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Spoštovani!
Leto se poslavlja, smo v pričakovanju novega. Zdaj je prav, da razmišljamo, kakšno je bilo leto, kaj nam je prineslo, kaj
smo naredili v naši organizacijo, katere
člani smo in ki ji pripadamo. Sam si želim, da bi postali močnejša, številčnejša
organizacija. Že če vsakdo od nas nagovori vsaj enega častnika ali podčastnika,
da postane naš član, bomo veliko dosegli.
Ta številka glasila spet prinaša zanimive prispevke o dogodkih,
ki jih opisujejo naši člani. Letošnje leto je bilo uspešno, saj smo
izvedli skoraj vse naloge po letnem programu. Predstavljamo
25-letnico z izdajo Zbornika ZSČ. Bruno Kremavc nas seznanja
z aktivnostmi v enoti Slivnica. Zelo nazorno piše o nogometnem
turnirju v VGM v počastitev pekrskih dogodkov. Uspeli so tudi
vsakoletni pohodi in udeležba na raftingu Kolpa. Predstavljamo
delovanje društva vojnih invalidov Maribor in intervju z Martinom
Benkom, podpredsednikom OZSČ Maribor.
Naj bo mesec december kljub krajšim dnevom čim bolj radosten
in vesel.
Vaš urednik,
Ferdo Vtič

Osebne sre~e, dobrega zdravja
tudi v letu 2020 `eli
Uredni{tvo
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Spoštovane članice in člani iz občin Maribor, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Miklavž na Dravskem polju!
Letos praznujemo v Zvezi slovenskih častnikov (ZSČ) 25. obletnico ustanovitve,
vzporedno pa tudi ustanovitev Območnega združenja slovenskih častnikov Maribor. Tokrat vas želim s svojim prispevkom
popeljati skozi zgodovino od ustanovitve
do danes ter predstaviti, kako sta potekala preoblikovanje in razvoj naše OZSČ Maribor v tem časovnem obdobju. Začetno
obdobje je bilo prežeto z iskanjem novih
poti, snovanjem bodoče organiziranosti in
oblikovanjem vsebin dela. Ustanavljanja
in oblikovanja naše organizacije smo se
lotili zelo temeljito in odgovorno.
Občinska organizacija ZČ Maribor je na
konferenci 27.5.1992 v Mariboru spremenila Statut, tako da je vnesla določila o reorganizaciji Zveze, spremenila žig in znak
Zveze, uskladila statut z določbami Zakona in se preimenovala iz Mestne organizacije ZRVS mesta Maribor v Občinsko organizacijo Zveze častnikov Maribor. Statut
sta podpisala takratni predsednik Jože
Zbašnik in sekretar Zlatko Kline. Oddelek
za notranje zadeve občine Maribor pa je
7.1.1993 izdal odločbo, s katero je potrdil
omenjeno preimenovanje. Na redni volilni
konferenci Občinske organizacije zveze
častnikov Maribor, ki je bila 27.10.1993
in je takrat štela cca 1900 članov, se je
na osnovi sprejetega statuta preimenovala Občinska organizacija zveze častnikov
Maribor v Občinsko organizacijo zveze
slovenskih častnikov Maribor. Na tej konferenci je bilo izvoljeno novo vodstvo, in
sicer je bil za predsednika izvoljen Ven4
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česlav Ogrinc in za podpredsednika Jožef
Škof, oba zaposlena v Občinskem štabu
TO Maribor.
Zaradi procesa organiziranja nove lokalne samouprave na področju nekdanje
občine Maribor so bile v letu 1994 poleg
občine Maribor ustanovljene nove občine
Duplek, Rače-Fram in Starše. V skladu z
interesi članstva v predvideni komunalni ureditvi smo na področju novih občin
ustanovili, oziroma organizirali, območne
konference, ki so se delovno in metodološko povezale v Občinsko organizacijo
ZSČ Maribor. Aktivnosti v letu 1994 in
deloma v letu 1995 so spremljala mnoga
nejasna in nerešena vprašanja na organizacijskem, vsebinskem in statutarnem
področju našega združenja zaradi procesa
organiziranja nove lokalne samouprave in
komunalnega sistema. Nastanek 4 novih
občin v letu 1994 je imel za posledico,
da je interes članstva za izvajanje skupno
opredeljenih nalog v območnih organizacijah nekoliko upadel. Pogrešali smo
večjo aktivnost baze pri uresničevanju
naše osnovne usmerjenosti v uveljavitev
takšnih oblik organiziranosti v temeljnih
okoljih, ki bi zagotavljale članstvu neposredno sodelovanje s slehernim članom
in lokalnimi skupnostmi.
Tako smo na zborih častnikov in podčastnikov po obstoječih organizacijah na
začetku leta 1996, nato pa na skupni
konferenci 29.2.1996, sprejeli odločitev,
da se Občinska organizacija ZSČ Maribor
preimenuje v Območno združenje slovenskih častnikov Maribor, ki bo delovalo na
območju MOM in občin Duplek, Starše in
Rače-Fram. Na tej konferenci smo sprejeli novi Statut in izvolili novo vodstvo; za
predsednika je bil imenovan major Jožef
Škof in za sekretarja Zlatko Partlič. V novo
nastalih občinah smo uveljavili organizacijske enote, v okviru MOM pa organizacijske enote po KS in mestnih četrtih.
Leta 1998 pa sta bili ustanovljeni dve
novi občini: Hoče-Slivnica in Miklavž na
Dr. polju in 3 nove organizacijske enote,
ki so se priključile OZSČ Maribor. V OZSČ
Maribor je bilo tako vključenih 18 organizacijskih enot. Novoustanovljene organizacijske enote niso pravne osebe, bile so
ustanovljene zaradi načina dela in imajo
svoja predsedstva. Enote izvajajo naloge iz programa dela OZSČ Maribor in iz
lastnih programov, ki jih vsako leto sprejemajo na letnih zborih. Z novim načinom
organiziranosti smo omogočili temeljnim
sredinam, t.j. organizacijskim enotam in

njihovim vodstvom boljši neposredni stik
in sodelovanje s člani ter s tem zagotovili
njihovo večjo aktivnost in povezanost z
lokalno skupnostjo.
Danes imamo tako dokaj trdno Območno
organizacijo, v katero je vključenih skupaj okoli 1300 članov in članic, imamo 24
člansko predsedstvo in 45 člansko bazo
iz krajevnih organizacijskih enot, ki tvorijo konferenco po delegatskem sistemu.
OZSČ Maribor je po številu še vedno največja organizacija, ki je vključena v ZSČ.
V 25-letnem delovanju OZSČ Maribor želim izpostaviti le nekaj najpomembnejših
aktivnosti:
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

So-organizacija spominskega pohoda
»Pekre, 23. maj 1991« , ki v spomin
na pekrske dogodke poteka že od leta
1994 in se ga v velikem številu poleg
naših članov udeležujejo tudi člani
iz drugih OZSČ iz cele Slovenije. To je
projekt, ki ga podpira tudi ZSČ in spada med krovne aktivnosti.
Organizacija in izvedba orientacijsko
taktičnega tekmovanja, ki ga je OZSČ
Maribor izvajal med leti 1992–1994,
ko je le-ta prerasel v regijsko in državno tekmovanje pod nazivom »DOT« in
je trajalo od leta 1994–2013.
Organizacija izvedbe častniškega plesa je potekala od leta 1996 do leta
2015. Plesa so se poleg članstva
udeleževali tudi pripadniki SV in predstavniki lokalnih skupnosti. Osnovni
namen dogodka sta bila druženje in
krepitev medsebojnih odnosov.
Izdaja glasila »Štajerski častnik« je potekala že od leta 1995, ko je izšla prva
številka v tiskani obliki, od leta 2017
pa glasilo izhaja samo v elektronski
obliki. ŠČ v tiskani obliki so prejemali
vsi člani OZSČ Maribor.
Podpis listin o sodelovanju: Leta 2002
se je izoblikovala ideja, da OZSČ Maribor in OZSČ Novo mesto podpišeta
Listino o prijateljstvu in medsebojnem sodelovanju, ki je bila realizirana
in podpisana istega leta, leta 2006 z
OZSČ Metlika (Bela krajina), 2016 pa
tudi z OZSČ Sl. Bistrica. S temi listinami se obvezujemo, da bomo izvajali
nekatere skupne dejavnosti v okviru
vsakoletnih načrtov sodelovanja. Leta
2007 je bila podpisana listina o medsebojnem sodelovanju z veteranskimi
in domoljubnimi organizacijami Maribora. Imenovan je bil koordinacijski
odbor, kjer usklajujemo medsebojne
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▪▪

▪▪

aktivnosti, s poudarkom na proslavah
in obeležitvah zgodovinskih dogodkov
uporništva na slovenskem.
V okviru športnih dejavnosti deluje več
sekcij: nogometna, strelska, šahovska,
smučarska in planinsko–pohodniška.
Nogometna ekipa se udeležuje nogometnih turnirjev tudi pod okriljem ZSČ
(na primer nogometni turnir ob pekrskih dogodkih).
V okviru vojaškega strokovnega usposabljanja organiziramo razna strelska
tekmovanja in kondiciranja ter strokovna predavanja s področja domoljubja,

▪▪

▪▪

vojaških znanj in veščin. Te aktivnosti
kakovostno izvajamo s pomočjo SV in
MORS ( 72. br. SV in CV) na osnovi vsakoletnih načrtov sodelovanja.
Razvitje prapora: leta 1998 je OZSČ
Maribor razvilo svoj prapor, ki predstavlja simbol zaščite in pripadnosti.
Imenovana sta bila dva praporščaka,
ki z velikim ponosom nosita prapor na
državnih in lokalnih prireditvah, komemoracijah in pogrebnih slovesnostih
naših umrlih članov.
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe, smo pri-

dobili že leta 2005, nato pa leta 2019
z odločbo MORS-a, kjer je navedeno,
da je združenje registrirano, da so v
Statutu opredeljene dejavnosti in da
redno izvajamo programe na področju
varnosti, obrambe in zaščite.
OZSČ Maribor je za izjemen prispevek k
delovnim uspehom ZSČ in uresničevanju
njegove vloge v slovenski družbi dobitnik
ZLATE PLAKETE ZSČ.
Predsednik OZSČ Maribor
Jožef Škof
25 LET NA BRANIKU DOMOVINE

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV 25 LET NA BRANIKU DOMOVINE
Zgornji naslov tega prispevka je
istočasno slogan letošnjih praznovanj v Zvezi slovenskih častnikov.
V Sloveniji je Zveza rezervnih vojaških starešin Slovenije (ZRVS), kot
stanovska organizacija rezervistov
in starešin delovala do konca leta
1991, temu 9. januarja 1992 sledi
preimenovanje v Združenje častnikov Slovenije (ZČS), leta 1993/94 pa se zgodijo razmeroma velike vsebinske spremembe in zveza se na novo registrira 8. marca
1994. Zato v letu 2019 govorimo o petindvajsetih letih delovanja
v samostojni Sloveniji.
Na tem mestu je poleg četrtstoletne obletnice treba omeniti
še polstoletno. Leta 1969 so v nekdanji skupni državi opustili takratni model močno centralizirane stanovske organizacije
rezervnih častnikov in podčastnikov ter v republikah oblikovali
dokaj avtonomne organizacije ZRVS. Ustanavljanje republiških
ZRVS je bilo tesno povezano z odločitvami in organizacijskimi
rešitvami za oblikovanje teritorialnih obramb v pristojnosti republik, kar se zgodi leta 1968. Lahko bi trdil, da sta obe obletnici
nekako povezani tudi zato, ker je bila kot imperativ delovanja v
ospredju obramba ožje domovine oziroma celo lokalnega okolja
vsakega posameznika. Obenem so slovenske osamosvojitvene
procese na obrambnem področju in osamosvojitveno vojno vodili
v glavnem rezervni vojaški starešine. Če ne bi bilo petdesetletne
kadrovske in strokovne podlage, bi gotovo bila vprašljiva tudi
uspešnost petindvajsetletnega delovanja v samostojni Republiki
Sloveniji.

Brez omembe zgodovinske poti ne gre

Razvoj in delovanje stanovskih organizacij rezervnih častnikov
in starešin v nekdanji skupni državi na Slovenskem v dvajsetem
stoletju po drugi svetovni vojni lahko razdelim v tri obdobja. Prvo
obdobje je od leta 1952 do leta 1961, ko sta bili oblikovani najprej Zveza rezervnih oficirjev in v drugi polovici petdesetih Zveza
rezervnih oficirjev in podoficirjev, kot samostojna stanovska organizacija rezervistov, vendar zelo centralizirana od zveze preko
republik do občin. V drugem obdobju od leta 1961 do 1969 je

bila stanovska organizacija rezervistov integrirana v veteransko
to je borčevsko organizacijo. V tretjem razvojnem obdobje od
1969 do 1991 govorimo o delovanju Zveze rezervnih vojaških
starešin Slovenije. V tem času je dosežena institucionalizacija
in največji razcvet ter največja moč delovanja te stanovske organizacije na Slovenskem. Svojo pozicijo je organizacija utrjevala
skozi 80. leta, vendar jo je čas osamosvajanja in vojne dosegel
nekoliko nepripravljeno.
Kot zanimivost je treba navesti, da je leta 1987 JLA, sklicujoč
se na njeno strateško preoblikovanje in ukinitev armad po republikah, prišla tudi s predlogom za spremembe v organiziranosti
in vlogi organizacij rezervnih starešin. Ta predlog je na zvezni
konferenci leta 1987 podal predstavnik JLA. Proti predlogu sta
glasovala predstavnika ZRVS iz Slovenije in Hrvaške in tako ni
bil sprejet.
Za začetke delovanja stanovske organizacije rezervnih starešin
v samostojni Republiki Sloveniji je značilna nekakšna odcepitev od povezav in oblik organiziranja v bivši skupni državi. Leta
1990 je predsednik republiške konference ZRVS Slovenije postal
nekdanji komandant TO Slovenije generalpodpolkovnik Edvard
Pavčič. To dolžnost je opravljal do izredne volilne konference 12.
oktobra 1993.
Po osamosvojitvi so za predsednike ZSČ bili izvoljeni:
▪▪ polkovnik Miha Butara (roj. 1950) od 12. oktobra 1993 do
16. oktobra 2010;
▪▪ polkovnik, dr. Bojan Potočnik (roj 1954) od 16. oktobra 2010
do 1. maja 2012;
▪▪ generalpodpolkovnik Albin Gutman (roj. 1947) od 6. julija
2012 do 29. marca. 2014
▪▪ generalmajor, dr. Alojz Šteiner (roj .1957) aktualni predsednik
od 29. marca 2014.
Organizacija je v tem obdobju imela dva sekretarja (od 2013
generalnega sekretarja) in sicer stotnika Janko Ljubič, ki je bil
v organizaciji zaposlen od 1984 do 2012, mandat pa zaključil
marca 2014 in brigadirja Martin Jugovec od 29. marca 2014, ki
to funkcijo opravlja drugi mandat.

25 let razvoja ZSČ in prilagajanja novim razmeram

Takoj po osamosvojitvi je tedanje vodstvo ZRVS Slovenije spreŠTAJERSKI ČASTNIK
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jelo določene spremembe in novosti s ciljem prilagajanja novim družbenim razmeram. Med drugim so se začeli oblikovati
seznami tistih častnikov in podčastnikov rezerve, ki so prostovoljno pristopili v preimenovana občinska združenja. Številne
spremembe so potrjene na Konferenci ZRVS Slovenije januarja
1992, da bi Ministrstvo za notranje zadeve junija registriralo
prenovljeno častniško organizacijo z novim znakom in imenom
Zveza častnikov Slovenije (ZČS). Ne glede na pomanjkljivosti ZČS
je potrebno poudariti, da je slovenska častniška organizacije v
tem času bila v dobri kondiciji, predvsem v temeljnih okoljih zaradi članov - rezervistov, ki so predstavljali glavnino obrambnih
sil samostojne države.
Toda omenjene spremembe niso v zadostni meri ustrezale tedanjemu času. Zato so ukrepali in želeli na nove temelje postaviti
tudi častniško organizacijo. 12. oktobra 1993 je v Ljubljani sledila izredna Konferenca Zveze častnikov Slovenije, na kateri je
podana nezaupnica tedanjemu vodstvu, sprejet je novi statut, izvoljeno je novo predsedstvo ter drugi organi. Slovenska častniška
organizacija se je preoblikovala in spremenila svoj znak in ime iz
Zveza častnikov Slovenije v Združenje slovenskih častnikov (ZSČ).
Navidezno majhna sprememba v imenu združenja je v sebi skrivala ambiciozne in korenite spremembe. Pristopiti je bilo treba k
pripravi pravil sodelovanja s sorodnimi združenji doma in prvič v
zgodovini slovenske častniške organizacije za sodelovanje s sorodnimi združenji v tujini ter vključevanje ZSČ v različne evropske in
druge stanovske integracije ter povezave. Dodajam, da se je leta
2002 Združenje slovenskih častnikov, kot krovna organizacija
preimenovalo v Zvezo slovenskih častnikov.
ZSČ je že v startu želela biti vezni člen med TO/SV in civilno družbo. Vse te cilje sta postavila in gradila oba partnerja na podlagi
103. člena Zakona o obrambi in vsakoletnih Usmeritev Ministra
za obrambo. Številni kazalniki delovanja ZSČ, zlasti pri realizaciji
vsakoletnih programov dela in njenem uveljavljanju v slovenski
družbi, kažejo na dejstvo, da bi brez pomoči obrambnega ministrstva in vojske, bila v marsikaterem pogledu močno okrnjena
in manj uspešna.
Osrednje dejavnosti celotne družbe v tem času so bili obrambno-vojaško preoblikovanje in priprave za integracijo v zavezništvo
in EU. Veliko dogodkov je bilo tako povezanih z vključevanjem
ZSČ v projekt Vojska - vojski (angl. Mil to Mil) po letu 1996 in še
posebej po letu 1999, ko je bila sprejeta odločitev o povabilu
države v evroatlantsko zavezništvo.
Leta 1997 je ZSČ dodeljen status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju obrambe in z določbo leta 2003 je ta status
podaljšan za 5 let, ponovno pa še leta 2009. Zvezi slovenskih
častnikov je maja 2019 na podlagi izpolnjevanja pogojev za delovanje v javnem interesu na področju obrambe tudi po novem
Zakonu o nevladnih organizacijah, bila izdana nova odločba s
strani MORS.
Financiranje ZSČ s strani države je v začetku potekalo iz državnega proračuna preko pristojnega ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve. Proračunska sredstva na posebni proračunski
postavki so leta 1994 prenesena na Ministrstvo za obrambo,
leta 2004 pa na Slovensko vojsko. Ta sredstva so se postopno
zmanjševala, začenši z letom 2011, tudi zato ker se niso več
zagotavljala sredstva za poklicne funkcionarje Zveze, pa vse do
leta 2013. Takrat se je znesek sredstev ustalil na tretjini sredstev
iz leta 2004.
Osrednja naloga ZSČ je bila ohranjanje in nadgradnja vojaško-strokovnih znanj med članstvom. Temu so bile podrejene aktivnosti tako na krovni ravni kot v temeljnih okoljih. Pomemben
izziv so bila tudi prizadevanja za popestritev oblik in privabljanje
6
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članstva, s čimer se je poskušalo nadomestiti nekdanjo zakonsko obveznost sodelovanja na teh aktivnostih. Poleg vojaško
strokovnih predavanj so izvedene številne strokovne vsebine in
različna srečanja ter tekmovanja, ki so imela za cilj izboljšanje
vojaško-strokovnega znanja in krepitev psihofizične pripravljenosti. V ospredju so bili dogodki, ki so imeli status tekmovanja,
pohodov in srečanj na krovni ravni. Naj izpostavim prireditve
kot so: aktivnosti za Počastitev pekrskih dogodkov, vsakoletno
Državno prvenstvo v smučanju in streljanju na Golteh, smučarsko
tekmovanje na Partizanskih smučinah Cerkno, Državno orientacijsko tekmovanje ZSČ, Spust po reki Kolpi, Državno strelsko
tekmovanje ZSČ v Trbovljah, orientacijsko-zgodovinski pohod
Po poteh soške fronte, Lokostrelsko tekmovanje v Ankaranu,
tradicionalni Pohod domoljubnih in veteranskih organizacij na
Triglav, Pohod spomina in prijateljstva od Radovljice do Vrbe, ob
slovenskem kulturnem prazniku idr.
Že od samega preoblikovanja ZSČ in prilagajanja novim družbenim razmeram je bilo pomembno vprašanje, s katerimi se je
predsedstvo leta ukvarjalo, določitev uradne uniforme članov
organizacij slovenskih častnikov. Sistemske rešitve smo skušali
uskladiti s Slovensko vojsko, saj je veljalo prepričanje, da je vojaška uniforma za člane ZSČ ustrezna. V soglasju z vodstvom vojske
je leta 2008 sprejeta rešitev o uniformi ZSČ, ki je podobnega
kroja in dizajna kot za pripadnike vojske s tem, da se oznake SV
zamenjajo s oznakami ZSČ.
Mednarodnim povezavam države in njene vojske se je morala
prilagoditi tudi stanovska organizacija. ZSČ je najprej postala
članica evropskih vojaških sindikalnih združenj EUROMIL, in to
že v začetku svojega delovanja leta 1994. Slovenija je leta 2000
postala pridružena leta 2004 pa polnopravna članica Konfederacije nacionalnih združenj rezervnih častnikov - CIOR. Podobno je
potekalo vključevanje v Zavezniško konfederacijo podčastnikov
rezerve (CISOR oziroma do leta 2013 AESOR), kjer smo leta 2007
postali opazovalci, leta 2009 pa polnopravna članica. Od leta
2008 je Slovenija članica Gaminške iniciative (GI), ki povezuje
častniška združenja srednje Evrope. Ko je leta 2007 pod okriljem
ZSČ ustanovljeno interesno Združenje vojaških gornikov Slovenije - ZVGS se je okrepil tudi slovenski prispevek in delovanje v
Mednarodni federaciji vojakov gornikov - IFMS kjer smo bili člani
že od leta 2000. Kasneje se je mednarodno sodelovanje še razširilo tudi v obliki bilateralnega in maloobmejnega povezovanja.

Sklep

Kljub nazivu častniška organizacija ta še danes združuje tudi
podčastnike in druge vojaške osebe pa ne le rezervne sestave,
ampak tudi iz stalne sestave vojske in strokovnjake iz obrambnega in drugih ministrstvih.
Ob dvajsetletnici delovanja ZSČ sta leta 2014 Zveza veteranov
vojne za Sloveniji in Policijsko veteransko društev Sever podali
predlog za državno odlikovanje. Predsednik republike je ob Dnevu suverenosti, 25. oktobra 2016 Zvezo slovenskih častnikov
odlikoval s Srebrnim redom za zasluge.
Ko skušamo ugotoviti, koliko smo bili uspešni pri delu slovenske
častniške organizacije je treba poudariti, da ni bilo lahko. Menim, da je bila ZSČ v petindvajsetih letih delovanja uspešna. Ob
pomoči lokalnih skupnosti predvsem pa Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo pa tudi zunanjih partnerjev, tujih sorodnih
vojaških organizaciji, je ZSČ postala moderna vojaško-strokovna
stanovska in domoljubna organizacija.
dr. Alojz Šteiner,
predsednik ZSČ

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA
OZSČ MARIBOR ZA LETO 2019
Delegati Območnega združenja slovenskih častnikov (OZSČ)
Maribor smo se 22. 3. 2019 zbrali v prostorih Izobraževalnega
centra Pekre na Letni programski konferenci. Konference se je
udeležilo 40 od 43 delegiranih članov OZSČ Maribor. Udeležba
je bila 93%.

Navzoče delegate je v uvodu Konference pozdravil predsednik
OOZSČ Maribor, Jože Škof. Po soglasni izvolitvi delovnega predsedstva, ki so ga sestavljali: predsednik Venčeslav Ogrinc in člana Ferdo Vtič ter Željko Barbarič, je Konferenca pričela z delom.
Po sestavi delovnega predsedstva je predsednik dal besedo
navzočim gostom. Najprej se je oglasil predsednik OZSČ Metlika,
Anton Kraševec, ki je pozdravil navzoče ter poudaril, da pričakuje sodelovanje vsaj na takšni ravni kot je bilo preteklo leto.
Poudaril je, da se je njihova organizacija preimenovala v OZSČ
Bela Krajina. Predsednik OZSČ Pesnica, Janko Vuica, je pozdravil navzoče. Predstavnik 72. Brigade slovenske vojske, Boštjan
Baš, je izpostavil, da je sodelovanje med OZSČ in VGM Maribor
zelo dobro, ter želi enako sodelovanje tudi v prihodnje. Podpredsednik OZZVS Maribor, Bruno Kremavc, je pozdravil navzoče in
povedal, da sodelovanje med veterani in OZSČ Maribor poteka
zelo dobro. Regijski koordinator ZSČ, Iztok Šoster, je poudaril, da
je OZSČ Maribor največje združenje v državi ter pohvalil njegovo

delo. Predstavnik veteranske organizacije Sever, Marjan Vrbnjak,
je povedal, da obe organizaciji dobro sodelujeta. Predsednik
veteranskih organizacij Maribora, Vasja Cimerman, je dodal, da
sodelovanje poteka vzorno.
Ilka Riedl je podala obrazložitve za podelitev najvišjih priznanj
Zveze slovenski častnikov Slovenije. Priznanja sta podelila predsednik koordinacije ZSČ, Iztok Šoster in predsednik OZSČ Maribor, Jože Škof.
Najvišje priznanje, zlato plaketo ZSČ, prejme vodnik Martin Benko. Predaja zlate plakete bo na konferenci ZSČ v Ljubljani.
Častni znak ZSČ za sodelovanje je prejel predsednik TD Duplek,
Stanislav Germauc.
Pisno priznanje slovenskih častnikov je dobila Marija Koprek.
Bronaste medalje ZSČ pa so dobili rezervni poročnik Zlatko
Krajnc, pridruženi član Bojan Miklavc, vodnik Venčeslav Muršec,
stotnik Igor Pahor, stotnik Danilo Šilec in višji praporščak Ferdo
Vtič.
Pisna priznanja OZSČ Maribor pa so prejeli: Anka Žuraj, Franc
Gregorc in Jože Cijan.
Delovni predsednik je seznanil prisotne s Poslovnikom o delu
konference in odprl razpravo o vsebini le-tega. Po razpravi je bil
Poslovnik konference soglasno sprejet.
Obširno poročilo za leto 2018 je podal predsednik OZSČ Maribor, Jože Škof. Poročilo finančnega poslovanja za leto 2018 je
pripravila Ilka Riedl. Razprave po poročilih ni bilo. Konferenca je
soglasno potrdila vsa poročila.
Jože Škof je predstavil program dela za leto 2019, Ilka Riedl
pa finančni načrt. Konferenca je oba dokumenta za leto 2019
soglasno potrdila. Enako je konferenca soglašala z načrtom sodelovanja OZSČ Maribor s prijateljskimi OZSČ, veteranskimi in
domoljubnimi organizacijami Maribora ter slovensko vojsko.
Delovni predsednik je predlagal, da konferenca potrdi višino
članarino za leto 2019, ki znaša 10,00 €. Konferenca je predlog
soglasno potrdila.
Na koncu se je predsednik OZSĆ Maribor Jože Škof zahvalil za
udeležbo in poudaril, da se bo predsedstvo trudilo delovati vsaj
tako uspešno kot do sedaj, želi pa, da bi bilo delo v enotah še
boljše.
Marijan Frangež
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INTERVJU-MARTIN BENKO

MARTIN BENKO
PODPREDSEDNIK OZSČ MARIBOOR
Martin Benko, višji vodnik, je
že tretji mandat podpredsednik OZSČ Maribor in pokriva tudi področje rekreacije,
organizacije strokovnih ekskurzij, pohodništva in izletov. Med osamosvojitveno
vojno za Slovenijo je deloval
v PEM rezervne sestava milice. V častniško organizacijo
pa je vstopil leta1995. Ima
status vojnega veterana, je
član zveze veteranov vojne
za Slovenijo in član policijskega društva Sever - Maribor.
V invalidskem društvu MD Sožitje je zelo aktiven, saj je predsednik že od leta 1997, za kar je prejel leta 2016 priznanje MOM
- srebrni grb. Tudi v častniški organizaciji je prejel kar nekaj priznanj, nazadnje letos Zlato plaketo ZSČ za uspešno delo v OZSČ
Maribor.
Pripravljen je bil odgovoriti na naša vprašanja:
▪▪ Kako ocenjuješ delo naše organizacije in letni program
dela?
Delo organizacije je dobro načrtovano z različnimi aktivnostmi
skozi celo leto, kar omogoča, da se lahko vsi člani vključijo v
aktivnost po posameznih dejavnostih, glede na njihove psihofizične sposobnosti. Organizacija deluje dobro, saj je od pravega
vodenja odvisna realizacija celotnega programa OZSČ Maribor.
Financiranje iz občinskega ali državnega proračuna?
Problem je v tem, da ni sistemskega financiranja tako na občinski kakor na državni ravni. Vse je odvisno od višine razpisanih
sredstev na občinskem in državnem nivoju. Večino sredstev za
izvajanje letnega programa prispeva MOM, nekaj pa občine, na
področju katerih deluje OZSČ Maribor.
▪▪

Odnos ZSČ do občinskih in območnih organizacij - ali ni
preveč birokracije?
Program ZSČ pokriva celotno področje RS, tako organizacijsko
▪▪

kot programsko, skozi financiranje posameznih aktivnosti. Da je
preveč administracije in birokratskih ovir je res, ampak takšen
je način dela in vodenja zveze skladno z določenimi zakoni in
predpisi.
Naša organizacija se stara kako vključiti častnike, podčastnike in upokojence SV v naše vrste?
Z vsebino delovanja in določenimi spremembami, ter dodatnimi
pooblastili bo častniška organizacija postala zanimiva za vključitev častnikov in podčastnikov redne sestave slovenske vojske.
▪▪

▪▪ Kako usklajuješ svoje delo v več organizacijah?
Dela, ki jih opravljam v več različnih organizacijah, me bogatijo
in dopolnjujejo moj pogled na raznolikost družbe v kateri živimo.
Z dobrim načrtovanjem aktivnosti se tudi moj doprinos k razvoju
družbe povečuje.
▪▪ Ali je v izobraževalnem sistemu dovolj domoljubja?
V izobraževalnem programu pogrešam celovito izobraževanja na
področju domoljubja in zgodovinske preteklosti RS.
▪▪ Katero žival psa, mačko papigo bi imel najraje doma?
Psa.

Kateri šport ti je najbolj pri srcu in kako vzdržuješ svojo
telesno pripravljenost?
Občasno spremljam večino športnih dogodkov doma in po svetu. Svojo telesno pripravljenost vzdržujem z dejavnostmi kot so
kolesarjenje, planinarjenje in sprehodi.
▪▪

▪▪ Televizija ali gledališče?
Eno in drugo.
▪▪ Slovenija je lepa dežela, ali bi raje živel kje drugod?
O tem sploh ne razmišljam, saj tako lepe dežele kot je Slovenija
ni na svetu.
▪▪ Ali redno prebereš Štajerski častnik?
Da, z veseljem preberem vse novice v našem časopisu Štajerskem častniku.
Ilka Riedl

OSANKARICA 2019

SPOMINSKA PROSLAVA NA OSANKARICI
V skladu s predlogom letnega načrta dela OZSČ Maribor-Slivnica
za leto 2019, ki ga potrjujemo šele sredi februarja na letni konferenci enote, se je že tradicionalne proslave pri Treh žebljih na
Osankarici, ki je bila letos v soboto, 5. januarja, s pričetkom ob
11. uri, udeležila tudi večja skupina članic in članov naše enote.
Izbrali smo različne načine prevoza do starta pohoda. Z Venčeslavom Ogrincem in Milanom Lovrenčičem smo se pridružili Zlatku
Krajncu iz hoške enote, ki nas je tja odpeljal s svojim kombijem.
Vsi trije sovozniki smo se udeležili tradicionalnega dogodka tudi
8
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kot člani mariborske veteranske organizacije. Je pač tako, da
smo hkrati v dveh ali več društvih, saj nam aktivnosti ne manjka.
Večja skupina članov slivniške enote se je pripeljala z avtobusom,
skupaj s predstavniki Zveze borcev za vrednote NOB Ruše. Naš
član, Boris Škodnik, častnik v SV, je s svojo enoto SV na prizorišče prikorakal. Srečanj znanih obrazov je bilo na pretek. Da
spomnimo, spominska slovesnost je bila namenjena obeležitvi
76. obletnice zadnjega boja Pohorskega bataljona. To junaško
dejanje je postalo legendarno, saj je bil to boj do zadnjega naboja

OSANKARICA 2019
in zadnje kaplje krvi proti tridesetkrat močnejšemu in bistveno
bolje oboroženemu nasprotniku. Vsi tisti, ki v velikem številu
vsako leto obiščemo prizorišče dogodka, to legendo ohranjamo.
Tudi vse več mlajših je prisotnih na pohodu in proslavi, kar je
spodbuden znak, saj domoljubje človeka krepi.

in člane iz drugih enot mariborske častniške organizacije. Slavnostni govornik na proslavi je bil tokrat mag. Dejan Židan, predsednik državnega zbora, ki je v svojem govoru, kot že nekajkrat
doslej, opozoril na porast sovražnega govora in prevladovanje ne
vrednot nad vrednotami. Žal, je slednjih vedno manj.

Vremenske razmere so bile v primerjavi z nekaterimi v preteklosti
dokaj ugodne, tako da je bilo številnim pohodnikom lažje. Sedem
članov/-ic od skupaj trinajstih, kolikor se nas je iz slivniške enote
zbralo na tej tradicionalni proslavi, je bilo iz Pivole, na čelu z
Majdo Bobanec, aktivno članico enote in predsedstva le-te. Kar
nekaj časa smo se iskali, z Bobančevo pa sva si še po e-pošti
dokazovala, da sva oba, se ve, z drugimi, bila tam. Res je, obisk
spominske proslave je bil izjemen. Srečali smo številne članice

Po proslavi je sledilo vselej prijetno in nepozabno prijateljsko
druženje. Tudi nekoliko slabše vremenske razmere nas niso omajale in niti fotografiranje ni izostalo. Takšne dogodke je vredno
ovekovečiti. Ohranjajmo legendo, da ne bo pozabljeno!
Bruno Kremavc,
predsednik enote OZSČ Maribor–Slivnica
PEKRSKI DOGODKI

SPOMIN NA PEKRSKE DOGODKE
Pekre, Dom obrambne vzgoje, kjer sem večkrat bival, se izobraževal, poslušal predavanja in preigraval štabne vaje, je bil kraj,
kjer sem dokončno izvedel, da slovenski fantje ne bodo več služili
vojaškega roka v JLA, ampak v svoji domovini Sloveniji, tri mesece v Mariboru in tri mesece na Dolenjskem. V Mariboru brez
oborožitve, zato s(m)o potrebovali komandirje za zavarovanje
(stražo) Doma obrambne vzgoje. Takrat, že stotniku I. stopnje
po činu, mi je bilo povsem jasno, da je vrag vzel šalo in da gre
tokrat zares. Vpoklicani rezervni častniki smo si lahko sami izbirali teden, v katerem bomo poveljevali enoti za varovanje 710
učnega centra Teritorialne obrambe (TO) v Pekrah. Spomnim
se, da sem si, povsem slučajno, izbral teden, v katerem so se
kasneje odvijali Pekrski dogodki. Toda zaradi razvoja dogodkov
in stopnjevanja pritiskov, so mi bile posledično dodeljene druge
naloge, na drugih lokacijah.
Zgodilo se je tam, pri nekdanjem učnem centru teritorialne
obrambe v Pekrah. Bil je 23. maj 1991, ko so prihrumeli iz vojašnice oklepniki nekdanje Jugoslovanske ljudske obrambe, in
obkolili center. Toda naborniki in civilno prebivalstvo so se jim
uprli. Da, pekrski dogodki pomenijo simbol spontanega in dostojanstvenega odpora ljudi.
Vsako leto se spomnimo dogodkov v Pekrah in 23. maj je dan,
ki ga je Mestna občina Maribor razglasila za svoj spominski dan.
Tudi letos, bilo je 18. maja 2019, je pri učnem centru potekala
svečanost, ki jo je pripravila Mestna občina Maribor. Slavnostni
govornik je bil predsednik vlade Marjan Šarec. Izrecno je poudaril, da pomeni osamosvojitev sodelovanje celotnega naroda,
ne posameznikov! Navedel je, da v Pekrah nismo prvič branili
našega ozemlja. Spomnil je na pogum generala Rudolfa Maistra
in njegovih borcev. Prav tako na upor v drugi svetovni vojni, ko je
okupator razkosal našo deželo ter izvajal nasilje po naši domovini. Opozoril pa je tudi na izredno žalostno dejstvo, in sicer, da
so nekateri zvesto služili okupatorju. Da, tudi to je del naše zgodovine, ki bi jo nekateri želeli »prekrstiti.« Prav tako je poudaril,
da smo Slovenci izrazili voljo, da bomo živeli v lastni državi in da
smo že po trinajstih letih vstopili v Evropsko Zvezo, ter da je zelo
pomembno, da smo evropsko usmerjeni in da smo spoštovana
država. V svojem nagovoru pa je bil kritičen do tistih, ki se v
evropskem prostoru poslužujejo tožarenj, delujejo v nasprotju z

enotno zunanjo politiko in da celo negirajo arbitražno odločitev.
Ne spomnim se, ali je predsednik omenil tudi glasovanje nekaterih evro poslancev proti evropskemu pravu in to v času, ko smo
v tožbi s sosednjo državo.
Mariborski župan, Saša Arsenovič, je prisotne v Pekrah prvič
nagovoril in navedel, da pekrski dogodki pomenijo spontanost
in enotnost in da ne smemo pozabiti, da nam je bila usoda bolj
naklonjena, kot nekaterim nekdanjim sodržavljanom.
Zelo prijetno mi je bilo, ko sem videl, da je predsednik vlade
Marjan Šarec, po končanem svečanem delu, pristopil med nas,
prisotnim na slovesnosti in se pogovarjal z nami. Ne bom razkril,
kaj sem mu dejal, ko sva se rokovala, a na obraz sem mu privabil
krepek nasmeh.
Tako kot že vrsto let, je že dopoldne Turistično društvo Pekre
organiziralo spominski pohod, ki je potekal od Izobraževalnega
centra Pekre do Vojašnice generala Maistra, vračanje pa po poti,
po kateri so se vozili oklepniki JLA.
Danilo MURŠEC
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TRIATLON

TRIATLON »PEKRE, 23. MAJ 1991«
Prireditev Triatlon za pokal »Pekrski dogodki 1991« postaja tradicionalna, letos smo jo izvedli že šestič v času krajevnega praznika
Peker in Limbuša. Kot že samo ime pove, triatlon organiziramo
v počastitev in spomin na dogodke, ki so se odvijali 23. maja
1991 v Pekrah in so bili uvod v kasnejše aktivnosti na poti v
osamosvojitev Slovenije. Tekmovanje, ki si ga je zamislil naš član
Zlatko Partlič, v preteklosti tudi dvakratni predsednik enote, je
potekalo v streljanju z zračno puško, v metu šolske ročne bombe
ter v ruskem kegljanju.

Ekipe so štele tri člane. Prve tri ekipe v kategoriji moških so
prejele pokale, prva ekipa v kategoriji moških pa je dobila poleg
pokala v trajno last še prehodni pokal. V kategoriji ženskih ekip
je prejela pokal prva ekipa, druga in tretja pa priznanje. Prvi
trije moški posamezno so prejeli pokale, prav tako prva ženska
posamezno, druga in tretja pa priznanji.
Uradni rezultati:
Ekipno moški:
1. Slivnica		
2. Pekre		
3. Studenci		

539 točk
464 točk
429 točk

Posamezno moški:
1. Miro Krajnc, Slivnica 197 točk
2. Jure Repina, Pekre
179 točk
3. Boštjan Gril, Slivnica 172 točk
Posamezno ženske:
1. Ana Muršič, Limbuš		
2. Danica Kovač, Studenci
3. Slavica Grebenar		

Tekmovanje je bilo v soboto, 11. maja 2019 pred Domom kulture
v Pekrah in na poligonu Prostovoljnega gasilskega društva Pekre.
V lepem vremenu je prišlo 30 udeležencev, članov ZSČ in podpornih članov, žensk in moških. Mogoče bi se nas zbralo več, če
ne bi gasilci prav takrat imeli svojega pomembnega tekmovanja.
Nekaj v prejšnjih letih rednih udeležencev se je iz različnih tehtnih razlogov opravičilo. Pogrešali smo ekipo iz Hrastja (seveda
so Hrastje del Peker), dobrodošli pa bi nam bili še člani enote
Pekre, ki so v preteklih letih tekmovali in bi lahko pomagali na
tekmovalnih mestih.
Največ tekmovalcev je bilo ponovno iz enote Studenci. Ob nas,
domačinih, so sodelovali še udeleženci iz Limbuša in Radvanja.
Kot vedno na tovrstnih prireditvah je bilo najbolj pomembno
druženje, šele na drugem mestu pa tekmovanje. A je kljub temu
med nami vladal pravi tekmovalni duh, vse pa je bilo v mejah
»fair playa« in v skrbi za varno izvedbo tekmovanj.
Na otvoritvi nas je pozdravila Zdenka Debenak, predsednica Sveta krajevne skupnosti Pekre. Jožef Škof, predsednik Območnega
združenja ZSČ Maribor, nas je nagovoril ob razglasitvi rezultatov
ter podelitvi pokalov in priznanj.
Vodja triatlona je bil Zlatko Partlič, ki je tudi vodil tekmovanje v
streljanju z zračno puško ter zbral vse rezultate. Na strelišču mu
je pomagal Rok Vauda. Met šolske bombe je vodil Jože Gruden,
pomagala mu je Marjetka Gruden. Za rusko kegljanje je bil zadolžen Vlado Muršič, pomagala sta mu Alojz Zorec in Ana Muršič.
Po končanem tekmovanju smo vsi odšli na kosilo, med tem pa
je vodja tekmovanja obdelal rezultate.
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199 točk
150 točk
80 točk

Organizatorji prireditve vsem dobitnikom priznanj in vsem udeležencem iskreno čestitamo. Za pomembno pomoč pri izvedbi se
zahvaljujemo Območnemu združenju Zveze slovenskih častnikov
Maribor, Krajevni skupnosti Pekre, Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Pekre, sekciji kegljačev in vsem, ki ste pripomogli k
uspešni izvedbi triatlona. Prosimo vas za pomoč tudi drugo leto,
tekmovalce pa vabimo, da se ponovno pomerimo.
Če na koncu lahko še malo razmišljam o prihodnosti tega srečanja: kaj dodatno ponuditi, da bi pridobili več udeležencev, ki na
primer kakor jaz več ne moremo dobro metati ročne bombe ali
ne znamo streljati oz. kegljati? Kaj bi člane zanimalo? Mogoče
predstavitev in možnost streljanja z zračno pištolo po končanem
streljanju z zračno puško. Želimo si solidne zračne puške ali pa
možnost izbire, da lahko streljamo s svojimi puškami. Pikado?
Vesel bom idej, o katerih bomo sklepali na predsedstvu enote.
OZSČ Maribor Enota Pekre
Stane Vauda, predsednik
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V POČASTITEV PEKRSKIH DOGODKOV V
VOJAŠNICI GENERALA MAISTRA MARIBOR
Sobota, 18. maja 2019, je bila določena za Dan odprtih vrat
Vojašnice generala Maistra (VGM), 28. spominski pekrski pohod,
5. spominski nogometni turnir in osrednjo proslavo v počastitev
pekrskih dogodkov pri Izobraževalnem centru Pekre. Prvi pogovori o nogometnem turnirju v počastitev Pekrskih dogodkov so,
kot po običaju, stekli na poveljstvu 72. brigade SV, toda tokrat
že v januarju. V aprilu smo se zbrali selektorji ekip VGM, Mestne
občine Maribor (MOM) in ZSČ, manjkal je le predstavnik ekipe
Ministrstva za obrambo (MORS). Prvič doslej smo izvedli žrebanje
ekip za razpored in naredili časovnico tekem. Zapletalo se je le
v zvezi z lokacijo igrišča, saj so bile predlagane tri možnosti: na
igrišču VGM kot doslej, nekje znotraj VGM ali Kadetnice, ali pa
na igrišču bližnjega NK Železničarja. A prav kmalu so nam iz
poveljstva 72. brigade SV sporočili, da je igrišče v VGM, kljub
mednarodni vojaški vaji, zagotovljeno. Kot selektor ekipe ZSČ
sem sestavljal moštvo. Priznati moram, da vse od začetkov nogometnih turnirjev v spomin na pekrske dogodke, torej od leta
2006, nisem imel takšnih težav pri sestavi ekipe kakor letos.
Razlog za to so bile številne poškodbe, službena odsotnost, pa
tudi nekaj takšnih, ki jih selektorji težko sprejemajo. Selektor je
kot direktor - če si uspešen se obdržiš, če nisi, se lahko posloviš.
Pomembno je, da nas je 18. maja 2019 pričakala čudovita
sončna sobota. Tako organizatorji, igralci in funkcionarji ekip
kot vabljeni gostje so se zbrali na dobro pripravljeni nogometni
zelenici v VGM. Poleg nogometnih ekip MORS, ZSČ, MOM in VGM
so bili prisotni predsednik ZSČ dr Alojza Šteiner, poveljnik 72.
brigade SV, polkovnik Peter Zakrajšek, člana športne komisije
Darko Jeza in Miha Horvat, komentator Martin Benko iz OZSČ
Maribor, sodnik Dušan Turk ter seveda gledalci. Ob 12:30 uri
je peti spominski, lahko rečemo tradicionalni, malo-nogometni
turnir s predhodnim krajšim nagovorom otvoril predsednik OZSČ
Maribor, major Jože Škof. Povzel je dogajanje v od leta 2006 do
2019 in poudaril, da je v tem obdobju dosežen viden napredek
ter dan večji poudarek nepozabnim pekrskim dogodkom. Sledilo
je skupno fotografiranje in ogrevanje ekip.
Otvoritvena tekma je tokrat pripadla ekipama ZSČ in MOM. Potem ko je sodnik še enkrat nazorno in jedrnato pojasnil kriterije
igranja, ki jih bo upošteval pri sojenju, se je začelo. Ekipa ZSČ,
v vijoličastih dresih, se je predstavila v naslednji zasedbi: Bojan

Kitel, Andrej Auda, Gorazd Puhar, Jože Arko, Esad Pirc, Gregor
Janžič, Zdenko Cehnar, (kapetan ekipe), Milan Emeršič, Boštjan
Sakelšek in Bruno Kremavc, selektor. Ekipa MOM v rdečih dresih: Marjan Grlica, Franjo Švajger, Janez Belšak, Matjaž Hladnik,
Branko Kumpl, Dani Kojzek, Boštjan Hedl, Boštjan Topolnik, Peter
Kovačič, Aleš Partlič in Miodrag Muratović 1 (tudi selektor ekipe).
Rdeči so takoj prevzeli pobudo. Ni kaj, očitno so se zavedali, da
so kralji zadnjih turnirjev. Toda obramba vijoličastih se ni dala
presenetiti, tudi napadalci so se vračali na pomoč v kazenski
prostor. A že prvi napad ZSČ je obrodil sadove. Silovit strel Sakelška z roba kazenskega prostora rdečih je končal za hrbtom
vratarja Grlice. Tekma je kmalu postala ostrejša, rumena kartona
sta si prislužila vratar Kitel in napadalec Pirc (oba ZSČ). Rdeči
so se trudili rezultat vsaj izenačiti. Toda številni voleji in streli z
razdalje niso zadeli tarče. V zadnjih minutah tekme so bolj sproščeno zaigrali vijoličasti. In v 10. minuti je na semaforju utripalo
2 : 0! Desetici, sicer vselej zelo uspešnemu igralcu vijoličastih,
tudi golgeterju, je uspela solo čarovnija. Sam se je znašel pred
vratarjem Grlico in ga mojstrsko ukanil s prefinjenim strelom v
njegov levi spodnji kot. Čas se je iztekel in pomembno zmago
smo imeli v žepu.
Sledila je tekma MORS proti VGM, svetlo modri proti temno modrim. Vojaški derbi, kaj pa drugega. Ekipa MORS: Aleš Matovič,
Jasmin Mahmutovič, Peter Hudej, Matija Vučina, Primož Štabej,
Alen Tkavc (selektor ekipe), Ariz Djedovič, Sebastijan Tanjšek in
Marjan Hudin . Ekipa VGM: Robert Kmetec, Maksimiljan Cvajdik,
Denis Šimac, Boštjan Velikogne, Matej Terdin, Igor Smonkar,
Danilo Bračko, Mladen Berger, Leon Finžgar, Robert Lenarčič,
Branko Lorenčičin Borut Vitek, selektor.
Ekipa MORS-a je prva krenila v ofenzivo. S kratkimi, natančnimi
podajami so iskali možnost za strel. Iz prvega prostega strela,
nekoliko z leve strani, so zadeli le živi zid visokih VGM-ovcev.
Svetlo modri so še naprej diktirali tempo igre. Vratar Kmetec je
imel polne roke dela, a se ni dal ukaniti. Tekla je 5. minuta igre,
ko se je po izjemni podaji soigralca Denisu Šimacu pri temno
modrih ponudila priložnost za neoviran strel s sredine kazenskega prostora. Izkoristil je priliko in ekipa VGM je povedla z 0 : 1.
Bitka se je razvnela. Zaradi preostre igro je porumenel Bračko,
VGM, zaradi jezikanja oz. ugovarjanja sodniku pa je tik pred koncem pordečel selektor ekipe MORS, Tkavc. V 10. minuti je ekipa
MORS-a po zvitem in silovitem strelu Mahmutoviča skozi gručo
temno modrih branilcev izenačila rezultat na 1 : 1. S tem izidom
se je tekma tudi končala.
V tretji tekmi turnirja sta si stali nasproti ekipi VGM in MOM.
Odločneje so pričeli rdeči, tudi strelov na gol ni manjkalo. Vratar
Kmetec je uspešno ubranil številne strele napadalcev MOM, toda
strelu Petra Kovačiča v 3. minuti igre ni bil kos in izid je bil 0 :
1. Nekoliko utrujeni iz predhodne tekme z MORS, so se temno
modri odločili le za občasne protinapade. V 5. minuti jim je po
sijajni solo akciji Denisa Šimca uspelo rezultat izenačiti. Ekipa
MOM je vse do konca poskušala okusiti zmago, toda žogi, predŠTAJERSKI ČASTNIK
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vsem zaradi razigranega vratarja temno modrih, ni uspelo najti
mreže. Izid je ostal neodločen, 1 : 1, kazni pa v tej tekmi ni bilo.
Četrta tekma se je odvijala med ekipama ZSČ in MORS, med
večnima rivaloma, ki sta nogometno zgodbo, posvečeno spominu
na zgodovinske pekrske dogodke, pričela že na prvem turnirju
leta 2006. Prvi napad je izvedla ekipa svetlo modrih, obramba
vijoličastih pa ga je ustavila. Sledila je hitra dvojna podaja Janžič – Emeršič – Janžič, nato natančen strel slednjega v spodnji
desni kot Matoviča in napovedovalec je glasno oznanil, da je 1
: 0 za častnike in strelec Janžič. Zadetek vijoličastih v 2. minuti
igre igralcev MORS-a ni šokiral. Nadaljevali so v svojem stilu
natančnih podaj in iskali priložnost za strel. Preostre obrambne
posege tako vijoličastih kakor svetlo modrih je odločni sodnik
Turk umirjal z rumenimi kartoni. Porumeneli so Cehnar in Auda,
oba ZSČ in Tanjšek iz MORS-a. Proti koncu tekme je odločneje pritisnila ekipa ZSČ. Po nekaj zgrešenih priložnostih je v 12.
minuti igre sledilo povišanje vodstva ZSČ na 2 : 0. Zadetek je
dosegel odlični Emeršiča, ko mu je Cehnar iz lastnega kazenskega prostora postregel z dolgo podajo v osrčje nasprotnikovega
kazenskega prostora. V izdihljajih tekme je zapretilo še moštvo
MORS-a, toda vratar vijolic Kitel, se ni dal ugnati. Slišal sem, da
je nekdo iz množice sporočal: »Prvi ste, prvi!«, toda temu takrat
nisem posvečal pozornosti. Bil sem vesel, da nam je uspelo zmagati in razmišljal sem o zadnji tekmi turnirja med ZSČ in VGM.
Sledilo je peto srečanje turnirja med ekipama MORS in MOM.
Oba tekmeca sta se odločila za napadalno igro. Rdeči so bili
v dvoboju občutno ostrejši. Prav zato so si Kovačič, Hladnik in
Kozjek prav hitro priigrali rumene kartone. Muratovič in Partlič
sta mirila soigralce s ciljem, da vsi ostanejo na igrišču. Oba vratarja, tako Matovič, kakor Grlica, sta skoraj do konca srečanja
obvladovala položaj na golu. Na koncu pa je le počilo. Z zvitim
strelom med številnimi nogami je petica svetlo modrih, Štabej,
ukanil nekoliko pokritega vratarja rdečih. Toda MORS-u ni uspelo obdržati vodstva. Iznajdljivi napadalec Kovačič, ki je ta dan
bil zares v formi, je tik pred koncem, ko je tekla že 15. minuta,
mojstrsko zabil za 1:1.
V zadnji, šesti tekmi turnirja sta spoprijeli ekipi ZSČ in VGM. Pobudo so prevzeli vijoličasti. Že v 1. minuti bi lahko povedli, a je
plasiran udarec napadalca Emeršiča končal izven igrišča, tik ob
levi vratnici nasprotnika. Le dve minuti kasneje sta Cehnar in
Emeršič samo nekaj metrov pred golom iznajdljivo kombinirala,
zadetek, po strelu Emeršiča, pa je s sijajno parado ubranil vratar
VGM Robert Kmetec. Pritisk vijoličastih ni popuščal, tudi Sakelšek, Pirc in Arko so z močnimi streli ogreli vratarjeve dlani. Tako
je pač tudi v nogometu - če iz številnih priložnosti ne zadeneš,
običajno kaj dobiš. In to se je tudi zgodilo. Prvi protinapad temno
modrih je vratarju Kitelu uspelo ubraniti, drugega, ko je razpoloženi Šimac kot brzi vlak pustil za seboj obrambo vijoličastih, pa
ne. Na semaforju se je na veliko izpisalo 0 : 1. Številni navijači
častniške ekipe, pohodniki 28. spominskega pekrskega pohoda
so vzklikali: »Dajmo naši!« In obrestovalo se je. Tik pred koncem
tekme, ko se je iztekala 15. minuta, je kapetan vijoličastih Zdenko Cehnar poskrbel za izenačenje. Globoko izven kazenskega
prostora VGM, okoli 20 metrov, se je nepričakovano odločil za
strel. Žoga je tik ob desni vratnici našla pot v mrežo. Igralci obeh
moštev so si prijateljsko segli v roke.
Najpomembneje je bilo, da v nobeni tekmi ni prišlo do večje
poškodbe. Tako imenovani »fair play« je obrodil sadove. V zvezi
s tem je omeniti, da sta si v drugi tekmi MORS : VGM pordečeli
12
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Alen Tkavc, selektor ekipe in igralec MORS in sodnik turnirja
Dušan Turk na koncu turnirja kot prijatelja segla v roke in se
drug drugemu opravičila. Prijateljstvo pa se je nadaljevalo tudi
v zaključnem postroju.
Podelitev pokalov in spominskih medalj sta izvedla dr. Alojz
Šteiner, predsednik ZSČ in Peter Zakrajšek, poveljnik 72. brigade SV. Oba sta pohvalila dobro organizacijo turnirja, uspešno
in prijateljsko tekmovanje brez poškodb in se zahvalila vsem
udeleženim za doprinos k ohranjanju spomina na zgodovinske
pekrske dogodke. Dodajam, da je Primož Štabej, igralec ekipe
MORS, ob izteku delovne pogodbe za vestno in uspešno delo v SV
prejel iz rok poveljnika Zakrajška medaljo za služenje domovini. Z

bučnim aplavzom smo mu čestitali tudi vsi prisotni pri podelitvi.
Predsednik ZSČ pa je posebej pohvalil tudi snemalca prireditve
Miho Horvata, člana OZSČ Maribor in veterana vojne za Slovenijo
in se pri tem duhovito pošalil, da sistema VAR še nismo uvedli,
čez dve leti pa ga bomo že imeli. Da pa je kar precej VAR-a zaznati v opisih tekem, pa je najbrž opazno. Zahvala zagotovo gre
snemalcu. Poveljnik 72. brigade SV pa je pohvalil tudi korektno
sojenje sodnika Dušana Turka ki je pristal, da bo tudi v maju
2020 mož v črnem.
Prvo mesto, pokal in prehodni pokal je z dvema zmagama in
enim neodločenim rezultatom osvojila nekoliko prenovljena ekipa ZSČ. Drugo mesto je s tremi neodločenimi izidi zasedla vse
bolj uspešna ekipa VGM. O tretjem in četrtem mestu pa je odločal
žreb športne komisije, saj sta ekipi MOM in MORS dve tekmi igrali
neodločeno, po eno pa izgubili. Tudi gol razliko z 2 danima in 4
prejetimi goli sta imeli enako. Sreča se je pri žrebu nagnila na
vojaško stran; torej tretje mesto je pripadlo ekipi MORS, četrto
pa ekipi MOM. V svojem govoru se je predsednik ZSČ dotaknil
tudi doseženega mesta mestnih fantov, ko je omenil, da so zelo
taktični in da bližje kot je čas volitev, boljše rezultate dosegajo.
To so MOM-ovci v prvih štirih letih turnirja že dokazali.
Poveljnik 72. brigade SV je srečanje zaključil z besedami, da
pričakuje podoben ali pa še večji odziv na 6. spominskem malo-nogometnem turnirju v VGM maja 2020. O druženju prijateljev
v jedilnici VGM po proslavi v Pekrah pa vse naj.

Bruno Kremavc,
selektor ekipe ZSČ
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AKTIVNOSTI SLIVNIŠKE ENOTE
V OBDOBJU SEPTEMBER 2018 - JANUAR 2019
Kaj smo, v skladu z letnim načrtom dela, v slivniški častniški
enoti počeli v zadnjih treh mesecih preteklega in prvem mesecu
letošnjega leta?
Že prvo soboto v septembru se je osem članov in članic udeležilo
čudovitega izleta na Notranjsko, kjer so bile na ogled številne
zgodovinske znamenitosti gradov Snežnik in Turjak. Le teden dni
kasneje se je delegacija naše enote udeležila proslave v Spominskem gaju generala Maistra v nekdanji meljski vojašnici ob 50.
letnici teritorialne obrambe (TO() in se udeležila veteranskega
pohoda z osrednjo točko na Meljskem hribu. Ob tej priliki mi
dovolite, da omenim enega izmed prvih teritorialcev v Mariboru,
tudi zelo aktivnega člana slivniške enote, Ivana Audo, našega
večnega zalednika. Zalednik je bil, ko je delal v TO, zalednik je
tudi zdaj, ko je v pokoju.
Sledil je praznik KS Slivnica. Tokrat je krona šahovskega kralja,
ob sicer okrnjeni udeležbi šahistov, pripadla članu slivniške enote, moji malenkosti. Aktivni so bili tudi naši člani ob prazniku KS
Reka– Pohorje, saj so se udeležili tekmovanja in sodelovali pri
organizaciji streljanja s serijsko zračno puško. Sredi septembra
smo se udeležili 25. srečanja veteranskih in domoljubnih organizacij pri izobraževalnem centru v Pekrah. Predstavnika slivniške
enote sta sodelovala v aktivnosti, zdaj že tradicionalni pomoči
slovenski vojski, ko sta zastopala mariborsko krovno častniško
organizacijo pri spremljanju nabornikov iz Maribora in okolice v
Gornjo Radgono na vojaški sejem SOBRA 2018 in nazaj (preko
500 dijakov mariborskih srednjih šol na 12 avtobusih).
V soboto, 22. septembra, smo se udeležili proslave ob 50. obletnici TO na ravni Vzhodnoštajerske pokrajine v Slovenski Bistrici,
teden dni kasneje pa še tekmovanja v metu šolske bombe na cilj
in ruskem kegljanju in poželi lep uspeh v obeh panogah. Sledil je
pohod na Jugovo domačijo z udeležbo na proslavi. Številni drugi
vzporedni dogodki so tokrat zmanjšali udeležbo tako pohodnikov,
kakor tistih, ki se z avtobusi ali pa osebnimi vozili pripeljejo na
proslavo.
Ob prazniku občine Hoče–Slivnica smo slavili tudi na športnem
področju. Na tekmovanju v streljanju s serijsko zračno puško za
prvaka občine Hoče–Slivnica, v organizaciji SD Franc Lešnik–Vuk
iz Hotinje vasi, je v moški konkurenci zmagala slivniška ekipa.
Ne vem, ali je naše slovite »Amazonke«, ki so v preteklih letih
kraljevale v ženski konkurenci odnesla ljubezen ali kaj? Tiho so,
ne povedo nič. Sicer pa so še vedno dobre strelke. Udeležili smo
se tudi 20. občinske proslave, ki je bila v četrtek, 27. septembra.
V mesec oktober smo vstopili s častniškim izletom na Koroško
(Poljana, Holmec, Pliberk, Železna Kapla, Jezersko. Sredi tedna,
v sredo 10. oktobra, sva se z Venčeslavom Ogrincem udeležila
državne proslave ob 50. obletnici TO v Ljubljani. Udeležila sva
se tudi pohoda veteranov, slovenskih častnikov in nekdanjih
pripadnikov TO od parlamenta do Gospodarskega razstavišča.

Tokrat sem bil praporščak.Le nekaj dni kasneje je manjša skupina prostovoljcev iz Hoč in Črete s folijo, zemljo in trajnicami
zaščitila pomnik blizu mariborskega letališča, ki je posvečen
spominu na enote TO in Milice na mariborskem letališču med
vojno za Slovenijo in tajno skladišče orožja od septembra 1990.
Sledila je udeležba slivniške moške ekipe strelcev na tekmovanju na vojaškem strelišču Velenik z avtomatsko puško (AP 7,62
mm). Vodstvo enote je članstvo, večinoma po e-pošti, obvestilo
o načrtovanih komemoracijah tako v občini Hoče-Slivnica, kakor
tudi v Mariboru.
Ob 25. oktobru, Dnevu suverenosti, s katerim obeležujemo enega ključnih dogodkov v procesu osamosvojitve Slovenije, ko je
zadnji vojak JLA zapustil slovensko ozemlje, sva se dva člana
enote udeležila državne proslave v Celju. 26., 30. in 31. oktobra
smo se udeležili komemoracij pri grobu talcev v Čreti, Spominskem gaju generala Maistra v Melju in na hoškem pokopališču,
na grobu Franca Rudolfa, poveljnika 71. Območnega štaba TO
v času vojne za Slovenijo. 22. novembra sta se dva člana enote
udeležila proslave v SNG v Mariboru – Spominskega dne Mestne
občine Maribor in 100 letnice generala Maistra. Zadnjega dne
novembra se je vodstvo enote sestalo na 3. redni seji v brunarici
Čebelarskega društva Slivnica. Osrednja tema je bila priprava
letnega načrta dela enote in priprava na letno programsko konferenco sredi februarja 2019, kamor je vselej kot prvi častni gost
vabljen tudi župan občine Hoče– Slivnica dr. Marko Soršak. Prvo
soboto v decembru se je večja skupina članov in članic, predvsem iz Pivole, udeležila tradicionalnega pohoda po poteh soške
fronte, tokrat je bila osrednja točka zgodovinsko zapisan Sabotin.
Nogometaši, člani ekipe Zveze slovenskih častnikov iz Hoč, Radizela in Slivnice s selektorjem iz Črete, so, žal, morali odpovedati
udeležbi na božično–novoletnem turnirju Ministrstva za obrambo
RS v vojašnici Petra Petriča v Kranju, ki naj bi odpadel zaradi
tehničnih težav. Nekaj članov se je sredi decembra udeležilo proslave ob 70. obletnici Zveze združenj borcev v OŠ v Slivnici. Zadnje dejanje v decembru je bila zaključna seja častniške krovne
organizacije v Pekrah. V soboto, 5. januarja se je 13 članov enote
udeležilo pohoda in proslave Osankarica 2019 pri Treh žebljih.
Tudi predstavitve zbornika Vzhodnoštajerska pokrajina v procesih
osamosvajanja Slovenije nismo zamudili. Le kako bi ga lahko,
če je glavni urednik tega zbornika na 480 straneh, predvsem v
besedi in delno v sliki, naš član enote, Venčeslav Ogrinc, med
vojno za Slovenijo v 71. OŠTO namestnik poveljnika! Častnik od
glave do peta. Je tudi podpredsednik Območnega združenja
slovenskih častnikov Maribor in podpredsednik Zveze veteranov
vojne za Slovenijo.
Za zaključek pa pripravljam vse potrebno za sklic članstva enote
in častnih gostov na letno programsko konferenco slivniške enote
v petek, 15. februarja 2019 v prostorih OŠ Franc Lešnik–Vuk v
Slivnici.
Bruno Kremavc
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GUSTEKOV POHOD 2019

GUSTEKOV POHOD 2019
Organizacijski odbor vsakoletnega »Gustekovega pohoda« v katerem sodelujejo enote Limbuša, Peker in Studencev, se je konec
maja 2019 na skupnem sestanku dogovoril o načinu izvedbe
pohoda ter propozicijah spremljajočih športnih tekmovanj. Vsak
član odbora je sprejel zadolžitve z aktivnostmi, ki so bile potrebne
tako za izvedbo pohoda kot tudi športnega tekmovanja. Posebna
ekipa je pregledala traso pohoda, za izvedbo vodenja samega
pohoda pa je bila zadolžena enota Pekre. Prostor, kjer smo lahko
tekmovali, pripravljali rezultate ter se po koncu tekmovanja tudi
družili, nam je zagotovilo PGD Pekre v bližini KD Pekre. OZSČ
Maribor in Enota Limbuš sta prispevali vse pokale za posamezne
športne discipline, enota Studenci pa je poskrbela, da s pohoda
in druženja nismo odšli žejni in lačni.
»Gustekov pohod« smo izvedli 8.6.2019 s pričetkom ob 8. uri
pri Domu kulture v Pekrah. Udeležili so se ga predstavniki enot
organizatorjev tega pohoda ter tudi člani iz drugih enot Območnega združenja Maribor.
Vseh udeležencev nas je bilo približno 40. Lepo vreme nam je
tokrat šlo na roke pri izvedbi športnih tekmovanj v posameznih disciplinah, kakor tudi pri pohodu. Vse pohodnike in tekmovalce so
pred pričetkom nagovorili predsedniki enot organizatorjev pohoda ter predsednik območnega združenja Maribor. Udeležencem
smo predstavili način tekmovanja ter točkovanje posameznih
disciplin, ki so že več let na sporedu v sklopu »Gustekovega pohoda« in sicer: streljanje z zračno puško, met šolske ročne bombe
in rusko kegljanje. Samo tekmovanje v posameznih disciplinah
smo pravočasno zaključili ter se odpravili na pohod do kmetije
Potočnik, kjer so se pohodniki tudi okrepčali. Komisija je v času
pohoda pregledala in uredila rezultate. Rezultati so bili tako pri
ženskih kot moških tekmovalcih na zavidljivi ravni
Po vrnitvi pohodnikov na tekmovališče in kratkem počitku smo
razglasili rezultate ter podelili pokale in priznanja posameznikom
v športnih disciplinah. Podelili smo tudi priznanje za moško kegljanje, in sicer prehodni pokal v spomin na dolgoletnega soorganizatorja in aktivnega ustvarjalca pohoda Franca Prevorčiča.

Po razglasitvi rezultatov je potekalo prijetno druženje s prijatelji
ob dobri hrani in pijači.
Vsa zahvala za tekmovalne dosežke in še posebej druženje gre
vsem udeležencem.
Se vidimo naslednje leto ob še številčnejši udeležbi!
Predsednik enote Limbuš,
Danilo Šilec

URJENJE SLIVNIŠKE ENOTE

22. URJENJE IN DRUŽENJE SLIVNIŠKE ENOTE
V nedeljo, 26. maja, smo v bližini še vedno znane motokros proge
v Radizelu, pri obnovljeni nadstrešnici AMD Orehova vas, izvedli
že 22. urjenje članstva in pristašev slivniške enote s serijsko
zračno puško ter metanju šolske bombe na cilj. Že dvanajsto
leto urjenje enote poteka na tej lepi lokaciji. Pričakal nas je, kot
že tolikrat doslej, čudovit sončen majski dan, ki nam je dal novih
moči in poskrbel za dobro voljo udeležencev. Med 8.30 in 9.
uro smo se v skladu z dogovorom zbrali. Topel in okusen, tudi
bogat jutranji obrok gostilne Lobnik nas je okrepčal, zraven pa je
prijetno pridišala še kavica, za kar se zahvaljujemo zalednicam
– prostovoljkam: Anki Žuraj, Sonji Kremavc in Anici Jakolič. Še
posebej moramo poudariti, da je bilo strelišče za zračno puško že
pred prihodom udeležencev pripravljeno. Tudi opozorilna tabla je
že bila na svojem mestu. Povedano drugače, naš novi član Jože
14
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Tomažič je poskrbel za omenjeno pripravo.
Ob približno 9:30 uri sem kot predsednik enote nagovoril udeležene in z veseljem ugotovil, da se nas je zbralo skoraj šestdeset.
Pozdravil sem tudi častne goste, Janeza Šifrarja, častnega predsednika borčevske organizacije za vrednote NOB Hoče–Slivnica,
Bojana Geiserja, novega predsednika AMD Orehova vas, Jožefa
Škofa, predsednika mariborske častniške organizacije, Jerneja
Jazbinška, predsednika SD Franc Lešnik–Vuk iz Hotinje vasi in
Miša Frajzmana, predstavnika mariborske častniške organizacije
za logistiko. Opravičil pa sem izostanek župana naše občine,
dr. Marka Soršaka in Borisa Demšiča, novega predsednika borčevske organizacije za vrednote NOB Hoče–Slivnica. Njunemu
izostanku sta botrovali drugi, pomembnejši načrtovani aktivnosti.

URJENJE SLIVNIŠKE ENOTE
V nadaljevanju sem razložil potek obeh urjenj in predstavil odgovorne za varnost izvajanja le-teh. Pri metu šolske bombe na
cilj sta prevzela odgovornost Mišo Frajzman kot vodja in Slavko
Habjanič kot pomočnik, pri streljanju s serijsko zračno puško pa
Jernej Jazbinšek kot vodja in pomočnika Franc Gregorc in Jože
Žuraj, oba tudi člana predsedstva enote. Aktivnosti, tako pri metu
bombe, kakor pri streljanju s serijsko zračno puško so potekale
disciplinirano, ažurno in kar je vselej najpomembnejše – varno.
Omenil bi še novost, ki je na pobudo Majde Bobanec iz Pivole, zaenkrat edine, toda zelo prizadevne članice predsedstva slivniške
enote, padla na plodna tla. Na lanskoletni zadnji seji predsedstva
enote, ki se je odvijala v prostoru ČD Slivnica, je predlagala, da
vzpodbudimo nekaj članic, da za tradicionalno majsko druženje
na motokrosu v Radizelu pripravijo dobrote, pecivo za pokušino.
In zgodilo se je, seveda pa tudi preizkusilo. Zadetek v polno.
Bila so nas polna usta pohval. Ni jih bilo malo, ki so zaprosili za
recepte. In kaj so ponudile dobrotnice iz Pivole, Slivnice, Orehove
vasi, Radizela in Črete? Zebra biskvit, jabolčno pito, domačega
prijatelja, medenjake, kokosove kocke, orehove rezine, skutino
pecivo, kokosove poljubčke in vaniljeve rogljičke. Prepričan sem,
da se bo zgodba, najbrž še z novimi okusi in presenečenji, v maju
2020 ponovila. Domače je pač domače in najboljše, tako pravijo.
Z urjenjem smo končali okoli 12:30 ure. Pred objavo doseženih
rezultatov in podelitvijo priznanj in pokalov najboljšim, je povzel besedo major Jože Škof, predsednik mariborske častniške
organizacije. V imenu krovne organizacije in svojem imenu je
pozdravil vse udeležene, pohvalil vodstvo enote in organizatorje
22. urjenja in družabnega srečanja enote Slivnica ter predstavil
naloge, ki sledijo v poletnih mesecih. Še posebej je povabil na
junijska Gustekov in dupleški rekreacijski pohod ter v avgustu
na spust po reki Kolpi.

MET ŠOLSKE BOMBE – člani
mesto Bruno Kremavc
mesto Franc Rižnar
mesto Slavko Hajanič

1.
2.
3.

MET ŠOLSKE BOMBE – ČLANICE
1. mesto Marjana Ritlop
2. mesto Olga Votolen
3. mesto Jelka Cveček
SERIJSKA ZRAČNA PUŠKA – ČLANI
1. mesto Igor Pahr
2. mesto Leopold Lederer
3. mesto Miroslav Krajnc
SERIJSKA ZRAČNA PUŠKA – ČLANICE
1. mesto Maja Pahor
2. mesto Irena Ferlin
3. mesto Majda Bobanec
Ob ubranih zvokih neutrudnega harmonikarja Frančeka, jedači
in pijači, se je pričelo nepozabno druženje članstva in gostov.
Tudi pevski zbor enote nam ni ostal dolžan. Zapeli so nekaj lepih,
domoljubnih slovenskih pesmi. Tu in tam smo se jim z našimi
glasovi pridružili. Tudi srečelova smo se razveselili. Vsem donatorjem iskrena hvala, tako lokalnim, kakor tudi mariborskim.
Gostilni Lobnik in se ve, našim članicam–prostovoljkam, hvala
za odlično pogostitev in trud za delo pred in ob srečelovu.. Hvala
tudi gostiteljema: AMD Orehova vas ter SD Franc Lešnik– Vuk iz
Hotinje vasi, ki je že maskota našega strelskega urjenja.
Bruno Kremavc
ŠAH MALEČNIK

23. TRADICIONALNI ŠAHOVSKI TURNIR MALEČNIK 2019
V letu elitnih šahovskih dogajanj v Mariboru smo v Malečniku odigrali šahovski turnir za ekipnega in posameznega prvaka OZSČ
Maribor. Srečanje je organizirala enota Malečnik- Ruperče v Šahovskem klubu Malečnik. Na turnirju je igralo 24 šahistov OZSČ
Maribor in OZVVS Maribor, ki so zastopali osem ekip. Uvodoma
je udeležence pozdravil predsednik enote Malečnik-Ruperče
gospod Igor Pahor, pri podelitvi priznanj in pokalov pa sta sodelovala predsednik OZSČ Maribor gospod Jožef Škof in sekretarka
gospa Ilka Riedl.
Družili smo se ob dobri kapljici in dobrotah na žaru, ki jih je pričaral gospod predsednik Igor Pahor. Zahvala gre tudi fotografu
Mišu Frajzmanu, sodniku Igorju Šenvetru in predsedniku ŠK
Malečnik Francu Simoniču za vsakoletno gostoljubje. Tehnični
vodja turnirja je bil Stanislav Anžel.

Rezultati posamezno:
mesto: Karl Cojhter (OZVV Maribor)
mesto: Danilo Kajnih (OZVV Maribor)
mesto: Suad Osmanbegović (OZVV Maribor)
mesto: Jožef Kopše (OZSČ Slivnica)
mesto: Mirko Slana (OZSČ Maribor)
Ekipni rezultati:
1. mesto: OZVVS MB (K. Cojhter, D. Kajnih, S. Osmanbegović )
2. mesto: OZSČ MB- Malečnik (M.Slana, J. Petre, S. Kontler)
3. mesto: OZSČ Slivnica (J. Kopše, B. Kolar, B. Kremavc)
4. mesto: OZSČ Pekre (D. Kukovec, Z. Flandia, A. Alatič)
5. mesto: Merkator MB (H. Bruči, I. Pev, D. Filipovič)
1.
2.
3.
4.
5.

Malečnik, 6. 6. 2019 			

Stanislav Anžel
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V. I. P. TURNIR

POROČILO Z VIII. TRADICIONALNEGA V. I. P. TURNIRJA
V MALEM NOGOMETU V ZG. LOŽNICI, v petek, 21. 6. 2019
Nogometna ekipa ZSČ, v sestavi Andrej Auda , Gregor Janžič,
Zdenko Cehnar, Esad Pirc, Milan Emeršič, Boštjan Auda, Igor
Šnuderl in selektor ekipe Bruno Kremavc, se je v petek, 21. 6.
2019, na povabilo organizatorjev in s soglasjem vodstva ZSČ in
OZSČ MB, prvič udeležila že tradicionalnega, tokrat VIII. V.I.P.
turnirja v Zg. Ložnici. Turnir je bil posvečen 28. obletnici neodvisnosti Republike Slovenije in zavzetju vojaškega skladišča na
Zgornji Ložnici.
Pričelo se je s postrojem osmih ekip, po žrebanju razdeljenih v
dve skupini, A in B, himno Republike Slovenije ter nagovorom
organizatorjev (A. Tomažič, predsednik ŠD Zg. Ložnica, M. Krušič,
predsednik OZVVS Sl. Bistrica, S. Mlakar, podžupan občine Sl.
Bistrica in S. Skubic, predsednik KS Ložnica).
Skupina A
▪▪ KS Vrhole–Preloge
▪▪ OZVVS Slovenska Bistrica
▪▪ Zveza slovenskih častnikov (ZSČ)
▪▪ ŠD Zgornja Ložnica-Gamsi veterani
Skupina B
▪▪ Vojni veterani iz Bosne in Hercegovine
▪▪ Klub direktorjev Slovenska Bistrica
▪▪ Policijsko veteransko združenje »Sever«
▪▪ Vojašnica Vincenca Repnika Slovenska Bistrica

Ekipa ZSČ je prvo tekmo z domačini, ŠD Z. Ložnico–Gamsi veterani izgubila z 0: 2. Naleteli smo na kasnejše zmagovalce, tudi po
letih so bili vsaj 5 do 10 let mlajši, spodnja meja starosti igralca
na tem turnirju je namreč 35 let. Priznati pa moramo, da so bili
uigrani in da smo se iz tekme nekaj naučili.
V drugi tekmi smo bili prepričljivo boljši od veteranov KS Vrhole–Preloge z rezultatom3:0, Dvakrat je v polno zadel razpoloženi
Emeršič, piko na i pa je postavil Igor Šnuderl.
V tretji tekmi bi nam zadoščal za napredovanje v polfinale že
neodločen rezultat. A ni nam šlo. Vratnica in prečka ne štejeta.
Obveljalo je pravilo, če ne daš, dobiš. In strel Bistričanov med
nogami našega vratarja, ki je stekel na rob roba kazenskega
prostora, je zapečatil našo usodo.
Tako smo v skupini A z dvema točkama pristali na 3. mestu, le
še gledali nadaljevanje in se družili s številnimi udeleženci. Na
srečo je bilo poskrbljeno za jedačo in pijačo.
Končni zmagovalec, kakor sem že omenil, je postala ekipa ŠD
Ložnica–Gamsi veterani, ki je v polfinalu ugnala odlično ekipo iz
BiH s 3:1, v finalu pa odpihnila veterane Sl. Bistrice s 4:1.
Tretje mesto je osvojila ekipa Vojašnice Vincenca Repnika Slovenske Bistrica, četrto ekipa I. korpusa vojske Republike Bosne
in Hercegovine, peti od osmih pa smo bili mi, ZSČ, pred PVD
»Sever« odbor Slovenska Bistrica, klubom direktorjev Slovenska
Bistrica in KS Vrhole–Preloge.
Bruno Kremavc,
selektor ekipe ZSČ

POHOD DUPLEK 2019

TRADICIONALNI POHOD DUPLEK 2019
Zveza slovenskih častnikov območno združenje Maribor enota
Duplek je v sodelovanju z TD Duplek na dan državnosti, 25. 6.
2019, organiziralo tradicionalni pohod, ki ga prirejamo vsako
leto v počastitev občinskega praznika občine Duplek. Ta dan
pa obeležujemo tudi spomin na 25. 6. 1991, ko je Slovenija
formalno postala neodvisna, saj sta bili sprejeti Deklaracija o
neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije.
Prebudili smo se v čudovito junijsko jutro in se tako že ob 8.30
začeli zbirati na motorističnem klubu Black Dragons v Zimici. Do
9.00 ure nas je bilo že okrog 100, opremljenih z majicami našega
društva ter obilo dobre volje. Udeležence pohoda sta nagovorila
predsednik TD Duplek Stanislav Germauc, župan občine Duplek
Mitja Horvat in naš predsednik Jožef Škof, ki je v svojem govoru
poudaril, da je vesel tako velikega števil udeležencev pohoda in
ponosen, da nam uspeva ohranjati tradicijo pohoda po občini
Duplek. Na kratko je obudil spomine na osamosvojitveno vojno
leta 1991 ter se dotaknil odnosa, ki ga imamo danes do svoje
domovine in vrednotenja zgodovinskih dogodkov, ki so pripeljali
do tega, da smo gospodarji na svoji zemlji, da smo samostojni
in da govorimo slovenski jezik.
Pohodniška pot je bila ustrezno označena/markirana, za kar so
16
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predhodno poskrbeli člani Turističnega društva. Okrog pol tretje
ure popoldan smo našo pot zaključili in se ponovno začeli zbirati
na mestu, kjer smo s pohodom začeli. Ob prihodu je že prijetno
dišalo z žara in kar vabilo k temu, da sedemo za mizo. Sledilo je
tudi streljanje z zračno puško in metanje šolske ročne bombe.
Streljanje sta vodila častnika iz OZSČ Maribor Mičo Popovič in
Igor Pahor, met bombe pa Mišo Frajzman in Marjan Svenšek.
Tekmovanje je bilo zelo dobro organizirano, saj je potekalo varno

POHOD DUPLEK 2019
in strokovno. Doseženi so bili zelo dobri rezultati, navdušuje pa
tudi veliko zanimanje zlasti žensk in mladih.

in pozitivno energijo pomagal narediti uspešen, prijeten in prav
gotovo za vse nepozaben dan.

Po končanem tekmovanje sta sledili razglasitev rezultatov in
podelitev priznanj in pokalov prvim trem tekmovalkam in tekmovalcem v obeh tekmovalnih disciplinah. Prav vsak udeleženec
tega srečanja je kot unikaten kamenček sestavljal prelep mozaik
tega prazničnega druženja in s svojo prisotnostjo, dobro voljo

Ob koncu zapisa bi se zahvalil vsem, ki so bili vključeni v izvedbo
pohoda in s tem omogočili, da je odlično uspel.
Nasvidenje prihodnje leto!
Željko Barbarič,
predsednik enote Duplek
VOJNI INVALIDI MARIBOR

PREDSTAVITEV DRUŠTVA VOJNIH INVALIDOV MARIBOR
svoje korenine v primerljivih združenjih
vojnih invalidov, ki so delovala že v desetih
in dvajsetih letih prejšnjega stoletja, zlasti pa v združenjih vojnih invalidov, ki so
nastala po prvi in po drugi svetovni vojni.

Letos Društvo vojnih invalidov Maribor
praznuje 25. obletnico ustanovitve sedanjega društva. Petindvajset let delovanja
neke organizacije ni dolga doba, vendar
je treba upoštevati, da naše društvo ni
prva organizacija, ki združuje in povezuje
vojaške invalide in družinske invalidske
upravičence, kakor se včasih zmotno misli. Mi le nadaljujemo poslanstvo Zveze
vojaških vojnih invalidov Slovenije, ki je
od leta 1945. do združitve z ZZB NOV Slovenije v letu 1962 uspešno delovala kot
samostojno združenje vojaških invalidov.

Vsa ta združenja vojnih invalidov so, podobno kot današnja društva, izvajala dopolnilno skrb za vojaške vojne in vojaške
mirnodobne invalide ter svojce padlih v
vojnah in svojce umrlih vojaških invalidov.
Zato lahko upravičeno trdimo, da dejavnost društva temelji tudi na tradicijah,
izkušnjah, ciljih in nalogah omenjenih organizacij. Pri tem pa se zavedamo, da je
naše društvo nastalo in deluje v docela
drugačnih razmerah kot naše predhodnice.
Cilji, ki so zapisani v statutu in programskih usmeritvah društva in iz njih izhajajoče naloge so docela primerljivi z namenom ustanovitve društva vojnih invalidov,
usklajeni so s koncepcijo razvojne strategije invalidskega varstva v Sloveniji, s
standardnimi pravili za izenačevanje možnosti invalidov, ki so zapisana v resoluciji
generalne skupščine OZN, z Madridsko
deklaracijo ter drugimi splošno veljavnimi
dokumenti, ki govorijo o zagotavljanju člo-

vekovih pravic in posebej pravic invalidov,
da se jim zagotovijo pogoji za človeka dostojno življenje. Pri tem bi posebej omenil,
da so cilji in naloge društva docela skladni
s priporočili in stališči Svetovne federacije
veteranov, v katero je preko Zveze društev
vojnih invalidov Slovenije povezano tudi
naše društvo.
Društvo vojnih invalidov Maribor je invalidsko-veteransko društvo. Temu primerno
so opredeljeni tudi programi društva, kar
je potrebno upoštevati, ko ocenjujemo
našo dejavnost v preteklih 25 letih. Kot
veteranska organizacija društvo sodeluje
z veteranskimi in domoljubnimi združenji:
ZZB in udeležencev NOB, ZVVS, Združenjem policijskih veteranov Sever, Zvezo
Slovenskih častnikov, Društvi žrtev vojnega nasilja zlasti pri realizaciji skupnih
ciljev in projektov.
Kot invalidska organizacija sta društvo in
naša Zveza povezana v SIOS, ki že prevzema vlogo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij. V teh letih delovanja
se je društvo vojnih invalidov Maribor
uveljavilo kot nevladna organizacija, kot
samostojen pravni subjekt civilne družbe
in kot interesno združenje z jasno oprede-

Pri tem je potrebno poudariti, da so bili
vojaški invalidi organizirani že pred prvo
svetovno vojno. V času Avstro-ogrske države so imeli možnost, da se včlanijo v veteranska društva, ki so na slovenskih tleh
nastajala ob prelomu 19. v 20. stoletje. To
pomeni, da so vojni invalidi bili organizirani in povezani v različnih združenjih, ki so
zastopala njihove interese, že mnoga desetletja pred ustanovitvijo našega društva,
le da je zasnova organiziranja in delovanja
združenj vojaških invalidov bila drugačna
kot je danes. Drugače povedano, današnje društvo vojnih invalidov Maribor ima
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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ljenimi cilji in nalogami, ki deluje v interesu vojaških invalidov,
ugotavlja, predstavlja in zagovarja njihove potrebe, jim pomaga
v premagovanju težav, ki so posledica invalidnosti in starosti ter
skrbi za boljše počutje vojaških invalidov in družinskih invalidskih
upravičencev. Po programih, ki jih načrtujemo in izvajamo, ter po
svojih programskih usmeritvah je društvo prepoznavno med veteranskimi in invalidskimi organizacijami, s katerimi je povezano
in s katerimi sodeluje pri realizaciji skupnih ciljev.
V društvu se uspešno izvajajo posebni socialni programi, med katerimi izstopajo: programi ohranjevanje zdravja, laična pomoč na
domu, posebna pomoč osebam v gmotnih težavah, integracija in-

validov v družbeno in družabno življenje, pomoč pri uveljavljanju
pravic, pomoč pri dodatnem izobraževanju, rekreacija in šport.
Poleg naštetih pa izvajamo tudi programe usposabljanja prostovoljcev za delo v društvih programe ohranjevanja vrednot
in pridobitev vojn za Slovenijo in programe informiranja članov
društev in javnosti.
Na podlagi njegove družbeno koristne dejavnosti je društvu že
1997 leta podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu.
Vasja Cimerman

VETERANSKE IN DOMOLJUBNE ORGANIZACIJE

26. SREČANJE VETERANSKIH IN DOMOLJUBNIH
ORGANIZACIJ MARIBORA
13. septembra 2019 smo v organizaciji koordinacije veteranskih organizacij, podpisnic listine o sodelovanju, izvedli 26. tradicionalno srečanje. Srečanje nadaljuje tradicijo vsakoletnih
tovrstnih druženj, ki so se v organizaciji ZB NOB Maribor pričela
na Limbuškem nabrežju pred več kot četrt stoletja. Za letošnje
leto smo si zadali drugačen, morebiti bolj posodobljen pristop. Iz
lokacije ob IC ZR Pekre smo šli v Kadetnico, vojaški objekt, kjer
domuje vojaško šolstvo SV, oz. Center vojaških šol. Prijazno so
nas sprejeli in brezplačno dali na voljo prostore.
Odločili smo se za koncert Policijskega orkestra. Policijski orkester s solistko Evo Černe je navdušil polni avditorij generala
Maistra. Člani OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Sever Maribor,
ZB za vrednote NOB Maribor, Društva vojnih invalidov Maribor in
Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor so z
gromkimi aplavzi nagradili vsako skladbo, posebej pa še vrhunsko petje Eve Černe.
Slavnostni govornik Aleš Arih nas je spomnil na bit domoljubja,
posebej še z likom generala Maistra. Govor je bil aktualen, nepolitičen, segel je v duše poslušalcev. Bravo, gospod Arih.
Koncert so s svojo prisotnostjo počastili Boris Železnik, v imenu
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župana MOM, Aleksander Thaler, direktor PU Maribor, brigadir
Vili Polšak, namestnik poveljnika CVŠ in polkovnik Boštjan Baš,
namestnik poveljnika 72. BR SV. Program je odlično povezoval
Stane Kocutar.
Po koncertu smo se navzoči zadržali v prijetnem druženju ob
dobrotah, ki so jih pripravili v Turističnem društvu Podgorci.
Venčeslav Ogrinc

POHOD TREBELNO

PRIJETNO DRUŽENJE S STARIMI PRIJATELJI
Po nekoliko daljšem presledku, ki je bil za
nas, stare prijatelje, predolg, smo se končno spet srečali člani OZSČ Maribor in Novo
mesto in sicer na pohodu na Trebelno. Pohod, ki je tokrat že dvajseti, tradicionalno
organizira OZSČ Novo mesto, zadnja leta
v sodelovanju s PVD Sever.
Dobili smo se v soboto, 7. septembra, na
zahodnem izhodu iz Novega mesta ter se
po krepkem stisku prijateljskih rok in tovariškem objemu napotili na 12 kilometrski pohod. Prva postaja je bila pri zidanici
Štancar na Jagodniku, kjer sta nas prijazna gostitelja, zakonca Štancar, sprejela
z velikim veseljem.
Po ustaljenem okrepčilu, izmenjavi mnenj
in obujanju spominov na pretekla srečanja, smo se s skupino pohodnikov policijskega društva Sever, člani ZB Straža in
člani OZSČ Novo mesto napotili do Štatenberka, kjer so na domačiji Dragan pripravili krepko malico za vse pohodnike.
Dolgo se nismo videli in debat, obujanja
spominov in lepih besed ni in ni bilo ne
konca, ne kraja. Vendar, pohod smo morali nadaljevati.
Naslednje postaje naši vrli mariborski kolegi nikakor ne morejo in je nikoli ne izpustijo, namreč lepo rastočo trto, potomko
znane vinske trte z Lenta. Letos je bogato
rodila in lepo jo je bilo videti. Nekoliko smo
se okrepčali s cvičkom iz bližnjih hramov
in nato nadaljevali proti Trebelnem.

lovskem domu na Trebelnem. Prisluhnili
smo bogatemu kulturnemu programu in
izbranim besedam slavnostnega govorca, sina borca Gubčeve brigade, ki je zelo
lepo opisal sedanje stanje v družbi in
ostro okaral napade na slavno NOB ter
partizanske borce.
Predsednika OZSČ Novo mesto Vasilije
Maraš in predsednik OZSČ Maribor sta
obudila spomine na pretekla srečanja in
zaprisegla, da se v bodoče redno srečujemo v Novem mestu ali pa v Mariboru.
Ne nazadnje, to nas obvezuje tudi listina
o sodelovanju, ki smo jo slavnostno podpisali 2002 v Mariboru.

Pri spomeniku, kjer je bila pred 77. leti
ustanovljena slavna Gubčeva brigada, je
bil krajši program s postrojem praporjev
in obeležitvijo Dolenjskega partizanskega bataljona. Glavna svečanost z poznejšim druženjem je bila nekoliko višje, pri

Osebno zagotavljam, da mi je bilo milo
pri srcu, ko sem spet videl stare štajerske
prijatelje v akciji. Četica Štajercev je bila
majhna, a kljub temu polna optimizma in
volje po sodelovanju. Pogrešal sem tudi
druge stare prijatelje iz Maribora, a vtis je

popravilo dejstvo, da mi je spoštovani in
dragi prijatelj Vinko Štefok poslal zajetno
pošiljko pristnega štajerskega vina, ki ga
še zdaj počasi srkam.
Do naslednjega srečanja, dragi štajerski
častniki!
Branko Đukić,
izpričani štajerski prijatelj
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RAFTING NA KOLPI

TRADICIONALNO SREČANJE NA MEJNI REKI KOLPI
V soboto 10. avgusta 2019, je Območno združenje slovenskih častnikov iz Bele Krajine že 21. zapored organiziralo spust po mejni
reki Kolpi. Petič je bil spust organiziran s Hrvaškim častniškim
zborom Karlovške županije. Tega dogodka smo se z veseljem
udeležili častniki OZSČ Maribor.
Po dolgi jutranji vožnji, smo se zbrali na štartnem mestu v kraju
Adlešiči ob reki Kolpi. Bilo nas je okrog 280 udeležencev. Okrepčali smo se s pripravljeno malico. Tisti, ki so se odločili, da gredo
na raft, so se razporedili v 16 čolnov. Zbrani smo prišli iz različnih
koncev častniških organizacij Slovenije in Hrvaške. Med naštetimi je bilo nekaj visokih gostov: predsednik ZSČ generalmajor
dr. Alojz Šteiner, podpredsednik ZSČ Tomaž Lavtižar, generalni
sekretar ZSČ brigadir Martin Jugovec, poveljnik novomeške vojašnice polkovnik Vasilije Maraš, predsednik HČZ Branko Gača,
vojaški ataše Združenega kraljestva podpolkovnik Damien Plant
in vodja oddelka za sodelovanje s slovensko vojsko pri Ameriškem veleposlaništvu Jonathan Zebre.
Iz govora predsednika Območnega združenja Slovenskih častnikov Bele krajine Antona Krašovca smo lahko jasno razbrali, da
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s spustom po reki Kolpi znova dokazujemo, da reka Kolpa ne
razdvaja, ampak združuje ljudi.
No, nismo pa se vsi podali na reko. Nekatere, ki so ostali, so
prijazni gostitelji odpeljali na kopališče, kjer so se lahko kopali in
greli na toplem soncu, drugi pa smo si ogledali nov vojaški muzej
v Karlovcu. Postavitev s sodobnimi projekcijami je bila zelo zanimiva. Nato je sledil ogled mesta, v katerem je res veliko zelenja.
Toda, tudi sence mogočnih dreves nas niso mogle obvarovati
pred žgočim soncem, saj je bilo zares vroče.
Na koncu smo se odpeljali na Hrvaško stran v Pravutine, kjer je
prireditelj poleg dobre hrane in pijače organiziral tudi druženje po
kratkem programu in naznanitvi prihoda raftov na cilj. Ob prijetni
živi glasbi smo tudi zaplesali. Manjkal ni niti znameniti ples kolo,
saj ga obvladamo še iz časov skupne države.
Zadovoljni, in z obljubo, da se drugo leto ponovno snidemo, smo
krenili nazaj na Štajersko.
Majda Bobanec

DELOVANJE DEFIBRILATORJA

STROKOVNO PREDAVANJE
Kot že v letu 2018, je tudi 29. oktobra letos, ZSČ enota Pekre v
sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Pekre organizirala strokovno predavanje in praktičen prikaz delovanja defibrilatorja.
Predavanje je bilo v dvorani gasilskega doma Pekre. Plakati,
obešeni v Pekrah in Limbušu so vabili zainteresirane krajane.
Obvestili smo tudi predsednike enot Studenci, Limbuš in Radvanje, prav tako telefonsko pa tudi naše člane. Zbralo se nas je lepo
število in vsak je imel možnost, da od blizu spozna defibrilator
ter tehniko oživljanja ponesrečenca. Na koncu smo zastavili tudi
nekaj vprašanj.
Tematiko nam je predstavila Suzana Mlaker, višja medicinska
sestra. Poudarila je, kako pomemben je čas do začetka nudenja pomoči, da lahko človeku pomagamo preživeti. Čim prej pa
moramo poklicati pomoč na številko 112.
Zahvaljujemo se Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pekre in
njegovemu predsedniku Jožetu Žoharju za uporabo društvenih
prostorov in Suzani Mlaker za zanimivo predstavitev defibrilatorja.
Stane Vauda,
predsednik OE Pekre
RAZPORED AKTIVNOSTI 2020

RAZPORED AKTIVNOSTI V LETU 2020
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aktivnost
Proslava “Osankarica 2020”
Vojaško strokovno predavanje
Streljanje z MK puško in Pi 7,65 mm strelišče Melje
Šarhov pohod
Proslava in pohod »Boč 2020«
Triatlon Pekre
- spominski pohod Pekre
- nogometna tekma
- proslava
Šahovski turnir Malečnik
Srečanje prijateljskih častniških organizacij “Gustekov pohod”
Obeležitev in pohod ob dnevu državnosti “Duplek 2020”
Spust po reki Kolpi
Srečanje veteranskih organizacij Maribora
Strokovna ekskurzija
Regijsko usposabljanje v streljanju z AP in PI 7,62 mm Velenik
Pohod »Soška fronta 2020«
Ogled vojaške vaje
Udeležba članstva na proslavah, komemoracijah (brez vabil) v lokalnih skupnostih

Datum
4. 1. 2020
22. 2. ali 10. 4. in 6. 11. 2020
18. 4. 2020
19. 4. 2020
27. 4. 2020
12. 5. 2020
23. 5. 2020
4. 6. 2020
6. 6. 2020
25. 6. 2020
1. 8. 2020
11. 9. ali 18. 9. 2020
3. 10. 2020
10. 10. 2020
5. 12. 2020
Po programu SV
Skozi vso leto

Morebitne spremembe bodo objavljene na naši spletni strani: www.ozsc.maribor.si
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