki 
obeh strani, ki so bile neposred-
no vpletene v jugoslovansko kri-
zo, pa je prinesel tako imenova-
no Brionsko deklaracijo.  Podpis 
deklaracije, ki je bil 5 minut pred 
polnočjo 7. julija 1991, je pome-
nil dokončen, čeprav odložen ko-
nec Jugoslavije. V pogajanjih je 
Slovenija sicer morala zamrzniti 
deklaracijo o neodvisnosti, do-
bila pa je mir in po treh mesecih 
možnost, da Jugoslavijo dokonč-
no zapusti. V treh mesecih se je 
JA umaknila iz Slovenije in 25. 
oktobra 1991 ob 23.55 je iz ko-
prskega pristanišča zapustil Slo-
venijo zadnji vojak JA. 
Razstava je na poti po Sloveni-
ji z namenom, da z njeno vsebi-
no seznanimo vse, predvsem pa  
mlade, saj petnajstletniki niti ne 
vedo, da je bila leta 1991 v Slove-
niji vojna, ter da opozorimo pri-
stojne na Ministrstvu za šolstvo 
Republike Slovenije, da s tem 
delom slovenske zgodovine do-
polnijo učne načrte za zgodovin-
ske predmete tako za osnovne 
kot srednje šole,« je pripoved o 
razstavi in slovenski osamosvo-
jitveni vojni zaokrožila Biserka 
Debeljak.
V kulturnem programu sloves-
nosti so nastopili pevci pevskega 
zbora Pobje iz Črnega Vrha nad 
Idrijo ter učenci podružnice Glas-
bene šole Idrija iz Cerknega. 
Po dobro obiskani razstavi so 
se veterani in drugi udeleženci 
zbrali v dvorani Gasilskega doma 
Cerkno; tam je potekalo tradicio-
nalno srečanje veteranov vojne 
za Slovenijo, na katerem so bili 
podeljeni tudi spominski bojni 
znaki za udeležbo v vojni 1991 
in medalje MSNZ. 

Marijan Platiše
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Zlato Husar
(1961–2007)

Mnogo prezgodaj smo se morali posloviti od naše-
ga člana Zlata Husarja iz Bakovec. V vojni za Slove-
nijo je sodeloval kot pripadnik TO pri zavzetju mej-

ne stražnice na Hodošu. Za sodelovanje je prejel 
priznanje »Obranili domovino«.

Spomnili se ga bomo kot aktivnega člana, ki se je z veseljem udeleže-
val prireditev našega območnega združenja, in kot dobrega prijate-

lja, ki je bil pripravljen vedno pomagati.
Ohranili ga bomo v trajnem in lepem spominu.

OZVVS Murska Sobota

Anton Križ
(1940–2007)

V boju s težko boleznijo našemu soborcu, veteranu 
in prijatelju Antonu Križu tokrat ni uspelo zma-

gati. Neizprosna bolezen  ga je  premagala veliko 
prezgodaj. V  vojni za samostojno Slovenijo 1991 

je Anton sprejel dolžnost načelnika Narodne zaščite za območje KS 
Nova vas – Bloke. Takrat je skupaj s soborci zmagal in vsi, ki smo ga 

poznali, smo mu za prispevek v vojni hvaležni.
Spominjali se ga bomo kot zavednega domoljuba, lovca in ljubitelja 

narave ter dobrega prijatelja.

OZVVS Notranjske

V spomin

Janez  Gregorič
(1951–2007)

Zahrbtna  bolezen je iz naših  vrst kruto iztrga-
la člana predsedstva OZVVS Bela krajina Janeza 

Gregoriča.                                                            
Kot teritorialec se je vključil v osamosvojitveno 

vojno, pozneje pa je postal naš aktivni član. Veliko je prispeval k 
uresničevanju načrtov in krepitvi združenja.

Veterani  smo  ga  pospremili  na  njegovi  zadnji poti.
V trajnem spominu ga bomo ohranili kot vestnega člana, dobrega 

tovariša, vedno pripravljenega sodelovati in pomagati.

OZVVS Bela krajina

Andrej Bespalec
(1966–2007)

Vsem soborcem, znancem in prijateljem sporoča-
mo, da nas je po težki bolezni zapustil naš Andrej 
Bespalec. Kot pripadnik Teritorialne obrambe v 

takratni občini Cerknica je v osamosvojitveni vojni 
za Slovenijo bojne naloge opravil zgledno in z vso odgovornostjo.
Soborci, veterani Notranjske, gasilci in prijatelji ti, Andrej, izreka-

mo globoko spoštovanje in zahvalo za prispevek v osamosvojitveni 
vojni.

OZVVS Notranjske

Janez Hočevar
(1959–2007)

Sredi najlepših let ga je usoda iztrgala iz naših vrst. 
Tragično je preminil v prometni nesreči. Kot za-
veden Slovenec in domoljub se je leta 1991 med 
prvimi teritorialci vključil v 63. samostojno četo 

KS in s tem izpostavil svoje življenje za obrambo domovine. Bil je 
pošten človek in dober prijatelj, ki ga bomo pogrešali v naši sredini. 

Naj mirno počiva v svobodni slovenski zemlji, ki jo je ljubil!

OZVVS Velike Lašče

Peter  Šuštar
(1948–2006)

Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je v 58. 
letu zapustil naš prijatelj, veteran in član Peter 

Šuštar. Bil je eden tistih, ki mu je bilo že v pripra-
vah na osamosvojitev Slovenije zaupana hramba 

orožja.
Veterani smo se od prijatelja poslovili na pokopališču v Grgarju. 

Spominjali se ga bomo kot zavednega Slovenca.
Naj mu bo lahka slovenska zemlja!

OZVVS »VETERAN« Nova Gorica,
sekcija Trnovsko-Banjška planota

Silvo Brenčič
(1953–2007)

Zadnjega dne junija 2007 smo se poslovili od našega 
člana Silva Brenčiča. Med osamosvojitveno vojno je 
bil pripadnik enote Teritorialne obrambe, ki se je na 
vojno neposredno pripravljala vse leto. Med vojno je 

ta enota odločilno prispevala k naši zmagi, saj je na območju Raskovca 
zaustavila oklepni bataljon takrat najmočnejše enote JLA v Sloveniji.

Za Silvom bo ostal spomin na človeka, moža in očeta, vojaka – vetera-
na, velikega domoljuba in rodoljuba – pravega sina slovenskega naroda.

OZVVS Logatec

Anton Režonja
(1957–2007)

 

Pred boleznijo je klonil in mnogo prezgodaj zapustil naše 
vrste veteran Anton Režonja. V osamosvojitveni vojni je 

sodeloval v Teritorialni obrambi, v kateri je vestno oprav-
ljal svoje naloge. Bil je ponosen Slovenec in domoljub, 

dober prijatelj, ki je z veseljem in s ponosom sodeloval v našem združenju, v 
družbi dobrih prijateljev na raznih aktivnostih. Danes, ko bi radi še kako rekli, 

ostajamo tihi in nemi, v naših vrstah pa je praznina.
Veterani in soborci se ga bomo spominjali kot predanega člana naše organizacije.

OZVVS Murska Sobota
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V spomin

Štefan Magdič
(1949-2007)

Spomladi smo se za vedno poslovili od našega člana, 
veterana vojne za Slovenijo Štefana Magdiča, rojene-

ga leta 1949.
Nenadna in mnogo prezgodnja smrt je užalostila svoj-

ce, prijatelje in znance. Z zahrbtno boleznijo se je bojeval sam in z njo ni 
želel obremenjevati drugih. Zdaj vemo, da je v druženju z nami hotel po-
kazati, da so v življenju pomembnejši veseli trenutki. Namreč, z nami je 

prav na štefanovo praznoval dan samostojnosti, na pohodu prijateljstva 
ob dnevu slovenske kulture se je podal z nami v družbo vseslovenskih 
veteranov odpora proti okupatorju in še konec februarja je z nami na 

zboru veteranov načrtoval, kaj moramo postoriti v letošnjem letu.
Zahvaljujemo se pokojnemu Štefanu za njegov prispevek v osamosvojit-
veni vojni Slovenije, ko je kot domoljub stopil v bran domovini v vrstah 

oborožene NZ KS Verd. 
Svojcem in njemu dragim izrekamo iskreno sožalje. Ohranili ga bomo v 

trajnem spominu. Naj mu bo lahka slovenska gruda.

OZVVS Vrhnika – Borovnica

Marija Trup
(1932-2007)

Mnogo prezgodaj in nepričakovano nas je po težki 
in zahrbtni bolezni zapustila veteranka vojne za 

Slovenijo in članica MSNZ Marija Trup, po domače 
Kotnikova Marica.

V njeni hiši smo v letih 1990/91 tajno skladiščili orožje TO, za kar je nje-
na družina prejela tudi častni naziv »Slovenska družina«. 

Marija je bila vseskozi aktivna članica našega združenja in je bila leta 
2005 imenovana za častno članico  ZVVS OMD. 

Veterani se je bomo spominjali kot dobre in predane častne članice naše 
organizacije.

K zadnjemu počitku smo jo z veteranskimi častmi pospremili  na poko-
pališču v Kotljah.

Slava in hvala ti, Marija!

OZVVS Mežiška dolina

Boris  Cotič
(1944–2006)

Na dornberškem pokopališču smo se poslovili od na-
šega prijatelja in člana Borisa. V času osamosvojitve 
je bil kot gasilec in pripadnik Civilne zaščite aktiven 

v Dornberku.
Ohranili ga bomo v najlepšem spominu. 

OZVVS »Veteran« Nova Gorica,
sekcija Dornberk  

Vinko Grosičar
(1952–2007)

Veliko prezgodaj je naše vrste za vedno zapustil 
veteran Vinko Grosičar. Ohranili ga bomo v večnem 

spominu.

OZVVS Zasavje 

Območno Združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Mislinjske doline sporoča, da so leta 

2007 njene vrste zapustili: 

Darko Fajmut
rojen leta 1962. 

Življenje mu je postalo brezizhodno in ni našel moči, da bi nadaljeval 
pot skozi solzno dolino, zato se je mnogo prezgodaj odločil, da konča 

svoje življenje. Veterani so ga pospremili na zadnji poti in ga bodo ohra-
nili v trajnem spominu.

Srečko Lužnik
rojen leta 1965. 

Življenje mu ni bilo lahko. Ko je izgubil smer in je postalo življenje  brez-
izhodno, ni našel več moči, da bi nadaljeval pot, in njegova življenjska 
pot se je predčasno končala. Veterani so ga pospremili na zadnji poti in 

ga bodo ohranili v trajnem spominu.

Ivan Keber
rojen leta 1952. 

Bolezen je bila premočna in mu je pobrala zadnje življenjske moči. Tako 
mu je življenje ugasnilo v tihi jesenski noči. Veterani so ga pospremili na 

zadnji poti in ga bodo ohranili v trajnem spominu.

Vinko Leventič
(1938-2007)

V nedeljo, 7. oktobra, smo se za vedno poslovili od 
našega člana, veterana vojne za Slovenijo Vinka Le-

ventiča, rojenega leta 1938.
Nenadna in mnogo prezgodnja smrt je užalostila svoj-

ce, prijatelje in znance. Z njo se je težko sprijazniti tudi nam veteranom 
vojne za samostojno Slovenijo, saj se je z zahrbtno boleznijo, katera naj-
bolj redči naše vrste, bojeval sam in z njo ni želel obremenjevati drugih.
Njegovo življenje je bilo prav gotovo zaznamovano s težkim otroštvom 
v času pomanjkanja vsega pred drugo svetovno vojno, med njo in po 
njej. Tok življenja mu je namenil Vrhniko za okolje ustvarjalnega ob-

dobja. Ko je Slovenija krenila na pot osamosvojitve, je bil zaposlen kot 
civilna oseba v službi JLA. Potem ko je njegov delodajalec postal agresor 
na Republiko Slovenijo, je med prvimi 27. junija 1991 zgodaj zjutraj pre-
stopil na stran TO Republike Slovenije, za kar je prejel priznanje »Zvest 
Sloveniji«. Te vrste dejanja domoljubnih pripadnikov JLA so imela psi-
hološki vpliv na moštvo agresorja in so pomembno vplivala na potek 

vojne za Slovenijo.     
Svojcem in njemu dragim izrekamo iskreno sožalje in zahvalo, da so mu 
stali ob strani ob težkih odločitvah ter v času bolezni. Ohranili ga bomo 

v trajnem spominu. Naj mu bo lahka slovenska gruda. 

OZVVS Vrhnika – Borovnica  
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V spomin

Miloš Skomina
(1948–2000)

 
S spoštovanjem se spominjamo našega člana vetera-

na vojne za Slovenijo.
Ohranili ga bomo v najlepšem spominu.

OZVVS »VETERAN« Nova Gorica,
 sekcija Dornberk

Franjo  Jež
(1956–2007)

Mnogo prezgodaj in nepričakovano nas je po težki 
in zahrbtni bolezni zapustil veteran vojne za Slove-

nijo Franjo Jež.
V času vojnih aktivnosti je kot vojak deloval v 

specialni enoti TO in bil tako udeležen v najtežjih bojnih situacijah v 
vojni na Koroškem. Za svoja hrabra dejanja in požrtvovalnost med 

vojno je prejel visoko vojaško odlikovanje medaljo za hrabrost, 
znak Obranili domovino in spominski bojni znak Holmec 1991. Za 

aktivno delo v združenju je prejel medaljo ZVVS.
Veterani se ga bomo spominjali kot dobrega in predanega člana naše 

organizacije.
Od njega smo se z veteranskimi častmi poslovili na pokopališču v 

Kotljah.

Slava in hvala ti, Franjo!
OZVVS Mežiška dolina

Silvo Polh
(1950–2007)

Veliko prezgodaj smo se veterani Krasa in Brkinov v Divači poslovili 
od veterana Silva Polha.

Kruta usoda je  iz naših vrst iztrgala našega člana in mu preprečila 
aktivnejšo vlogo v združenju. Spominjali se ga bomo kot vestnega in 

dobrega tovariša.
Veterani smo ga s praporom pospremili k zadnjem počitku.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

OZVVS Krasa in Brkinov
Sežana

Štefan Žekš - Pičo
(1956–2007)

 
Kruta usoda je posegla med nas in veliko prezgo-

daj iz naše sredine iztrgala člana našega združenja 
Štefana Žekša - Pičo, veterana in sodelujočega v 

projektu MSNZ.
Štefan se je v TO zaposlil že leta 1976. Tako je bil med vojno za Slo-
venijo pripadnik stalne sestave 75. območnega štaba TO Murska So-
bota. Pogumno je izpolnjeval vsestranske naloge in tako prispeval 

svoj del k osamosvojitvi Slovenije. V Slovenski vojski je bil zaposlen 
vse do prezgodnje smrti.

Pripadniki Slovenske vojske in veterani  smo se od njega poslovili 9. 
avgusta na pokopališču v Murski Soboti.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

OZVVS Murska Sobota

Žarko Ratkai
(1947–2007)

Tiho in mnogo prezgodaj se je po hudi bolezni 
poslovil od nas naš član in prijatelj Žarko Ratkai. 

Kot pooblaščena oseba mobilizacijske komisije Se-
kretariata za ljudsko obrambo Murska Sobota je že 

leta 1990 dal svoj prispevek k osamosvojitvi Slovenije.
Kot dobremu članu veteranu danes, ko bi radi rekli še  kako besedo, 
mu stisnili roko v dlan, ostajamo tihi in nemi. Nekaj dobrega je bilo 
v njem in tega se ne da kar pozabiti. Mnogokrat smo se srečevali in 
poslavljali, a žal smo se veterani za vedno 12. oktobra poslovili od 

njega na pokopališču v Krncih.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

OZVVS Murska Sobota

Pavel Kozinc
(1942–2007)

Nepričakovano nas je po kratki, neozdravljivi bo-
lezni mnogo prezgodaj zapustil naš član in prijatelj 

Pavel Kozinc iz Boštanja.
V osamosvojitveni vojni za Slovenijo je bil kot 

oborožen pripadnik Narodne zaščite vključen v varovanje objektov 
v Občini Sevnica.

Bil je dober mož, oče, dedek in vzoren, zaupanja vreden veteranski 
tovariš, ki se je aktivno vključeval v izvajanje programskih dejavno-

sti OZVVS Sevnica.
Dragi tovariš Pavle!

Iskrena hvala za Tvoj prispevek k našim skupnim naporom in do-
seženim uspehom v obrambi naše svobodne in samostojne države 

Slovenije.

OZVVS Sevnica

Drago Merlak
(1956-2006)

Minilo je leto dni, odkar nas je zapustil Drago Merlak, pripadnik TO 
Logatec, udeleženec vojne za samostojno Slovenijo 1991.

Veterani se ga bomo spominjali kot predanega člana naše organi-
zacije.

OZVVS Logatec
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Po poteh obeležij vojne 
1991
V okviru praznovanj ob 60. obletnici 
priključitve Primorske matični domovini 
sta Zveza veteranov vojne za Slovenijo 
Severnoprimorske in Društvo policijskih 
veteranov Sever Severnoprimorske 
organizirala 1. kolesarski maraton, ki sta 
ga poimenovala »Po poteh obeležij vojne 
1991«. 
Okoli 150 kolesarjev iz vse Slovenije se je 
zbralo v Vojašnici Janka Premrla - Vojka v 
Vipavi. Od tam so šli do obeležja v Vrhpolju, 
kjer so prisotne pozdravili predsednik Dru-
štva policijskih veteranov Sever za Severno-
primorsko Angel Vidmar, predsednik OZVVS 
Ajdovščina – Vipava Ivan Marc in podpred-
sednik KS Vrhpolje.
Potem ko jim je direktor maratona Anton 
Ukmar razložil pravila prireditve, so se kole-
sarji odpeljali mimo Vipave in Manč po dolini 
Branice do Dornberka in dalje mimo Vrtoj-
be, Šempetra in Rožne Doline v Novo Gorico. 
Tam jih je pozdravil podžupan mestne občine 
Vojko Fon, privoščili pa so si tudi malico. Pot 
so nato nadaljevali po stari cesti  skozi Črniče 
in Ajdovščino nazaj v vojašnico Vipava. V njej 
je potekala podelitev spominskih medalj. Po-
deljene so bile tudi praktične nagrade najšte-
vilnejšim skupinam in najstarejšim udeležen-
cem. Najštevilnejša skupina je bila iz Goriških 
brd, sledili so skupina iz Šempasa in veterani 
društva Sever. Kot najstarejša udeleženca sta 
nagradi prejela Nada Merlak iz Hotedršice in 
Leopold Petkovšek iz Logatca. Udeleženci so 
se nato zbrali v jedilnici vojašnice, kjer jim je 
Slovenska vojska pripravila okusno kosilo, 
za kar se ji organizatorji posebej zahvaljujejo. 
Enako se zahvaljujejo policiji, ki je poskrbela, 
da so vsi udeleženci varno pripeljali do cilja.
Kaj o prireditvi menijo nekateri udeleženci?
Dušan Bevčar, Goriška brda: »Izbrana trasa 
je primerna, organizacija zelo v redu. Udele-
žencem naj se pojasni, da je prireditev name-
njena obujanju spominov na dogodke v letih 
1990–1991, zato naj postane tradicionalna.«
Benjamin Mervič iz Šempasa: »Prireditev je 
zelo v redu in naj se uvede kot tradicionalna, 

SEVERNOPRIMORSKI 
VETERANI PRIPRAVILI 
KOLESARSKI MARATON

Velika večina udeležencaev je izrazila 
željo, da bi maraton postal tradicionalen. Med veterani je strelstvo 

vse bolj priljubljeno
Strelska dejavnost v OZVVS Idrija - Cerkno 
ima že večletno tradicijo, saj so letos organi-
zirali že četrto člansko tekmovanje v strelja-
nju z malokalibrsko puško na Vojskem. Po-
leg tega so se letos odlično odrezali tudi na 
strelišču na Bloški Polici, kjer je bilo častni-
ško streljanje z vojaško puško in pištolo, na 
vojaškem strelišču Bač, kjer so se v streljanju 
z vojaško puško in pištolo srečali strelci iz se-
vernoprimorskih veteranskih združenj, ter 
na strelišču na Lajšah pri Cerknem, kjer je 
potekalo trenažno streljanje s kratkocevnim 
orožjem.
Četrto člansko tekmovanje v streljanju z ma-
lokalibrsko puško, ki je postalo že tradicio-
nalno, je bilo konec septembra na Vojskem. 
Kot vsa dosedanja je tudi letošnje tekmova-
nje organiziralo OZVVS Idrija - Cerkno. Tek-
movanja se je udeležilo triindvajset tekmo-
valcev iz OZVVS Škofja Loka, OZVVS Idrija 
- Cerkno in OZSČ Idrija - Cerkno. V ekipni tek-
mi je prvo mesto osvojila ekipa OZVVS Škof-
ja Loka, drugo in tretje mesto pa sta osvojili 
prva in tretja ekipa OZVVS Idrija - Cerkno. V 
posamični konkurenci je bil najboljši Pavle 
Jereb iz Škofje Loke pred Alfredom Pregljem 
in Markom Vihteličem iz Idrije.
Streljanje z vojaško puško in pištolo na voja-
škem strelišču Bloška Polica je v začetku juni-
ja potekalo v organizaciji OZSČ Idrija - Cerk-
no. Poleg članov OZSČ Idrija - Cerkno se ga 
je udeležila tudi številna ekipa OZVVS Idrija 
- Cerkno. Streljali so z vojaško puško kalašni-
kov na dvigajoče in premične tarče. Rezultati 
tako v streljanju s puško kot tudi s pištolo so 
bili zelo dobri, kar so opazili tudi pripadniki 

Veterani in častniki z Idrijskega in s 
Cerkljanskega so na strelišču Bloška 
Polica zbrano prisluhnili navodilom 
organizatorjev streljanja.

Uspešno prvo pokrajinsko 
športno srečanje
V Litiji OZVVS Litija – Šmartno v počastitev 
dneva samostojnosti, obletnice osamosvo-
jitve in v spomin na bitko na Tisju leta 1941 
že več let organizira tradicionalno športno 
srečanje v malem nogometu in streljanju z 
zračno puško. 
Letos pa je bilo drugače. Pokrajinski odbor 
ZVVS Ljubljana okolica je na septembrskem 
sestanku v Domžalah sklenil, da bodo litij-
ske športne igre postale pokrajinske, in tako 
je v soboto, 17. novembra, tudi bilo. 
Tekmovanje v malem nogometu je potekalo 
v litijski športni dvorani, streljanje z zračno 
puško pa v strelskem domu v Šmartnem. V 
nogometu se je pomerilo pet ekip. Zmaga-
li so veterani OZVVS Vrhnika – Borovnica 
pred litijskimi veterani in veterani iz Logat-
ca, četrti so bili veterani Sever Litija, peti pa 
veterani OZVVS Grosuplje. 
V streljanju z zračno puško, v katerem je so-
delovalo devet ekip, so bili prvi litijski vete-
rani, prva ekipa, nato domači častniki, sledi-
li so jim veterani OZVVS Logatec, Grosuplje, 
Moravče, Kočevje, veterani Sever Litija, dru-
ga ekipa litijskih veteranov in OZVVS Vrhni-
ka – Borovnica. Med posamezniki je bil naj-
uspešnejši veteran OZVVS Litija – Šmartno 
Edo Srebrnjak, drugi Roman Huč (litijski 
veteran), tretji litijski častnik Tomaž Kokalj, 
četrti in peti Jože Pasarič in Iztok Adam (oba 
iz Logatca), šesti je bil Miran Benegalja iz Ko-
čevja, sedmi Jože Erjavec iz Litije – Šmartne-
ga in osmi Peter Kastelic iz Grosuplja.
Na sklepni slovesnosti je vse prisotne naj-
prej pozdravil predsednik OZVVS Litija – 
Šmartno Boris Žužek, v imenu pokrovitelja 
tega srečanja Občine Litija pa je spregovoril 

primerna je za vse generacije.«
Uroš Velikonja iz Predmeje: »Dobro organizi-
rana prireditev, po zanimivi trasi. Naslednjič 
bi se mogoče ustavili pri katerem od obeležij. 
Postane naj tradicionalna, saj se tako spozna-
vamo veterani z vseh koncev Slovenije.«
Predsednik POZVVS Severnoprimorske Raf-
ko  Mokorel je čestital vsem udeležencem in 
se zahvalil vsem, ki so kakor koli prispevali, 
da je bil prvi maraton uspešen. 
Udeleženci so se zadovoljni poslovili z željo, 
da se naslednje leto dobijo v še večjem številu 
in da maraton postane tradicionalen.

R. Mokorel

Slovenske vojske, ki so bili gostitelji strelske-
ga srečanja. S puško so najboljše rezultate do-
segli Slavko Jež, Jurko Petrič in Rajko Likar. 
Dobro se je prijelo tudi streljanje z vojaško 
puško in pištolo, ki ga je septembra letos pr-
vič organiziral POZVVS Severnoprimorske. 
Tekmovanje je potekalo na vojaškem streliš-
ču Bač. Med enainosemdesetimi udeleženci iz 
severnoprimorskih veteranskih združenj so 
bili idrijski veterani zastopani s šestnajstčlan-
sko ekipo. Tudi na tem strelskem tekmovanju 
so se veterani izkazali z mirno roko in ostrim 
pogledom ter dosegli zelo dobre strelske re-
zultate. 
Za zaključek letne strelske sezone pa so se 
veterani in častniki z Idrijskega in s Cerkljan-
skega srečali še na tradicionalnem trenažnem 
streljanju s kratkocevnim orožjem, ki je ko-
nec septembra v organizaciji OZSČ potekalo 
na strelišču na Lajšah pri Cerknem.  Šlo je za 
hitrostrelno tekmovanje, nad katerim so bili 
udeleženci navdušeni. Strelci iz vrst vetera-
nov in častnikov si želijo, da bi se na podo-
bnih strelskih  tekmovanjih srečevali tudi v 
prihodnje.

Marijan Platiše
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podžupan Tone Kovič, ki je nadomeščal od-
sotnega župana Francija Rokavca. Po pode-
litvi priznanj posameznim članom OZVVS 
Litija – Šmartno, ki so tekmovali v internih 
športnih igrah med letom (streljanje s pu-
ško, streljanje na glinaste golobe, tenis, pi-
kado, smučanje in ribolov), je spregovoril 
še predsednik PO Ljubljana okolica Darko 
Čop, pobudnik pokrajinskih iger, ter izrazil 
zadovoljstvo nad udeležbo (iz upravičenih 
razlogov se športnega srečanja od devetih 
združenj niso udeležila tri združenja: Dom-
žale, Kamnik, Ribnica), nato pa je podelil po-
kale in priznanja sodelujočim ekipam ter po-
sameznikom. 
Domači predsednik se je ob koncu zahvalil 
vsem, ki so pripomogli k uspehu tega šport-
nega srečanja: Občini Litija, 25. vojaškote-
ritorialnemu poveljstvu SV in Poveljstvu 
enot za podporo Kranj, PO ZVVS Ljubljana 
okolica in tekmovalcem veteranom ter čast-
nikom. Spomnili so se tudi letos umrlega 
predsednik litijskih in šmarskih veteranov 
Riharda Urbanca in na njegov grob je tri-
članska delegacija ponesla šopek. 
Druženje so sklenili z družabnim srečanjem, 
na katerem je v sproščenem pogovoru te-
kla beseda tudi o naslednjem pokrajinskem 
športnem srečanju, ki bo konec novembra 
2008.

Boris Žužek

Spet na evropskem 
prvenstvu
Kot že vrsto let so se slovenski radioamater-
ji kot reprezentanti Zveze radioamaterjev 
Slovenije tudi letos udeležili 16. evropske-
ga prvenstva v amaterskem goniometrira-
nju — »lovu na lisice«, ki je bilo od 11. do 16. 
septembra v Bydgoszczu na Poljskem. V re-
prezentanci pa so bili tudi 4 člani veteranske 
organizacije iz radioklubov iz Domžal, Rado-
melj in Slovenskih Konjic. Franci Žankar iz 
Domžal je že dolgoletni vodja ekipe, Rado-
meljčan Ivo Jereb je tekmoval v kategoriji M 
21 (moški od 21 do 40 let), iz konjiškega ra-
diokluba je Zdravko Ivačič tekmoval v kate-
goriji M 50 (moški nad 50 let), Jože Onič pa v 
kategoriji M 60 (moški nad 60 let). Zanimivo 
je, da je bilo prav v najstarejših kategorijah 
največ tekmovalcev.
Tekmovanja se je udeležilo skoraj 300 tek-
movalcev iz 23evropskih  držav. Ker pa bo 
drugo leto svetovno prvenstvo, ki ga bodo 
pripravili radioamaterji Koreje, je bilo na 
tekmovanju tudi zastopstvo te azijske dr-
žave. Letošnje prvenstvo je bilo pisano na 
kožo tekmovalcem, ki so izraziti tekači, saj 
je bilo pripravljeno na skoraj povsem rav-
ninskem območju, slovenski tekmovalci pa 
so navajeni čim bolj razgibanega terena z 
mnogimi vzpetinami, torej tehnično zahtev-
nejših tekmovališč.
Tudi tokrat so največ medalj osvojili tekmo-
valci iz vzhodnoevropskih držav, ki pa žal 
pogosto celo sploh niso radioamaterji, tem-

Dobra strelska 
usposobljenost
V organizaciji PO ZVVS Severnoprimorske 
je bilo na strelišču Bač pri Pivki za veterane 
izvedeno trenažno streljanje z avtomatsko 
puško 7,62 mm in pištolo 7,62 mm. Strelja-
nja so se udeležili veterani OZVVS »Veteran« 
iz Nove Gorice, OZVVS Kanal in OZVVS Idri-
ja - Cerkno, skupaj okoli 80 udeležencev, ki 
so pokazali dobro strelsko usposobljenost. 
Pri streljanju z avtomatsko puško so od sto 
možnih zadetkov dosegli: 1. Božo Velikanje, 
OZVVS »Veteran«, 96 krogov, 2. Alfred Pre-
gelj, OZVVS Idrija – Cerkno, 89 krogov, 3. 
Slavko Jež, OZVVS Idrija – Cerkno, 87 kro-
gov. Pri streljanju s pištolo pa so od 50 mož-
nih zadetkov dosegli: 1. Brane Tušar, OZVVS 
Idrija – Cerkno, 36 krogov, 2. Svan Kobal, 
OZVVS Idrija – Cerkno, 31 krogov, 3. Božo 
Velikanje, OZVVS »Veteran«, 30 krogov.

R. Mokorel

Balinarski turnir v Prvačini
Veteranska sekcija, ki združuje KS Branik, 
Dornberk in Prvačino ter deluje v okviru 
ZVVS Nova Gorica, je prvič poskusno organi-
zirala turnir v balinanju. Tekmovanje je po-
tekalo na pokritem balinišču na Mandriji v 
Prvačini in se ga je udeležilo kar osem ekip 
iz vseh sekcij območnega združenja. Ker je 
zanimanje za ta šport med veterani veliko, 
bo v prihodnje prav gotovo postalo tradici-
onalna oblika druženja in tekmovanja. Vse 
tri prvouvrščene ekipe so prejele medalje za 
osvojena mesta, zmagovalna ekipa sekcije 
Branik - Dornberk – Prvačina pa še prehodni 
pokal. Odličja je podelil podpredsednik  ob-
močnega združenja Vinko Jarc, ki je v krat-
kem nagovoru čestital zmagovalnim ekipam 
ter pohvalil zamisel in brezhibno organizaci-
jo turnirja. Srečanje se je nadaljevalo s poku-
šino odlično pripravljenega golaža in prijet-
nim druženjem, na katerem uvrstitev niti ni 
bila več tako pomembna.

Henrik Gregorič

Športno srečanje in piknik
Člani OZVVS Murska Sobota so se lepo 
prvo septembrsko soboto   spet množično 
zbrali na športnem srečanju in pikniku, ki 
so ga pripravili veterani iz sosednje občine 
Tišina pri Lovskem domu v Rankovcih. 
Prijazno dobrodošlico so jim poleg kolegov 
iz Tišine pripravile tudi soorganizatorice 
članice Društva kmečkih žena Rankovci z 
izbranimi dobrotami (potica, suho pecivo, 
vrtanek), ki so jih spekle posebej za to 
srečanje.
Prijeten dan se je ob harmonikarju nadalje-
val s športnim delom: v streljanju z zračno 

Veterani so igrali tenis
Teniško igrišče Teniškega kluba Hrastnik je 
bilo 13. oktobra prizorišče že 8. teniškega 
prvenstva Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo »Zasavje  2007«. Tokrat se je 
prvenstva udeležilo 40 tekmovalcev iz 12 
območnih organizacij ZVVS, to pomeni 
da je bilo sestavljenih 20 tekmovalnih 
parov. Dvojice se za tekmovanje izberejo 
naključno z žrebom in niso vnaprej znane. 
Tekmovanje je namenjeno predvsem druže-
nju, kar pa ne pomeni, da tekmovalci ne iz-
tisnejo iz sebe zadnjih atomov moči in zna-
nja za vsako točko in kar najboljši končni 
rezultat. 
Na 8. teniškem prvenstvu dvojic sta zmaga-
la Franc Stopar, OZVVS Litija in Janko Pol-
janšek, OZVVS Kamnik. Drugo mesto sta za-
sedla Vojko Svetinšek, OZVVS Jesenice in 
Danilo Hudi, OZVVS Zasavje, tretje mesto 
pa je pripadlo Milanu Perparju in Milošu 
Vengustu, oba OZVVS Zasavje.

Anton Šutar

več tekmovalci v radioorientiringu, ki ga že 
od nekdaj množično gojijo v državah nekda-
njega vzhodnega bloka. Med njimi je veliko 
»zaslužnih mojstrov športa« in nekdanjih 
častnikov vzhodnih vojaških enot.
Tekmovali so na dveh frekvenčnih območ-
jih, in sicer kratkovalovnem (KV) 3,5 MHz in 
ultrakratkovalovnem (UKV) območju 144 
MHz. V slovenskem zastopstvu pa so se zo-
pet odlično odrezala dekleta, saj so v katego-
riji W 19 (ženske od 19 do 21 let) v disciplini 
3,5 MHz le za 2 minuti pri razpoložljivih 350 
minutah ekipno zgrešile medaljo, pa tudi 
posamezno so bile prava konkurenca dekle-
tom iz drugih držav. Tudi fantje v mlajših ka-
tegorijah so se zelo dobro upirali zelo moč-
ni »vzhodni« konkurenci. Malce težje so do 
svojih dosežkov prišli naši veterani. Na KV 
je bil Ivo 27. posamezno in 9. ekipno, Zdrav-
ko je bil 25. in 8., Jože pa 35. in 11. Na UKV 
pa je bil Ivo 34. in 10., Zdravko 27. in 10. 
ter Jože 31. in 13. Vsi naši tekmovalci pa so 
si zadali, da se bodo za naslednje leto še bo-
lje pripravili, saj je 14. svetovno prvenstvo, 
ki bo drugo leto v daljni Koreji, še posebej 
velik izziv.

Jože Onič 

puško, metu ročne bombe in pikadu je moči 
merilo devet ekip z območja OZVVS Mur-
ska Sobota. Seveda tudi na zabaven način 
se je športno srečanje končalo z naslednji-
mi uvrstitvami: 1. mesto Puconci, 2. mesto 
Tišina in 3. mesto Murska Sobota. Pokale 
in priznanja so najbolje uvrščeni prejeli iz 
rok predsednika OZVVS Murska Sobota Val-
terja Baldaša. Podelitve so se udeležili tudi 
organizatorji srečanja, župan Občine Tišina 
Poredoš in podžupan Knavs. Piknik je trajal 
do poznih nočnih ur, kar ni zmotilo niti naj-
starejših udeležencev, ki veliko dajo na dru-
ženje in svojo organizacijo.  

Anton Križnik                                                                                       
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Velika želja – imeti svoj muzej 

»Moja prva otroška želja je bila postati vo-
jak in to se mi je uresničilo, ko sem se po 
osamosvojitveni vojni zaposlil v takratni 
slovenski Teritorialni obrambi. Vseskozi me 
je tudi spremljala želja, da bi del predmetov 
iz časa soške fronte, ki sem jih našel, raz-
stavil na manjši razstavi in pokazal ljudem, 
kaj vse imam. Brez pomena se mi je namreč 
zdelo, da bi bili spravljeni v zabojih v kleti 
pri mojih starših, kjer jih nihče ne vidi,« se 
spominja Mitja Močnik. »Povsem nepričako-
vano se mi je leta 1992, ko je znova zažive-
la Vojašnica Vipava, ponudila priložnost, da 
postavim manjšo razstavo. Ko je prišla v vi-
pavsko vojašnico prva generacija naborni-
kov Teritorialne obrambe, sem se s povelj-
nikom 1. bataljona 62. brigade Friderikom 
Markovčičem in pomočnikom poveljnika 6. 
pokrajinskega poveljstva za motiviranje in 
informiranje majorjem Igorjem Žežlinom 
dogovoril, da bom v eni od učilnic postavil 
začasno razstavo mojih predmetov iz obdo-
bja soške fronte. Razstavo naj bi odprli na 
dan slovesne prisege nabornikov, odprta pa 
naj bi bila še mesec ali dva po odprtju, da bi 
si jo lahko ogledali še učenci osnovnih šol in 
obiskovalci vojašnice.«
Mitja je pripravil skromno razstavo in pred-
mete je zložil kar na mize, ki jih je prekril z 
modrimi prti iz vojaške jedilnice. Kar je bilo 
manjših predmetov od značk do medalj in 
podobnega, so dali v štiri pločevinaste vi-

Vojni muzej Vipava, 
soška fronta 1915–1917 

Verjetno bi le v malo vojašnicah 
pri nas in drugje po svetu 
našli takšen muzej, kot ga ima 
vojašnica v Vipavi. »Krivec« za 
to je štabni vodnik Mitja Močnik, 
sicer tudi veteran vojne za 
samostojno Slovenijo, ki že od 
ranega otroštva zbira predmete, 
povezane s soško fronto. 
Uresničila se mu je želja vsakega 
zbiralca, da ima svoj muzej.

Mitja Močnik pred vhodom v svoj muzej v 
Vojašnici Vipava.

Povezovalni rov med posameznimi prostori – obvezovališče, delavnica ter poveljniški 
delovni in bivalni prostor.

trine s pokrovom iz stekla, ki jih je naredil 
s sodelavci. Naredil je tudi kratke podpise 
pod predmete in postavil pet panojev s fo-
tografijami. Zelo je bil ponosen na to svojo 
prvo razstavo, ki je bila hkrati tudi prva raz-
stava o soški fronti v samostojni Sloveniji. 
Ta razstava je pomembna tudi zato, ker je 
bila prva razstava, ki je bila odprta v vojaš-
nicah v Sloveniji. 

Iz razstave nastane muzej

»Razstava je že na otvoritvi imela velik od-
mev in ponosen sem na dejstvo, da si jo je 
med prvimi ogledal tudi takratni načelnik 
Republiškega štaba za TO in naš prvi ge-
neral Janez Slapar, ki sta ga spremljala po-
veljnik in namestnik poveljnika 6. pokra-
jinskega štaba TO brigadir Bogdan Beltram 
in polkovnik Srečko Lisjak. Zanimanje med 
šolami in tudi naborniki je presenetilo vse 
nas, saj je bilo zelo veliko. Zato smo se do-
govorili, da bo razstava vključena v učni 
program spoznavanje kraja, v katerem so 
naborniki služili vojsko. To je bila Vipava. 

Vključili so jo tudi v predmet Domovinska 
vzgoja. Ko so obdelovali prvo svetovno voj-
no, so si ogledali tudi moj muzej. Tako so 
dobili malo bolj plastično predstavo o pred-
metih, ki so jih uporabljali takratni vojaki, 
ne samo v ofenzivah, ampak tudi v redkih 
trenutkih miru,« poudarja Mitja Močnik.
Takratna 3. uprava Ministrstva za obrambo, 
ki je skrbela za domovinsko vzgojo, je s po-
veljstvom 6. pokrajinskega štaba TO in vod-
stvom vipavske vojašnice dobila idejo, da bi 
Mitja Močnik postavil stalno razstavo v vo-
jašnici, s tem da bi mu dodelili drug prostor. 
Leta 1993 je celotno razstavo preselil v dru-
ge prostore, kjer je muzejska zbirka še da-
nes. Postavil je razstavo z imitacijo kaverne. 
Tako je bil vstop v muzej skozi kaverno, to 
je skozi skalni usek, ki je rabila kot priročno 
skladišče s telefonsko centralo in oddelčni 
zaklonilnik. Skozi kaverno so obiskovalci 
prišli v razstavni prostor. Tam so bili pred-
meti že razstavljeni po vitrinah, opremlje-
ni s podnapisi in panoji s fotografijami. Vse 
skupaj je že imelo konkretno obliko muzeja. 

Obvezovališče za ranjence. Tam so 
ranjence pokrpali, da so jih lahko 
prepeljali v zaledne bolnišnice. Narejeno 
je tako, kot je bila takrat navada.
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Delovni prostor bataljonskega poveljnika. V 
istem prostoru je tudi zložljiva postelja, ki jo 
je poveljnik uporabljal za počitek in spanje.

Na odprtju je bil slavnostni govornik profe-
sor Drago Sedmak, sicer kustos v Goriškem 
muzeju, slovesnosti so se udeležili tudi 
predstavniki Ministrstva za obrambo, Teri-
torialne obrambe in drugi. 

Še ena širitev muzeja

Nato so bili obiski vse bolj pogosti. Prihaja-
li so predstavniki tujih vojsk, različnih de-
legacij, slovenski politiki, visoki predstav-
niki takratne TO oziroma Slovenske vojske, 
organizirane šolske skupine, skupine izlet-
nikov in seveda naborniki, ki so v Vipavi 
služili vojaški rok, muzej so si ogledali tudi 
pripadniki rezervne sestave, ki so bili v vi-
pavski vojašnici na usposabljanjih. 
Glede na število obiskovalcev muzeja, ki ga 
je Mitja poimenoval »Vojni muzej Vipava, 
soška fronta 1915–1917«, se je z vodstvom 
1. bataljona 62. brigade in s poveljstvom 6. 
pokrajinskega poveljstva dogovoril še za 
eno razširitev. Nato je v petih mesecih, v 
svojem prostem času, ki mu je ostal ob urje-
nju in usposabljanju vojakov, oblikoval še 
druge prostore, ki so mu jih dali na razpo-
lago. Pokrajinsko poveljstvo mu je pri delu 

Preden obiščete Vojni muzej Vipava 
Soška fronta 1915-1917 

pokličite njegovega lastnika 
Mitjo Močnika na telefon 

041 382-399 ali (05) 304-62-74. 

pomagal z vozili, da je lahko kakšno zade-
vo pripeljal oziroma se šel zanjo dogovorit. 
Vojska je Mitju veliko pomagala s tem, da 
mu je dala material. Pri tem mu je veliko po-
magal skladiščnik na Barnicah Boris Umek. 
Ko so na Nanosu snemali film Feliks, so ime-
li postavljeno konstrukcijo kamnite hiše, ki 
so jo hoteli po koncu snemanja odpeljali na 
deponijo v Dolgo poljano, on pa se je z eki-
po dogovoril, da je konstrukcijo pustila v 
enem od zapuščenih objektov na Barnicah. 
Tako je Mitja stiropor pridno uporabljal za 
postavitev kulis v svojem muzeju. 
Muzej v sedanji obliki je bil odprt za dan Slo-
venske vojske leta 1996. Na odprtju so bili 
takratni minister za obrambo Jelko Kacin in 
drugi visoki gostje. 
Po razširitvi je muzejska zbirka med obisko-
valci povzročila še večje zanimanje. O njej 
so začeli pisati tudi revija Slovenska vojska, 
Primorske novice, lokalni časopisi in drugi 
mediji. Tako so začele osnovne šole s tega 
dela Primorske uvrščati obisk v Mitjevem 
muzeju v svoje učne programe in muzej je 
začel dobivati podobo pravega muzeja. 

Veliko lastnega dela

»Postavitev muzeja je sad mojega dela, mo-
jih idej, mojih zamisli. Pri postavitvi zbir-
ke leta 1993 mi je pri imitaciji kaverne po-
magal sosed in sodelavec Hari Marušič. Vse 

drobnarije pa sem delal sam. Pri razširitvi 
muzeja v več sklopov so mi prav tako po-
magali Hari Marušič, Mitja Gregorič in Ta-
dej Devetak. Mitju in Tadeju sem še danes 
hvaležen za spodbudo, podporo, čas in 
delo. Kljub temu pa sem 90 odstotkov fi-
zičnega dela opravil sam, s svojimi roka-
mi,« poudarja Mitja. »Moje so tudi vse idej-
ne rešitve v muzeju, do katerih sem prišel 
na podlagi različnih fotografij iz takratnega 
obdobja. Nekaj rešitev sem imel v glavi, saj 
sem si zapomnil, kako so bile narejene za-
deve na bojni črti. V spomin se mi je vtisnila 
ena izmed kavern na Botognci, ki je bila še 
vedno v popolnosti oblečena v les, z vrati, s 
pogradi, v sosednjem prostoru so bile mize 
in klopi. Dejansko so v njej manjkali samo 
vojaki. Ta kaverna mi je bila tudi največja 
opora pri pripravi načrtov za postavitev v 
muzeju. Delal sem v prostem času, po kon-
čani službi sem se preoblekel v delavsko 
obleko in čepel v prostorih muzeja pozno 
v noč. Navadno sem prišel že zgodaj zjutraj 
ali pa sem ostal kar celo noč. Takrat sem sta-

noval v Ajdovščini in je bilo do doma blizu. 
Priznati moram, da je proti koncu del ime-
la vsega dovolj tudi moja žena, saj sem vse 
proste ure čez teden, sobote in nedelje de-
lal v muzeju. Lahko rečem, da je bila vdova 
ob živem možu. Čeprav sem do svojega dela 
kritičen in nisem vedno zadovoljen, je bilo 
pri tem drugače. Ko je bilo vsega konec in 
sem si ogledal vsak prostor muzeja posebej, 
sem sam sebi rekel, Mitja, to je to.« 

Koliko predmetov je v muzeju

Lani je Mitja naredil popis razstavljenih 
predmetov, ki ga zdaj redno ažurira. Tre-
nutno je v muzeju razstavljeno različno 
gradivo, od predmetov, dokumentarnega 
gradiva, fotografij, zemljevidov do skic iz 
takratnega obdobja, v to niso vštete repro-
dukcije. Njihovo skupno število pa je več 
kot 4000 kosov. Seveda bi bilo to število še 
večje, če bi bil večji tudi prostor. Kljub temu, 
pravi Mitja, da je eden redkih srečnežev, ki 
je imel na voljo tako velik prostor za posta-
vitev muzejske zbirke, se tudi on spopada z 
enako problematiko kakor drugi zbiralci, to 
pa je pomanjkanje prostora. 
Kot pravi, je sam našel 98 odstotkov raz-
stavljenih predmetov. Približno 300 pred-
metov so mu podarili drugi zbiralci ali jih 
je kupil ali pa zamenjal. Vse drugo je našel 
tam, kjer je potekala bojna črta, in v njenem 
zaledju ali pa po vaseh na divjih odlagališ-
čih in deponijah, saj so pred leti ljudje vse 
takšne stvari pridno metali stran. 
»Pri zasnovi celotnega muzeja nisem imel 
težav. Dejstvo je, da sem kar nekako okužen 
s to tematiko. Ideje so in mi še vedno zlahka 
kar same prihajajo v glavo. Tudi pri obliko-
vanju muzeja nisem imel težav, razen v de-
lavnici, ker mi ni bilo jasno, kako postaviti 
ognjišče. Tako sem neko noč okoli 1.30 pri-
šel domov, saj sem imel naslednji dan nor-
malen delovni dan. Umil sem se in se spravil 
v posteljo. Začel sem razmišljati, kako naj 
postavim peč, čez približno pol ure pa mi je 

V prostoru ob obvezovališču je nekaj stare dokumentacije. To so različni časopisi, revije 
in knjige do leta 1914, ki so izšli v habsburški monarhiji. V njih avtorji obravnavajo 
modo, gospodarstvo, sodstvo in šolstvo. Na drugi strani pa so časopisi fotografije iz prve 
svetovne vojne.
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kapnilo, naredil bom tako. Vstal sem, se ob-
lekel in odhitel v vojašnico, kamor sem pri-
šel okoli 3.00 in ob 5.30 je bila peč končana. 
Nato sem se umil, preoblekel in šel na jutra-
njo telovadbo z vojaki in nato z njimi naprej 
na poligon Mlake,« je povedal Mitja Močnik.
Ko je postavljal muzej, je bil Mitja najraje v 
prostoru. Ko je bil notri, je meril, skiciral, 
zlagal skupaj, obdeloval les, stiropor ali kaj 
drugega. Neprestano je razmišljal, kako kaj 
postaviti, da bo čim bolj logično in funkci-
onalno. Dejansko mu je bilo vse skupaj za-
snovati in postaviti muzej zelo preprosto. 
Ves čas postavljanja muzeja ni niti enkrat 
pomislil oziroma sam sebe vprašal, ali mi 
bo uspelo. Jasno mu je bilo, da mu bo. 

Ponazoritev frontne črte    

Muzejska zbirka je zdaj postavljena tako, da 
predstavlja del bojišča na Krasu. Pred vho-
dom je ponazorjena gradnja avstro-ogrskih 
obrambnih rovov na začetku soške fronte v 
obliki zidov. Pozneje so se zaradi uporabe 
vse težjih min in topniških izstrelkov začeli 
vkopavati v skalnat kraški teren in si tako 
obvarovali življenja. Na drugi strani vho-
da pa je italijansko napadalno polje z zna-
čilnimi španskimi jezdeci. To je prva bojna 
črta in tik ob njej, na avstro-ogrski strani, je 
manjša dolina, v kateri je zaledna oskrba za 
vojaško enoto velikosti bataljona. Po pove-
zovalnem rovu pridemo najprej v obvezova-
lišče za težje ranjence. Tam so ranjence po-
krpali, da so jih lahko prepeljali v zaledne 
bolnišnice. Obvezovališče je narejeno tako, 
kot je bila takrat navada. Najraje so jih po-
stavljali tam, kjer so že bile zgradbe oziro-
ma njihovi ostanki, predvsem zidovi. V tem 
prostoru je tudi nekaj stare dokumentacije, 
ki je prav tako del Mitjeve zbirke. To so raz-
lični časopisi, revije in knjige do leta 1914, 
ki so izšli v habsburški monarhiji. V njih av-
torji obravnavajo modo, gospodarstvo, sod-
stvo in šolstvo. Na drugi strani pa so časopi-
si fotografije iz prve svetovne vojne. Iz tega 
prostora gremo po povezovalnem rovu, v 
katerem nas spremlja zvočna in svetlobna 
ponazoritev bojev na frontni črti, v univer-
zalno delavnico. Ta predstavlja notranjost 
manjše barake, ki je rabila kot univerzalna 
popravljalnica. V njej so usnjar, čevljar, ko-
vač in mizar opravljali manjša popravila. 
Večja popravila so opravljali v večjih delav-
nicah v zaledju. Nato po povezovalnem rovu 
nadaljujemo pot mimo stražarskega mesta z 
avstro-ogrskim mitraljezcem, sicer pripadni-
kom koroškega polka, in pridemo do delo-
vnega in bivalnega prostora poveljnika av-
stro-ogrskega bataljona. Prostor predstavlja 
neke vrste bunker oziroma zemljanko, ki 
je narejena po takratnih normativih in je 
pripadala častniku za poveljevanje na prvi 
bojni črti. V nadaljevanju pridemo do pod-
zemnega skalnega useka, tako imenovano 
kaverno, ki je rabila kot priročno skladišče, 

v njem pa je tudi telefonska centrala. Upo-
rabljali so jo tudi kot oddelčni zaklonilnik. 
Pri izhodu iz kaverne je tudi ročna prezrače-
valna naprava. Že smo na prvi bojni črti ozi-
roma v glavnem razstavnem prostoru, kjer 
so predmeti razstavljeni po vitrinah. 

Kako se je vse skupaj začelo 

»Moje zbirateljstvo se je začelo leta 1978, ko 
sem stanoval še v Kanalu ob Soči. Kot nado-
buden fantič sem stikal po bregovih Soče in 
iskal vojaški material, ki ga je reka naplav-
ljala na bregove. Takrat sem našel številne 
vojaške predmete tako iz prve kot tudi iz 
druge svetovne vojne in jih iz radovednosti 
nosil domov. Še posebej me je pritegnil av-
stro-ogrski emajliran lonček z žigom Austria 
Werke 1916. S tem lončkom sem prišel do-

V povezovalnem rovu je tudi stražarsko mesto z avstro-ogrskim mitraljezcem, sicer 
pripadnikom koroškega polka. Na desni strani je bila včasih stražarjeva puška, pa je 
pred dvema letoma skrivnostno izginila. Izginili sta tudi sablja in pištola.

mov in svojega očima Ivana Mozetiča zasul 
z vprašanji. Razložil mi je, kaj se je na začet-
ku 20. stoletja dogajalo na območju sever-
ne Primorske. Povedal mi je o prvi svetovni 
vojni in soški fronti. Razložil mi je tako, kot 
lahko razložiš otroku. Dejansko je bil ta lon-
ček tudi razlog, da sem začel zbirati predme-
te, in tako je nastajala moja zbirka,« je pove-
dal Mitja Močnik.  
Svoj del je prispevala tudi Mitjeva mama, ki 
mu je pripovedovala zgodbe, katere je pri-
povedoval njegov praded Johan Osolin, ki 
je bil doma iz Trzina in se je kot avstro-ogr-
ski podčastnik bojeval na soški fronti v oko-
lici Prižnice. 

Prve knjige

Vse to je Mitja še bolj pritegnilo in leta 1979, 
ko je bil star devet let, mu je očim podaril 
prvo knjigo, v kateri je bilo opisano dogaja-
nje v Posočju med prvo svetovno vojno. Na-
slov knjige je bil Krvavo Posočje, napisal pa 
jo je Vladimir Gradnik. Knjigo je Mitja začel 
takoj prebirati in jo je prebral kar osem- ali 

celo devetkrat. Iz knjige si je začel izpisovati 
datume in podatke, za katere je menil, da so 
pomembni. Osredotočil se je predvsem na 
Kanalski Kolovrat, Prižnico, Vodice, Kuk in 
Škabrijel. To je območje, ki ga je takrat tudi 
bolj podrobno poznal. Izpisoval si je tudi po-
datke o Krnskem pogorju, ki ga je pogosto 
obiskoval s starši, saj so radi hodili v hribe. 
Leta 1980 je Mitja dobil drugo knjigo o prvi 
svetovni vojni, ki jo je napisal Janez Meses-
nel, z naslovom Soška fronta. Tudi ta je bila 
polna podatkov in informacij. Med počitnica-
mi sta z očimom, ki je služboval kot gozdarski 
tehnik, začela zahajati na območje Sabotina, 
Doblarske doline in Kanalskega Kolovrata, 
kjer je na italijanski frontni črti in zaledju po-
biral predmete, ki jih je našel. Za konec tedna 
pa je sam odšel na različne hribe od Krnske-
ga pogorja do Trnovskega gozda in drugih 

ter si tam ogledoval rove in druge objekte, ki 
so ostali iz prve svetovne vojne. 

Izkopavanje na smetišču

»Leta 1980 sem se s starši preselil v Rožno 
dolino pri Novi Gorici. Stanovali smo na 
takšni lokaciji, da sem živel praktično na 
prvi bojni črti soške fronte in na mestu, kjer 
je bila takrat avstro-ogrska bolnišnica,« je 
nadaljeval Mitja Močnik. »V zgradbi, v kate-
ri smo stanovali, je bila do začetka prve sve-
tovne vojne graščina, v kateri je prebivala 
tudi Lucy von Cristaning, ki so jo leta 1914 
ustrelili in ima pri Serpenici spominski križ. 
Takrat je bila ambasadorka Rdečega križa 
za Avstro-Ogrsko. Dobrih petsto metrov od 
zgradbe sem na robu gozda našel smetiš-
če iz tistega časa in tam sem izkopal, lahko 
rečem, bogato zbirko različnih stekleničk 
in drugega materiala, ki so ga uporabljali 
v tej bolnišnici. Odkopal sem približno 10 
m² zemljišča in tam sem našel več kot 200 
stekleničk in drugega materiala. Hkrati sem 
pridno raziskoval tudi območje okoli Stare 
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Naši muzeji

V kaverni so telefonska centrala, rezervno strelivo, ročne bombe in intendantska oprema.

gore, Svetega Marka, Panovca …« 
V tem obdobju je Mitja spoznal tudi zbira-
telje z območja, kjer je živel. Na začetku je 
bil njegov vzgled Jože Gabrijelčič iz Liga, ki 
mu je tudi prvi podaril nekaj predmetov iz 
časa soške fronte. Po Mitjevih besedah gre 
za zelo zanimivega človeka in še danes sta 
neke vrste kolega in prijatelja. Začel je so-
delovati tudi z regijskimi pirotehniki, pred-
vsem s Cirilom Bavdežem. Po svojih poho-
dih po Panovcu je imel kar bogato zbirko 
različnih granat in drugih topniških izstrel-
kov ter min in vse to jim je pozneje predal. 
Do odhoda na služenje vojaškega roka leta 
1988, ko je naredil tudi izpit za avtomobil, 
se je po okoliških hribih potikal kar s kole-
som. Vsak konec tedna je obiskoval Sveto 
goro, Škabrijel, Vodice, Prižnico in Kuk, to 
je srednje Posočje oziroma Goriško mostiš-
če. Tam je po cele ure in dneve ril po kaver-
nah. Pri šestnajstih oziroma sedemnajstih 
letih je začel zahajati na območje Mrzlega 
vrha, Polovnika in Krna. Tam je ostajal tudi 
čez noč in prespal v naravi ter tako razisko-
val tisto območje. 
»Po odsluženju vojaškega roka se je krog 
mojih znancev med zbiralci močno razširil. 
Takrat nas je bilo na Goriškem deset, največ 
petnajst zbirateljev, ki smo začeli sodelova-
ti med seboj. Sam sem začel redno zahajati 
predvsem v Krnsko pogorje, kjer sem pre-
bival od pet do sedem dni in spal po kaver-
nah ter raziskoval tamkajšnje območje,« je 
povedal Mitja Močnik.

Večja pozornost soški fronti na Krasu

Mitjeva zbirka se je večala tudi s predmeti, ki 
jih je našel oziroma izkopal na območju Tr-
novskega gozda, Banjške planote in Krasa. 
Sprememba območja, na katerem je razisko-
val, pa se je zgodila po vojni za samostojno 
Slovenijo leta 1991. Takrat je začel namenjati 
več pozornosti Krasu zato, ker je zbral veliko 
knjig, fotografskega ter dokumentarnega gra-
diva in načrtov. Pri njihovem proučevanju je 
opazil, da se poudarja predvsem visokogorje 

kot bojni sektor, srednje Posočje z Goriškim 
mostiščem, sam Kras pa je bil pozabljen. V 
publikacijah, ki obravnavajo soško fronto, 
so našteti kraji Opatje selo, Kostanjevica na 
Krasu, Nova vas, Hudi log, Brestovica, Grma-
da, kjer je potekala prva bojna črta. Samo za-
ledje pa je bilo pozabljeno, prav tako je bilo 
pozabljeno vrednotenje tega dela bojišča. Naj 
primerjamo samo ta podatek, da je bila soška 
fronta razdeljena na tri sektorje: gorski sek-
tor od Rombona do Tolmina, srednji sektor 
od Tolmina do reke Vipave in južni sektor od 
reke Vipave do morja oziroma Grmade. Sek-
tor od Rombona do reke Vipave, ki je bil dolg 
63 km, je imel trikrat manj žrtev kakor 31 km 
dolg sektor od reke Vipave do Krasa. Že stati-
stični podatek s 1. novembra 1917 nam pove, 
da je bil v tem času na sto metrih fronte na 
Krasu na italijanski strani postavljenih okrog 
85 vojakov. V drugem delu od Rombona do 
reke Vipave pa je bilo na sto metrih razpore-
jenih 65 vojakov. To kaže, kakšna je bila kon-
centracija vojakov na tem prostoru. 
»K proučevanju dogodkov na Krasu so me 
pritegnili tudi graditev zaledne infrastruk-

Univerzalna poljska delavnica. Desno od ognjišča je bil prostor za kovača, poleg pa je 
stal mizar. Na levi strani pri vhodu je prostor za krojača ter čevljarja in za popravilo in 
obnovo konjske vprege in opreme.

ture, od ozkotirne železnice do uporabe 
normalne tirne železnice, uporaba narav-
nih jam, delovanje jamarske gradbene sku-
pine, ki je v letih 1916 in 1917 delovala na 
območju Krasa,« je povedal Mitja Močnik. »V 
njej so delovali tudi znani slovenski spele-
olog, naravoslovec in jamar Pavel Kunaver 
ter druge znane osebnosti, ki so preuredili 
več kot sto naravnih jam na območju Banj-
ške planote in Krasa za vojaško uporabo. Na 
območju Krasa je bilo v letu 1917 na avstro-
ogrski strani zagotovljenih nekaj več kot 
17.800 m² podzemnih površin. Zato sem se 
tudi malo bolj osredotočil na ta del bojišča 
in posledica tega je bil tudi nastanek muzej-
ske zbirke v Vojašnici Vipava.«

Veterani bolj redki obiskovalci

»Občasno pridejo na ogled muzeja tudi sku-
pine veteranov vojne za Slovenijo leta 1991, 
vendar veterani niso tako pogosti obisko-
valci, kot bi pričakoval. Vemo, da ima zveza 
veteranov kar precejšnje število organizacij. 
Kot slišim, kar pogosto pridejo v ta konec 
Slovenije, kjer obiskujejo različne kleti, kul-
turne in naravne znamenitosti, vendar jih v 
moj muzej ni. Pričakoval bi, da bodo veterani 
bolj pogost gost v mojem muzeju,« poudarja 
Mitja Močnik. »Glede na to, da je v vojašnici, 
bi se lahko z njenim vodstvom dogovorili 
tudi za oglede drugih dejavnosti, ki potekajo 
v Centru za usposabljanje poklicnih vojakov. 
Po drugi strani pa moram povedati, da si pri-
hajajo ogledat muzej številne druge skupine. 
Zanimivo je, da je največ takšnih, v katerih 
so osnovnošolci in študentje. Če bi jih lociral 
še regijsko, prihajajo predvsem iz Štajerske, 
Dolenjske in Gorenjske. Zanimivo je tudi to, 
da prihajajo na ogled mojega muzeja tudi 
skupine prostovoljnih gasilcev iz vse države. 
Zadnjih nekaj let precej sodelujem s Turistič-
no-informativnim centrom v Vipavi, te skupi-
ne pa so zelo mešane.«

Bojan Kuntarič



ROSLIN: švedski slikar (Alexander)
ELS: južnoafriški igralec golfa
TIKAL: arheološko najdišče v Gvatemali
BRAŠKA: drobno oglje, ki ostane na dnu oglarske kope
LADD: ameriški igralec (Alan)
GABRČE: kraj pri Senožečah

SLOVARČEK

Nagradna križanka:

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

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

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

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

REŠEVALCEM NAGRADNE KRIŽANKE
Tudi v tej številki revije Veteran smo za vas 
pripravili nagradno križanko. Tri srečneže, 
ki jih bo določil žreb, čakajo praktične 
nagrade. Rešitve pošljite na dopisnici 
na naslov Zveza veteranov vojne za 
Slovenijo, p. p. 2780, Rojčeva 116, 1110 
Ljubljana, do 15. januarja 2008.

Nagrade iz prejšnje številke bodo dobili: 
Zorko Šarson, Kranj, Anton Štragar, 
Borovnica in Martin Klepej, Šentrupert.
Čestitamo!

Srečno 2008Srečno 2008


