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UREDNIKOV UVODNIK

UVODNIK
Letos praznujemo 25 let samostojnosti 
Slovenije, saj se je 25. julija 1991 obr-
nila nova stran v naši zgodovini. Najbolj 
pomembno je, da se zavedamo, da po-
trebujemo narodno enotnost, da moramo 
biti predani skupnim ciljem, tako kot smo 
bili pred 25. leti. Osamosvojitev Slovenije 
je zasluga vseh državljanov in državljank.

Leto se počasi poslavlja, da naredi pro-
stor za nove priložnosti. Že tretjič priha-
jamo med vas z novim načinom informiranja, to je s prikazom 
dogodkov iz tekočega leta v elektronski obliki. V letošnjem letu 
smo izvedli več aktivnosti, med katerimi naj naštejem: podpis 
listine o sodelovanju z OZSČ Sl. Bistrica, že 18. tradicionalni 
spust Kolpa-Kupa 2016 v sodelovanju s hrvaškim častniškim 
zborom, pišemo tudi o četrt stoletja pekrskih dogodkov, pa o 
zanimivih pohodih, kot sta Duplek 2016 in Gustekov pohod. 
Naša ekipa strelcev, kot boste videli, še vedno na državnih tek-
movanjih osvaja odlične rezultate. Ne zamudite tudi zanimivega 
intervjuja z našo sekretarko. Zato vas vabim, da si vzemite čas in 
se seznanite z našim delom v preteklem letu, nato pa si oglejte 
še strnjen program dela za leto 2017.

Ferdo VTIČ,
vaš urednik
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PREDSEDNIKOV NAGOVOR

PREDSEDNIKOV NAGOVOR

Spoštovani člani!

Leto 2016 je bilo posebno, saj smo 
praznovali 25. letnico samostojne dr-
žave, Republike Slovenije. Tako smo se 
člani OZSČ Maribor množično udeleže-
vali prireditev in proslav, ki so obeleže-
vale osamosvojitveno vojno 1991, do-
sežke Generala Maistra in partizanski 
osvobodilni boja med leti 1941 - 1945.

Častniki in podčastniki so v zgodovini odigrali pomembno vlogo, 
bili so nosilci bojnih aktivnosti in poveljujočim vojnim enotam. 
Prav sedanja generacija častnikov in podčastnikov je pomemb-
no vlogo poveljevanja odigrala v osamosvojitveni vojni 1991 v 
enotah Teritorialne obrambe.

Spomin na te dogodke prav zaradi tega ne more in ne sme za-
mreti. Zapisani so v gene slovenske države, v politično in vojaško 
zgodovino, saj so pripomogli, da je Slovenija pred 25. leti postala 
suverena na vsem svojem ozemlju in da smo Slovenci dobili 
svojo državo. To je bilo veličastno dejanje majhnega naroda, ki 
se je vrisal na zemljevid evropskih držav. Zmagali smo, ker smo 
vedeli, kaj hočemo in kaj zmoremo, ker smo ljubili svoj dom, 
družino in domovino.

Prepričan sem, da smo tudi v miru častniki in podčastniki pri-
pravljeni žrtvovati vso svojo energijo in voljo za napredek in ra-
zvoj tako na političnem, gospodarskem in družbenem področju. 
Vzporedno s tem pa moramo biti pripravljeni, da ohranimo in 
obranimo pridobljeno samostojnost in se s sodelovanjem pri-
pravljati na obrambno varnostnem in samozaščitnem področju. 
Dobra strokovna, fizična in moralna pripravljenost je za izvajanje 

pomembnih nalog na teh področjih še kako pomembna. Prav 
usposabljanje v Zvezi slovenskih častnikov zagotavlja, da bodo 
tudi naši častniki in podčastniki, ki niso profesionalno zaposleni 
v obrambno varnostnih in samozaščitnih strukturah, sposobni 
opravljati naloge s tega področja, če bi bilo seveda to potrebno.

Ko ocenjujem naše delo v letu 2016, se ponosno in z velikim 
zadovoljstvom oziram na rezultate, ki smo jih dosegli. Prepričan 
sem, da smo bili uspešni, da smo dosegli zastavljene cilje, da 
smo utrdili pozitivne vrednote, ki nas združujejo in izboljšujejo 
naše medsebojne odnose ter krepijo pripravljenost in sposob-
nost članov ZSČ za sodelovanje pri pripravah in izvajanju raznih 
oblik delovanja v obrambnem sistemu.

V programskih usmeritvah za leto 2017 smo opredelili jasne cilje 
za krepitev svojih vrst in notranjo organiziranost ter si zastavili 
naloge, ki bodo imele nepolitičen značaj, glede na pluralnost 
članstva in prispevale k večji uveljavitvi vloge ZSČ. Pričakujemo 
in iskreno upamo, da bomo s skupnimi močmi to zmogli in da se 
bomo v letu 2017 srečevali v še večjem številu, ne le z vami, dragi 
člani, pač pa tudi z vašimi najbližjimi prijatelji in simpatizerji.

Spoštovani!

Mesec december in predpraznični čas mnogim prinašata veselje, 
dobroto, srečo, polno doživetij in velikih pričakovanj. Upam, da 
bo v tem času vsaj malo sreče deležen vsak izmed vas, zato vam 
in vašim družinam želim vesele božične in novoletne praznike, 
prijetno praznovanje 23. decembra – dneva samostojnosti in se-
veda veliko zdravja, razumevanja in pristnih odnosov v letu 2017.

Vaš predsednik,
Jožef Škof

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA OZSČ MARIBOR

OZSČ Maribor je 18.3.2016 v učnem centru v Pekrah ob 18.00 uri 
začela z izvedbo redne letne konference po delegatskem sistemu. 
Pogoji za kvorum je bil so bili zagotovljeni, saj je bilo na konferenci 
prisotnih 80% delegatov. Po izvolitvi delovnega predsedstva, ki so 
ga sestavljali: predsednik Venčeslav Ogrinc, člana Ferdo Vtič in Emil 
Žitko, je konferenca pričela z delom.

Po priložnostnih nagovorih gostov konference je prisotne pozdravil 
tudi predsednik ZSČ gen. major v pokoju, dr. Alojz Šteiner. V svojem 
nagovoru je poudaril pomen ZSČ kot ene največjih organizacij, še po-
sebej pa njen pomen v aktivnostih z lokalno skupnostjo v Podravski 
regiji. Ob podelitvi priznanj zaslužnim članom naše organizacije je 
letos potrebno izpostaviti dve: najvišje priznanje ZSČ, kipec generala 
Dolničarja je zasluženo prejel upokojeni major in veteran vojne za 
Slovenijo, Jožef Škof za dolgoletno neutrudno in uspešno vodenje 
OZSČ Maribor. Rezervni stotnik in veteran vojne za Slovenijo Bruno 
Kremavc je prejel zlato plaketo ZSČ za dolgoletno in uspešno vodenje 
Enote Slivnica ter za neutrudno delovanje v OZSČ Maribor na podro-
čju športa kot selektor uspešne nogometne ekipe naše organizacije.

Po podelitvi je predsednik OZSČ Maribor Jože Škof podal poročilo 
o delu organizacije za leto 2015, v katerem je ugotovil, da so bile 
načrtovane aktivnosti v večini uspešno izvedene. Prireditev, pro-
slav in strokovnih izletov se je udeležilo zadovoljivo število naših 
članov. Po poročilu predsednika so nadzorne komisije poročale 
o skladnosti in zakonitosti delovanja in poslovanja naše organi-
zacije in ugotovile, da je delovanja urejeno pregledno in v skladu 
z zakonom. Vsa poročila so delegati konference soglasno potrdili 
ter s tem verificirali delovanje naše organizacije v letu 2015.

Po razpravah delegatov o minulem letu, je predsednik naše orga-
nizacije podal načrt dela in aktivnosti za leto 2016 s poudarkom 
na sodelovanju s Slovensko vojsko v Mariboru pri njihovem jubile-
ju, 25-letnici ustanovitve v vojašnici generala Maistra, kjer bomo 
sodelovali na svojem razstavnem prostoru, zatem na aktivnostih 
ob 25. obletnici pekrskih dogodkov, kjer je naša organizacija 
skupaj z drugimi domoljubnimi organizacijami soorganizator 
pod vodstvom Mestne občine Maribor, ki bo letos prej navedeni 
obletnici posebej slavnostno obeležila. Predsednik je povabil 
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ILKA RIEDL, sekretarka OZSČ Maribor

UVODNIK PREDSEDNIKA

vse člane naše organizacije na slovesnost ob svečanem pod-
pisu listine o medsebojnem sodelovanju med OZSČ Sl. Bistrica 
in OZSČ Maribor, ki se bo odvijala 27. 4. 2016 na Boču. Prav 
tako je predsednik pozval udeležence konference, naj s svojim 
vplivom spodbudijo člane naše zveze, da se prireditev udeležijo. 
Po končani konferenci so udeleženci na skupni večerji sprošče-
no razpravljali o družbeno političnih problemih naše domovine, 
Republike Slovenije.

Emil Žitko
Predsednik Enote Miklavž

Na konferenci smo podelili republiška priznanja in pri-
znanja OZSČ Maribor.
1. PISNO PRIZNANJE ZSČ – Marjan Kovač, Venčeslav Ogrinc, 

Bojan Miklavc, Marjan Kraševec, Darijan Gomilnik
2. ČASTNI ZNAK ZA SODELOVANJE – AMD OREHOVA VAS
3. BRONASTA MEDALJA – Franc Prevorčič
4. ZLATA PLAKETA – Bruno Kremavc
5. KIPEC GENERALA IVANA DOLNIČARJA – Jožef Škof

PISNA PRIZNANJA OZSČ MARIBOR
6. Stipan Dominkovič
7. Branko Oman
8. Konrad Štumberger
9. Stanislav Vrbnjak
10. Branko Kos
11. Boris Peršak
12. Bojan Markovič
13. Mile Stisič
14. Rado Arnuš
15. Sara Arnuš

Ime Ilke Riedl večina naših članov 
dobro pozna. Z njo se srečujemo na 
letnih predavanjih, pri plačilu prispev-
ka za strokovne ekskurzije, na strel-
skih vajah, pohodih in v času uradnih 
ur. Ilka je edina sekretarka v večjih 
združenjih slovenskih častnikov. Za 
uspešno delo je prejela tudi plaketo 
ZSČ. Zelo dejavna je tudi v Turističnem 
društvu Pekre, saj bi si brez nje težko 
predstavljali izvedbo festivala komedi-
je amaterskih dramskih skupin.

Pa začniva s financiranjem. Vedno tanjši občinski proračuni 
so načeli tudi naše programe. Vsakoletne načrte dela je težko 
izvajati, če nimamo ustreznega finančnega pokritja. Ocenjuješ, 
da se bomo morali kaki nalogi odpovedati?
Vsekakor je delovanje vsakega društva povezano s finančnimi 
sredstvi. Poudarila bi, da naši člani predsedstva, ki so obenem 
tudi predsedniki Enot in predsedniki komisij, ki delujejo v OZSČ 
Maribor, delajo izključno na volonterski bazi, torej brezplačno. 
Dosedanja finančna sredstva smo pridobili največ od MOM, saj 
imamo financiranje urejeno po dvanajstinah, ostale občine pa 
nas zadnja leta spremljajo zelo skromno ali pa celo nič. Zaveda-
mo se, da imajo tudi občine skromne proračune, vendar bi glede 
na našo dejavnost morale imeti več posluha za naše delovanje, 
ki je vsekakor širšega družbenega pomena za našo skupnost. 
Seveda se vsako leto sprašujemo, kako bomo realizirali naloge, 
ki si jih zastavimo. Ugotavljamo, da plačila članarine naših članov 

vsako leto bolj upadajo. Morda je vzrok za to, da se naše član-
stvo stara, postali so zapečkarji in se ne udeležujejo toliko naših 
aktivnosti ter posledično menijo, da zato članarine ni potrebno 
poravnati. Želela bi jim »zapihati« na dušo in jih spomniti na pri-
padnost organizaciji, saj nam s svojim plačilom 10 EUR letno, kar 
ni tako velik strošek, lahko pomagajo pri uresničevanju nalog. 
Tudi ZSČ pomaga območnim in občinskim združenjem s financi-
ranjem tistih projektov, za katere misli, da so širšega družbenega 
pomena, oziroma so organizirani na nivoju republike, tako da so 
v njih udeleženi člani iz celotne države. 
Poudariti bi želela, da vse ekskurzije, pohode in srečanja člani 
sami financirajo s svojimi prispevki. Mislim, da se bomo letos 
morali odpovedati tiskani izdaji našega Štajerskega častnika, 
vendar bi želela poudariti, da moramo stremeti za tem, da to ne 
bo postala stalna praksa in da se bomo člani predsedstva, kakor 
tudi vsi drugi člani, potrudili, da bomo našli donatorje ter tako pri-
pomogli k tiskani izdaji našega častnika. Morda se bo sedaj kdo 
vprašal, zakaj želimo častnik izdati v tiskani obliki in ne samo na 
naši spletni strani. Pa smo zopet pri naših članih. S krajšo anketo 
smo ugotovili, da je našim članov dosti bolj pri srcu tiskan medij, 
saj ga lahko večkrat vzamejo v roke in pregledajo, ko potrebujejo 
kakšne podatke. V njem je, med drugim, tudi program dela, saj 
tako obveščamo člane o naših dejavnostih v naslednjem letu.

Mariborsko združenje je med boljšimi v republiki in ta nivo bi 
želeli obdržati - ali bo to mogoče nadaljevati brez ustreznega 
financiranja?
Naslednje leto se bomo morali prijaviti na javni razpis MOM za 
financiranje veteranskih društev in bomo videli, kako uspešni 
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bomo pri tem. Upamo seveda, da bo višina sredstev ostala ena-
ka. To so naše želje. Prav tako bomo naše združenje predstavili 
še drugim občinam ter poskušali zagotoviti večjo prepoznavnost 
našega delovanja.

Za strokovne ekskurzije je med člani in njihovimi bližnjimi 
precejšnje zanimanje - z lahkoto napolnimo avtobus za Metli-
ko, za rafting na Kolpi in pohod po poteh soške fronte. Ali bo 
z omejenimi sredstvih to zelo težko doseči?
Tako je, avtobusa za Metliko in soško fronto se zelo hitro napol-
nita, vendar poudarjam, da naše združenje sofinancira tudi ta 
dva projekta. Glede strokovne ekskurzije pa je žal drugače, saj 
že dve leti zapored nismo napolnili avtobusa, čeprav je združenje 
tudi ta projekt sofinanciralo.

Ali predsednik Škof upošteva tvoje predloge pri svojih odlo-
čitvah? 
Vprašanje upoštevanja ali neupoštevanja je relativna stvar. Mi-
slim, in tudi trdim, da je vodenje združenja stvar dogovora, spre-
mljanje odzivov na novosti in nato je stvar predsednika, da te 
smernice upošteva, če so seveda dobre za vse nas v združenju. 

Kakšni so tvoji življenjski cilji?
Kaj naj vam povem? Več ali manj sem zakorakala v tretje življenj-
sko obdobje, kar pomeni, da ni potrebno več hoditi v službo in 
da mi poštar zvoni samo enkrat na mesec. Oh, bilo bi bolje, če 
bi pozvonil vsaj dvakrat. Sem takšna, kot sta me vzgojila star-
ša, ki sta svoje življenje do zadnjega posvetila tudi društvenim 
dejavnostim. Tako tudi jaz nadaljujem delo, ki sta ga začela in 
upam, da bom zdrava še kar nekaj let, da bom lahko delovala v 
združenju in tudi širše v kraju, kjer živim.

Zadnjič me je naš član vprašal, kaj pa ima naše združenje od 
zveze?
Upam in trdim, da bo naša zveza delovala tako kot do sedaj, 
nam pomagala finančno pokriti določene projekte, zagotoviti 
strelišča za tekmovanja in za kondicijsko streljanje, priskrbela 
predavatelje, zastopala zvezo na državni ravni ter širše v evropski 
uniji, omogočila sodelovanje z ustanovami, enotami poveljstev 
Slovenske vojske in sistemom zaščite in reševanja, skrbela za 
kulturno in športno rekreativno dejavnost s popularizacijo voja-
ških športnih panog.

Kuharska knjiga ali klasično branje?
Ker sem še vedno hčerka, žena, mati in nona, moram torej tudi 

v kuhinjo, pa če mi je prav ali pa ne. Vendar mi ni težko. Glede 
branja pa se je malo spremenilo, saj so sedaj na vrsti pravljice, 
ki pa jih berem vnuku in jih ob tem čisto drugače doživljam.

Televizija – nacionalna ali komercialni programi, kje te prej 
''zmanjka''?
Kaj naj vam povem? Televizija pride na vrsto zelo pozno zvečer, 
ko ugasnem računalnik, takrat gledam po navadi kakšno krimi-
nalko, a tudi ob težkem trilerju zaspim.

Tvoje delovanje v drugih društvih?
Sem pridružena članica ZB za vrednote NOB Limbuš Pekre, kjer 
nadomeščam mojo pokojno mamo kot tajnica, sem članica Turi-
stičnega društva Pekre, kjer pomagam pri realizaciji vsakoletne-
ga spominskega pohoda »Pekre, 23. maj 1991« ter predsednica 
organizacijskega odbora festivala komedije amaterskih dramskih 
skupin, ki se odvija vsako leto v mesecu marcu v Pekrah.

Glavni dobitek na lotu, kako bi ga uporabila? 
O joj, joj! To pa bi bilo zelo dobro, če bi se res zgodilo. Verjemite 
mi, da me ne bi zadela kap. Najprej bi razmislila o tem, katere 
dežele in kraje bi obiskala, nekaj bi seveda tudi razdelila, malo 
pa prihranila za tiste čase, ko ne bom več tako ''fit''.

Ali je kajenje potreba ali razvada?
Oh, ti urednik. Sedaj pa si me našel. Kaj naj na to odgovorim? Če 
rečem, da je razvada, mi bodo pritrdili nekadilci, če pa pravim, 
da je potreba, pa bo v tem malo več resnice.

Častniški ples, da ali ne?
Častniški ples seveda da, kar utemeljujem s tem, da smo vsi pre-
več doma, premalo se družimo, premalo imamo smeha v očeh, 
premalo se zavrtimo s svojimi partnerji in na koncu pozabimo, 
da je ples najboljši šport, ker razgiba celotno telo in duha. Torej, 
potrudimo se, da bomo častniški ples lahko organizirali vsako 
leto, saj je vse odvisno od vas, dragi člani, zato se prijavite, da 
zaplešete s partnerjem in se poveselite z nami.

Ali je štajerski častnik dovolj informativen?
Spoštovani urednik, mislim, da ste se ti in tvoja komisija kar do-
bro pripravili za izdajo, prispevki pokrivajo delo vseh Enot. Upam, 
da boste še naprej uspešno delovali in z veseljem ustvarjali naš 
častnik za naše člane, pridružene člane in njihove družinske 
člane.

Razgovor vodil Ferdo Vtič 

ČASTNIŠKI PLES

19. ČASTNIŠKI PLES

V soboto, 27. 2. 2016, smo se družili na že 19. tradicionalnem 
častniškem plesu v Hotelu Habakuk. Na ples prideš z veseljem, 
pričakovanji, da se srečaš in poveseliš v družbi članov in pri-
jateljev. V slavnostno odeti dvorani Minarik pa smo se sprva 
prisotni spogledali in spraševali zakaj nas na ples ni prišlo več. 
Ples smo vsi člani uvrstili v program dela in ga tudi potrdili. In to 
že devetnajsto leto zapored. Če je odveč, se moramo dogovoriti 
med seboj na naših konferencah in ne na plesu. 

Plesa se je udeležilo okoli osemdeset članov, prijateljev in vablje-

nih gostov s soprogami. Po pozdravnih govorih povabljenih gostov 
je sledil otvoritveni ples na katerem smo zaplesali vsi udeleženci. 
V mirnih ritmih valčkov nas je ansambel Nova Pot pot popeljal 
do večerje. Kuharji hotela so se z njo še posebej izkazali. Kot se 
spodobi za tak ples, je bila večerja bogata, pestra in okusna. 
Hotelski slaščičarji pa so pripravili pisano vrsto slastnih sladic, s 
katero so zaokrožili gastronomsko ponudbo.

Po večerji in ob odlični vinski kapljici se je dobro razpoloženje še 
stopnjevalo. Vrteli smo se in to ne samo ob valčkih, saj znajo glas-
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ČASTNIŠKI PLES

beniki ansambla Nova Pot s svojo raznoliko glasbo ogreti plesalce 
in ne dovolijo, da bi se med odmori preveč ohladili.

V zgodnjih jutranji urah smo ples zaključili z obljubami, da se priho-
dnje leto spet srečamo ali kot nas doslej poziva na ples naš predse-
dnik: »Želim si, da se v čim večjem številu udeležite te naše družabne 

prireditve, bodimo ponovno skupaj in naj bo še en lep spomin več.«
Mi, ki smo bili na plesu in ti spoštovani bralec, bomo poskrbeli 
da bo dvajseti tradicionalni ples izveden z velikim številom ude-
ležencev. Hotel Habakuk premore tudi večje dvorane.

Igor Žibrat

INTERVJU

PODPIS LISTINE O POBRATENJU

Letos smo obeležili 75. obletnico upora 
proti okupatorju in 25. obletnico samostoj-
ne Slovenije. Člani in članice Območnega 
združenja Zveze slovenskih častnikov Ma-
ribor in Slovenska Bistrica smo se zbrali 
na Boču, kjer je bila spominska slovesnost 
ob spomeniku padlim partizanom Kozjan-
skega odreda, ki so življenja izgubili v boju 
devetega marca 1945. 

Večja skupina članov Zveze slovenskih ča-
stnikov iz Maribora in Slovenske Bistrice 
ter oddelek vojakov iz 670. Logističnega 
polka iz Slovenske Bistrice se je na priredi-
tev na Boč odpravila peš iz Poljčan. Kljub 
slabemu vremenu je na prireditev prišlo 
okoli šeststo ljudi in trideset zastavonoš 
domoljubnih organizacij. Spominsko slo-
vesnost so podprle občine Poljčane, Roga-
ška Slatina, Slovenska Bistrica, Oplotnica, 
Makole in Šmarje pri Jelšah. Organizatorji 
letošnje prireditve sta bili Območni združe-
nji borcev za vrednote narodnoosvobodil-
nega boja Poljčane in Slovenska Bistrica 
ter Planinsko društvo Poljčane. V cerkvi-
ci svetega Miklavža na Boču je bila tudi 
maša za padle partizane in civilne žrtve 
okupatorjevega nasilja tega območja, ki 
jo je daroval frančiškanski pater Bogdan 
Knaus. Slavnostni govornik je bil poslanec 
državnega zbora Janko Veber. V kulturnem 
programu pa so nastopili: godba na pihala 
KUD Janko Živko Poljčane, Ljudske pev-

ke KUD Janko Živko Poljčane in učenci 
Osnovne šole Poljčane.

Po osrednjem dogodku je bilo peto sre-
čanje članic in članov Zveze slovenskih 
častnikov Vzhodno štajerske pokrajine. Ob 
tej priložnosti sta listino o trajnem sode-
lovanju podpisala Jožef Škof, predsednik 
Območnega združenja ZSČ Maribor in Karl 

Mali, predsednik Območnega združenja 
ZSČ Slovenska Bistrica. Dogodka so se kot 
gosti udeležili tudi predsednik Zveze slo-
venskih častnikov, generalmajor dr. Alojz 
Šteiner, poveljnik 670. Logističnega polka, 
polkovnik Franc Škamlec in poslanec Dr-
žavnega zbora RS Janko Veber . 

Ladislav Steinbacher

Listino o pobratenju med Območnim združenjem ZSČ Maribor in Območnim združenjem ZSČ 
Slovenska Bistrica sta podpisala predsednika organizacij Jožef Škof in Karl Mali. 

Foto: Jelka Kropec
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PEKRSKI DOGODKI

SREČANJE DVEH GENERACIJ

TRIATLON

25 LET PEKRSKIH DOGODKOV

24. TRADICIONALNO SREČANJE VETERANSKIH IN 
DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ MARIBORA

TRIATLON »PEKRE, 23. MAJ 1991«

Dogodki pred Učnim centrom TO Pekre 23. maja 1991 so bili 
prvi preskus pripravljenosti državljanov Slovenije, da stopimo na 
pot lastne državnosti brez spon nacionalizma enega od narodov 
takratne SFRJ. Ta preskus smo v Pekrah opravili z odliko. Jugo-
slovanski armadi ni uspela namera, da bi prevzeli nabornike, ki 
so 15. maja pričeli služiti vojaški rok v TO. Zoperstavili so se jim 
prebivalci Peker in Maribora, pripadniki slovenske TO in Milice ter 
s tem celotni Jugoslaviji poslali zelo jasno sporočilo: ne vdamo se, 
voljo prebivalcev, izglasovano na plebiscitu 23. decembra 1990, 
bomo izvršili v celoti. Kompromisov ne bo. Maribor je pekrske 
dogodke sprejel za svoje. Ta dan je postal spominski dan MO 
Maribor, za Pekrčane in veterane iz vrst TO in Policije pa praznik.

25. letnico dogodkov, ki so Slovenijo naredili bolj samozavestno 
in še bolj odločno, smo obeležili 21. maja letos. Najprej s poho-
dom Pekrčanov, domoljubnih in veteranskih organizacij ter SV 

od UC Pekre do vojašnice generala Maistra in nazaj. Pohodniki 
so si ogledali tudi taktično tehnični zbor 72. brigade Slovenske 
vojske. OZSČ Maribor je izvedla tradicionalni nogometni turnir 
ekip MORS-a, ZSČ, SV in MOM. Ob 18. uri pa je bila pri IC Pekre 
proslava, na začetku katere nas je nagovorila slavnostna govorni-
ca, ministrica za obrambo Andreja Katič. V kulturnem programu 
je sodeloval tudi Orkester SV. Sledilo je druženje, na katerem pa 
smo pogrešali več akterjev takratnih dogodkov.

Pekrski dogodki 1991 so močan temeljni kamen nove države, 
ki je takrat nastajala, česar se zavedamo vsi, ki smo bili na tak 
ali drugačen način takrat prisotni. Ponosni smo na to. Nikoli ne 
pozabimo tega!

Venčeslav Ogrinc,
upokojeni brigadir SV

17. septembra 2016 smo ob IC Pekre izvedli srečanje, ki se ga 
je udeležilo okrog 200 članov šestih veteranskih in domoljubnih 
organizacij Maribora, ki sestavljajo koordinacijo in so podpisnice 
Listine o medsebojnem sodelovanju. 

Prisotne je uvodoma pozdravil Anton Korošec, predsednik OZVVS 
Maribor, slavnostni govornik je bil Darko Šorli, predsednik PVD 
Sever Maribor. V programu, ki ga je povezoval Stane Kocutar, so 
nastopili učenci OŠ Borcev za severno mejo, godba veteranov 
Štajerske iz KUD Pošta Maribor in pevke ljudskih pesmi Marice 
iz DU Maribor Center.

Srečanje je bilo posvečeno 25 letnici samostojnosti naše države 
Republike Slovenije.

Venčeslav Ogrinc, 
predsednik organizacijskega odbora srečanja

Na osnovi sklepa sprejetega na letni volilno-programski konfe-
renci Območnega združenja slovenskih častnikov Maribor, enota 
Pekre iz leta 2014 smo tudi v letošnjem letu organizirali in izvedli 
tekmovanje v triatlonu v Pekrah. Tekmovanje, ki ga je predlagal 
Zlatko Partlič, je potekalo v streljanju z zračno puško, v metu 
šolske ročne bombe ter v ruskem kegljanju.

Triatlon smo letos organizirali tretjič po vrsti v času prireditev ob 
krajevnem prazniku krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš. Nekaj 

triatlonov smo izvedli že v prejšnjih letih, vendar s prekinitvami 
in v različnih terminih. S prireditvijo želimo ohranjati spomin na 
pekrske dogodke 23. maja 1991. Tekmovanje postaja z uvrsti-
tvijo v koledar praznovanja krajevnega praznika tradicionalno.

Tekmovanje je bilo v soboto, 28. maja 2016 pred Domom kultu-
re v Pekrah. V lepem vremenu je prišlo skoraj 40 udeležencev, 
članov ZSČ in podpornih članov, žensk in moških. Mogoče bi se 
nas zbralo več, če ne bi bili zaradi dežja tekmovanja prestavili za 
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en teden. Največ tekmovalcev je bilo ponovno prijateljev Studen-
čanov, pa tudi Pekrčanov je bilo lepo število, saj so se nam prvič 
pridružili tudi tekmovalci in tekmovalke iz Hrastja. Pomembno je 
bilo druženje, šele na drugem mestu je bilo tekmovanje. Kljub 
temu pa je med nami vladal pravi tekmovalni duh, a vse v mejah 
fair playa.

Formalno sva tekmovanje odprla z vodjo triatlona ob sodelovanju 
Branka Mlakerja, predsednika sveta krajevne skupnosti Pekre. 
Vodja triatlona je bil Zlatko Partlič, ki je tudi vodil tekmovanje v 
streljanju z zračno puško ter zbral vse rezultate. Met šolske bom-
be je vodil Marjan Svenšek, rusko kegljanje pa Alojz Zorec. Pred 
začetkom tekmovanj na posameznih točkah so nam postregli s 
kavo in pecivom, po tekmovanju pa sta sledili zaslužena malica 
in osvežilna pijača. Po mnenju enega izmed stalnih udeležencev 
je prireditev lepo uspela in se je bo še zanimivo udeleževati tudi 
v bodoče.

Ekipe so štele tri člane, prve tri ekipe v kategoriji moških so preje-
le pokale, prva ekipa v kategoriji moških je poleg pokala v trajno 
last dobila še prehodni pokal. V kategoriji ženskih ekip je prejela 
pokal prva ekipa, druga in tretja pa sta dobili priznanji. Ustrezno 
so bili nagrajeni še najboljši posamezniki in posameznice.

Uradni rezultati:
Triatlon ekipno moški:
 ▪ 1. Studenci 2 – 465 točk
 ▪ 2. Tezno – 442 točk
 ▪ 3. Studenci 1 – 429 točk
 ▪ 4. Pekre – 399 točk

Triatlon posamezno moški:
 ▪ 1. Branko Milenkovič - Slivnica 215 točk
 ▪ 2. Igor Žibrat - Tezno 194 točk
 ▪ 3. Marjan Lazar - Pekre 187 točk

Triatlon ekipno ženske:
 ▪ 1. Pekre - 388 točk
 ▪ 2. Hrastje – 357 točk
 ▪ 3. Studenci – 353 točk

Triatlon posamezno ženske:
 ▪ 1. Ana Muršič Limbuš – 157 točk

 ▪ 2. Nataša Varga – Pekre – 139 točk
 ▪ 3. Danica Kovač - Studenci – 136 točk

Prehodni pokal za leto dni je prejela ekipa Studenci 2 iz Enote 
Studenci.

Organizatorji triatlona se zahvaljujemo vsem, ki so pomagali pri 
organizaciji in izvedbi triatlona. Prosimo vas za pomoč tudi drugo 
leto, tekmovalce pa vabimo, da se ponovno pomerimo.

Stane Vauda, 
predsednik

TRIATLON

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA ENOTE OZSČ 
MARIBOR  - SLIVNICA

Na konferenci je bilo prisotnih 43 članov in članic Enote, ki so 
prišli iz Radizela, Slivnice, Orehove in Hotinje vasi, Pivole, Hoč, 
Črete, Polane in Rogoze. Osnovna pozornost je bila namenjena 
pregledu opravljenega dela, seznanili smo se z oceno vložka 
vodstva, sprejeli smo načrt dela Enote za tekoče leto, potrdili 
delegate za območno konferenco in podelili priznanja najza-
služnejšim članom v letu 2015. Prisotni so bili še predsednik 
OZSČ Maribor Jože Škof, podpredsednik le-te Venčeslav Ogrinc, 
predsednik mariborske veteranske organizacije Anton Korošec, 
častni član Janez Šifrar, podpredsednik občinske borčevske or-
ganizacije Boris Demšič, Herman Jakolič iz AMD Orehova vas in 
Boštjan Gril iz SD Franc Lešnik Vuk.
Po kratkem predsednikovem uvodnem pozdravu, izvolitvi delov-

nega predsedstva v sestavi: Franjo Pokos, Majda Bobanec in 
Boris Demšič, organov za delo zbora in sprejetju predloženega 
dnevnega reda, je predsednik podal izčrpno poročilo o delu enote 
za obravnavano obdobje. Poleg urjenja in izobraževanja na voja-
ško–strokovnem področju, izboljševanja organiziranosti, krepitve 
medsebojnih odnosov znotraj enote in navzven, povezovanja 
enote z drugimi subjekti, si je članstvo enote še bolj prizadevalo 
uveljaviti svojo vlogo na področju domoljubja, napredek pa za-
znavamo tudi kadrovskem področju. 

Razpravo po poročilu je odprl član enote Venčeslav Ogrinc, pod-
predsednik območne častniške organizacije in predsednik Po-
krajinskega odbora Vzhodnoštajerske pokrajine, v nadaljevanju 
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PO VŠP, ki je veteranska institucija. Predlagal je, da bi se enoti 
OZSČ Maribora Slivnica in Hoče združili. Slivniška enota je zelo 
aktivna, celo vodilna, hoška pa stagnira, kadrovsko se slabi, 
ima pa dobre športnike (strelce, smučarje). Z združitvijo obeh bi 
dosegli premik na boljše, enota bi tako bila še močnejša, tako na 
ravni občine, kakor tudi območne organizacije. Pritrdil mu je tudi 
predsednik slivniške enote in zbor je soglasno podprl to pobudo. 
Jože Škof je v imenu območne organizacije in v svojem imenu 
pozdravil udeležence konference, izrazil zadovoljstvo z udeležbo, 
in pohvalil poročilo, enoto pa uvrstil kot najboljšo med osemnaj-
stimi v mariborskem združenju. Predstavil je aktivnost območne 
organizacije in izpostavil dobre, kakor tudi šibkejše trende, ki jih 
je zaznati v delovanju velikega združenja. Pohvalil je sodelovanje 
župana občine Hoče–Slivnica in se zahvalil za finančno podpo-
ro združenju, četudi je manjša, kakor je bila v preteklih letih. 
Omenil je tudi kadrovski upad članstva in poudaril pa je, da je 
slivniška enota v primerjavi z omenjenim pravo nasprotje. Vse 
večje težave pa so tudi s članarino. Tako je z veseljem sporočil, 
da je združenju ponovno uspelo izdati glasilo Štajerski častnik 
in da se bo kot predsednik naprej trudil, da bo tako tudi letos in 
v prihodnje. Spletni in tiskani dokument zanj nista primerljiva. 
Zbrane je povabil na tradicionalni častniški ples v Hotel Habakuk, 
ki pa mu v zadnjem obdobju, kakor je pojasnil, ne kaže dobro. 
Zob krize vse globlje grize, je prišepnil nekdo. 

Anton Korošec je, tako kot lani, tudi letos pohvalil enoto, jo opre-
delil kot vzorčno in poudaril, da se sodelovanje med mariborsko 
veteransko organizacijo in slivniško enoto krepi. Izpostavil je 

pomemben doprinos Venčeslava Ogrinca, ki je kot predsedujo-
či PO VŠP dvignil to institucijo na visoko raven. Pohvalil je tudi 
predsedujočega enote, ki je hkrati podpredsednik mariborske 
veteranske organizacije že drugi mandat. Herman Jakolič je za-
gotovil, da bo sodelovanje med AMD Orehova vas in slivniško 
enoto še naprej dobro. Veseli ga, da bo nekaj članov enote po-
mladi sodelovalo v čistilni akciji na področju motokrosa. Tudi 
predstavnik strelske družine iz Hotinje vasi je zagotovil nadaljnje 
sodelovanje pri urjenju z zračnim orožjem. Janez Šifrar je vodstvu 
in ostalim članom enote zaželel veliko uspehov pri delu, izrazil 
pa je željo, da bi sofinanciranje občinske borčevske organizacije 
ponovno zaživelo. Temu se je pridružil tudi Boris Demšič, ki je 
pohvalil delo vodstva enote in predlagal preoblikovanje častni-
škega plesa v bolj dostopnega za tiste člane z nižjimi mesečnimi 
prihodki. Sledilo je podeljevanje priznanj najzaslužnejšim v letu 
2015. Tokrat so priznanja prejeli Majda Bobanec, Boris Demšič 
in Branko Milenkovič. Za zasluge s področja športa (nogomet) in 
širšo prepoznavnosti enote (snemanje, fotografiranje) sta bila z 
novo kapo OZSČ Maribor simbolično nagrajena Branko Kovaček 
in Miha Horvat. Jože Škof je ob zaključku podelitev priznanj pove-
dal, da je vodstvo območne organizacije predlagalo zlato plaketo 
za predsednika enote, stotnika, veterana vojne za Slovenijo, 
Bruna Kremavca in sicer za njegovo dolgoletno in uspešno delo 
na ravni enote, združenja in zveze, kar je utemeljil obrazložitvi.
Na koncu so se prisotni zadržale še v prijetnem druženju.

Bruno Kremavc, stotnik
predsednik

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA

POHOD DUPLEK

POHOD DUPLEK 2016

Člani območnega združenja slovenskih častnikov Maribor enota 
Duplek in Turističnega društva Duplek smo tudi letos obeležili 
praznovanje dneva državnosti in občinskega praznika. Tako smo 
25. junija 2016 organizirali tradicionalno letno srečanje in rekre-
acijski pohod po občini Duplek. Letošnji je bil že deseti po vrsti 
in tako prav poseben, saj mineva 25 let od junijsko-julijske vojne 
za samostojnost naše domovine.

Pohodniki smo se zbrali ob 9. uri pri Motu klubu Duplek v Zgor-
njem Dupleku. Letos se nas je ob jubileju zbralo zelo veliko poho-
dnikov - članov TD Duplek, častnikov in podčastnikov ter drugih 
članov iz Mestne občine Maribor, enote Duplek ter ostalih enot 
zveze častnikov. Udeleženci in organizatorji smo bili izredno ve-
seli srečanja za katerega zanimanje iz leta v leto raste.

Vse udeležence pohoda in goste je najprej prisrčno pozdravil 
predsednik TD Duplek g. Stanislav Germauc, ki jim je zaželel pri-
jetno druženje in lepo praznovanje dneva državnosti. Predstavil je 
traso pohoda in se vsem pohodnikom zahvalil za tako številčno 
udeležbo, kakor tudi vsem tistim, ki so pomagali pri organizaciji 
in izvedbi pohoda. Prav tako sem v imenu OZSČ Maribor, enote 
Duplek tudi v svojem imenu pozdravil vse pohodnike, jim zaželel 
lep, lahek in prijeten pohod in prijateljsko športno druženje ter 
veliko uspeha pri streljanju z zračno puško in metanju ročne bom-
be. Zbranim pohodnikom in organizatorjem pohoda je namenil 
nekaj besed tudi župan občine Duplek Mitja Horvat, ki je poudaril 
pomen praznika in pomen druženja vseh prisotnih. 

Osrednji govor je imel predsednik OZSČ Maribor Jožef Škof. Pou-
daril je pomembnost takšnih srečanj, druženj in prijateljstva. Vse 
prisotne je spomnil na leto osamosvojitve in poudaril, da se tega 
pomembnega dogodka premalo zavedamo in svoje lastne države 
ne cenimo dovolj. Dejal je, da ne želi govoriti o političnem procesu 
osamosvajanja, da pa bo spregovoril kot pripadnik takratne TO 
in kot aktivni udeleženec dogodkov iz časa izpred 25 let.

Orisal nam je priprave na osamosvojitveno vojno. Res je, da so 
bojne aktivnosti trajale od 26. junija do 6. julija 1991, vendar 
so se priprave na obrambo pričele že eno leto, torej leta 1990. 
Govoril nam je o poskusu takratne JA, da odvzame orožje TO v 
maju 1990, ki pa seveda v celoti ni uspel in o ustanovitvi MSNZ, 
ki je imela zakonsko podlago v tedanjem zakonu o SLO in DS. 
S tajnim projektom NZ smo v RS organizirali vojaške formacije 
narodne zaščite, ki so bile takrat sposobne zagotoviti proces 
osamosvajanja.

Posebej je poudaril aktivnosti v Mariboru ob ustanavljanju štaba 
MSNZ, katerega začetki segajo v konec avgusta 1990. V začetku 
septembra so bile formirane enote MSNZ. Imeli smo izdelane 
načrte delovanja, kar smo kasneje koristno uporabili pri vseh 
aktivnostih na področjih našega bojnega delovanja, ta pa so 
bila v Pekrah, Štrihovcu, Šentilju, Limbušu, na letališču Maribor, 
napadi na stražnice JA (karavle) v Šentilju, Cmureku, na Tratah, 
v Juriju in Sv. Duhu ter varovanje pomembnih objektov.
Dotaknil se je tudi takratnih dogodkov v današnji občini Duplek. 
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Čeprav se oborožen boj ali bojne aktivnosti niso odvijale na po-
dročju današnje občine Duplek, so se nekatere enote TO zbirale 
in bile nastanjene po naši občini. Imele so nalogo oviranja mo-
rebitnega prodora oklepnih enot JA iz smeri Ptuja ali Vurberka 
in Korene proti mejnemu prehodu Šentilj. Tako so bile enote 
razporejene v Vurberku, Zg. Koreni in Sp. Dupleku. Dejal je, da 
so bili teritorialci pravi junaki, da je bilo med njimi veliko sloge, 
iskrenega tovarištva in enotnosti. Na oltar domovine smo bili 
pripravljeni položiti vse - tudi svoja življenja. 

V spomin na te dogodke smo postavili spominsko ploščo in po-
sadili lipo miru ob 20-letnici osamosvojitve. Sam sem neizmerno 
ponosen, da je naš narod zmogel dovolj poguma, odločnosti in 
enotnosti, da se je uprl. Vojna leta 1991 je bila naša vojna. Dobili 
smo jo vsi, tako pripadniki TO, milice, pripadniki civilne zaščite, 
vozniki tovornjakov, ki so s svojimi vozili izvajali barikade na po-
membnih prometnicah in vhodih v vojašnice, delavci elektro in 
vodnih podjetij, ki so vojašnicam odklapljali elektriko in vodo, 
delavci cestnih podjetij, ki so postavljali »španske jezdece«, zdrav-
niki in medicinsko osebje, novinarji, reporterji na terenu in delav-
ci RTV hiš, otroci ki so kričali vojakom JA naj gredo iz Slovenije, 
prebivalci naših mest in vasi ki so goloroki vojakom in oficirjem 
JA dopovedovali, da je narobe, kar počno. Naš zmagovalec ima 
torej nešteto imen, zato si nihče ne more sam lastiti zaslug za 
osamosvojitev, oziroma primat nad procesom osamosvajanja 
in zmage. 

Danes se s ponosom spominjamo zgodovinskih dosežkov slo-
venskega naroda, od borcev generala Maistra za severno mejo 
in slovenskih partizanov iz NOB do osamosvojitvene vojne leta 
1991, vendar pa z malo grenkim priokusom, saj smo priče po-
tvarjanju in lastninjenju zaslug osamosvojitvene vojne leta 1991, 
poslušamo laži in obdolževanja in pojavljajo se heroji, ki to sploh 
niso bili. 

Predsednik Škof je dejal, da so častniki in podčastniki, ki se 
združujejo v veteransko organizacijo (ZVVS) globoko užaljeni 
in prizadeti zaradi vsega tega. Nas, vojne veterane, ki smo bili 
udeleženci osamosvojitvenih procesov pa vendarle druži ljubezen 
do domovine. Mi se nismo nikoli in se tudi danes ne sprašujemo, 
kaj bo domovina naredila za nas. Mi smo v najtežjih trenutkih 
zanjo storili vse, zato menda smemo pričakovati, da nas vsaj ne 
bodo delili na vaše in naše. Nam zvestobe domovini ne bodo 
merile politične stranke. Mi smo svojo zvestobo in ljubezen do 

domovine dokazali še ne dolgo tega. Domoljubje se ne predpiše 
s statutom stranke ali celo z ustavo, dokazuje se ga le z dejanji 
in s spoštovanjem vseh in vsakogar med nami. Poudaril je, da 
bomo danes in v bodoče s svojo prisotnostjo, z našimi zastavami 
in drugimi obeležji skupaj pokazali, da nam je mar za domovino, 
našo svobodo in da to državo jemljemo za svojo, ter da ti dogodki 
ne bodo nikoli pozabljeni.

Organizatorji pohoda so pohodnikom pripravili manjše okrepčilo 
že pred pohodom. Pohodniki smo se opremili še s spominskimi 
majicami in se za zastavonošami odpravili na pohod po občini 
Duplek. Trasa pohoda nas je vodila po slikoviti in priljubljeni poti 
skozi krajinski park Kamenščak. Krajinski park je gozdnati del 
Slovenskih goric, osamel kamnit otok plitvega krasa z vrtačami 
in kraškimi izviri, kar je neobičajen pojav za ta del Slovenije. 
Park ima izjemen pomen pri ohranjanju povezanosti vodnega 
in gozdnega ekosistema. Tu najdemo najvišjo točko na tem po-
dročju in prekrasen pogled na Maribor, Dravsko dolino z okolico 
ter Pohorje. 

Pohod je mineval v prazničnem vzdušju in spominu na dogodke 
iz leta 1991. Dnevi osamosvojitve so v vsakem izmed nas pustili 
poseben pečat. Za pohodnike je bilo po poti dobro poskrbljeno. S 
krajšim vmesnim postankom in počitkom v Pečicah smo pohodni-
ki zlahka premagovali sleherni klanec, gozdne poti in predvideno 
razdaljo. Nadaljevali smo pot proti Zimici in nato proti Moto klubu, 
kjer je bilo vse pripravljeno za tekmovanje in zaključno srečanje 
vseh pohodnikov.

Pohodniki so se ob prijetni glasbi, ki je še pripomogla k dobremu 
vzdušju, družili in ob tem obujali spomine na pretekle pohode, 
na mladost in čas, ko je naša domovina vstopala na pot samo-
stojnosti. Praznik, ki združuje vse Slovence, je tudi tokrat med 
pohodnike prinesel veliko dobre volje, spominov in lepega dru-
ženja. Izvedli smo tudi streljanje z zračni puško in metanje ročne 
bombe, tako v moški kot ženski konkurenci. Tekmovanje sta zelo 
uspešno vodila Milorad Popovič pri streljanju in Mišo Frajzman 
pri metanju ročne bombe. Rezultate hranimo v uredništvu – niso 
pomembni, važno je sodelovanje. 

Po tekmovanju se je sproščeno in prijetno druženje nadaljevalo 
vse do večernih ur, kjer smo si obljubili , da se drugo leto ponovno 
srečamo v tako velikem število.

Željko Barbarič
Predsednik OZSČ Enota Duplek

POHOD DUPLEK
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ŠAH

GUSTEKOV POHOD

20. TRADICIONALNI ŠAHOVSKI TURNIR
V MALEČNIKU 2016

GUSTEKOV POHOD

Šah je miselni šport, ki je v Sloveniji zelo priljubljen, saj je 
šah druga najbolj množična organizacija pri nas in ima nekaj 
nad 15 tisoč šahistk in šahistov, nekaj nad 150 klubov in čez 
250 krožkov. Lani je Šahovska zveza slavila 80-letnico obsto-
ja in počastila številne uspehe slovenskih šahist in šahistov.                                                                             
Šah je tudi uveden kot izbirni predmet v osnovnih šolah in pred-
stavlja odlično vzgojno in  pedagoško sredstvo v razvoju zdrave 
mlade osebnosti. Doslej so vsi primerjalni rezultati potrdili tezo, 
da učenci. ki že v zgodnjih letih igrajo šah, dosegajo boljši učni 
uspeh tudi pri drugih predmetih. Šah lahko igramo profesionalno- 
tekmovalno ali  rekreacijsko , sami, z nasprotnikom ali ekipno. 
Danes lahko igramo tudi internetni šah in si lahko izberemo na-
sprotnika s kateregakoli konca sveta. Šah je zelo pomemben tudi 
za starejše šahiste, saj jim omogoča redno druženje in stalno 
miselno aktivnost.
Tudi v OZSČ Maribor je za šah zadolžena enota Malečnik-Ruper-
če, ki vsako leto organizira tradicionalni šahovski turnir v ŠK Ma-
lečnik. Turnir je vedno v četrtek v prvem tednu meseca    junija. 
Povabimo šahiste iz drugih enot in šahiste veteranov. Letos je bil 

odigran že 20. turnir, na katerem je igralo 25 šahistov. Prisotni 
so bili tudi gledalci. Turnir se je igral ekipno in posamezno hkrati, 
10 minut na igralca, 7 kol. Izračuna se lahko, da smo na tem 
turnirju odigrali skoraj 175 tekmovalnih partij, na 20 turnirjih pa 
okrog 3000 ali več partij.
Čeprav je najbolj pomembno druženje, podelimo najboljšim pri-
znanja in pokale, predsednik Igor Pahor pa poskrbi za prijetno 
razpoloženje ob ražnju in dobri kapljici.
Najboljši posamezniki:
 ▪ 1. Danilo Kajnih, 5,5 točk
 ▪ 2. Mato Tolič,  5,5 točk
 ▪ 3. Zvonko Flandija,  5 točk

Najboljše ekipe:
 ▪ 1. OZVVS Maribor,  15 točk
 ▪ 2. Malečnik  15 točk
 ▪ 3. Pekre  12 točk

Igor Pahor, 
predsednik enote Malečnik- Ruperče

Letos smo morali zaradi strokovne ekskurzije, predvidene v ju-
niju 2016, prestaviti pohod na jesenski čas. Izvedli smo ga 3. 
septembra. Kot vsako leto smo tudi letos pohod organizirali člani 
enot Limbuš, Pekre in Studenci. Upam, da nam bo naslednje leto 
uspelo pohod ponovno organizirati v mesecu juniju.

Zbrali smo se pred Domom kulture v Pekrah. Letos je bilo število 
pohodnikov nekoliko nižje. Vzrok je bil v tem, da so udeleženci 
pohoda običajno starejši člani, ki si običajno v jeseni privoščijo 
oddih na morju. Pohoda se je udeležilo 64 pohodnikov iz vseh 
treh enot organizatork in člani iz enot Tezno, Slivnica in Radvanje. 
Po pozdravnem govoru predsednika enote Pekre Staneta Vaude 
in predsednika OZSČ Maribor Jožefa Škofa so se udeleženci po-
hoda pomerili v treh športnih disciplinah. Tekmovanje je potekalo 
v streljanju z zračno puško, metu šolske ročne bombe in ruskem 

kegljanju. Tekmovali so skoraj vsi udeleženci pohoda, tako moški 
kot ženske. V času tekmovanja nas je na klaviaturi in s svojim 
petjem zabaval glasbenik. Po opravljen športnem tekmovanju 
smo krenili na pohod.

Letos smo traso pohoda malo spremenili. Sprehodili smo se skozi 
Pekre in se ustavili pri udeležencu pohoda gospodu Cehtlu, kjer 
smo se odžejali. Nato smo nadaljevali pohod do kmetije Potočnik, 
kjer nam je gospodinja Marica pripravili tradicionalno toplo mali-
co – tri enolončnice in gibanico. Po počitku smo nadaljevali pot 
do kmetije Zgornji Marin. Res, da je ta del poti malce naporen, 
ampak počasi in z dobro voljo se da tudi to težavo premagati. 
Seveda pa so se tisti člani, ki so ocenili, da poti ne bi mogli pre-
magati peš, na cilj pripeljali z avtomobili.
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Na koncu naše poti je komisija objavila rezultate tekmovanja in 
podelila zmagovalcem pokale in priznanja za odlične dosežke. 
Za naše lačne želodce je poskrbel mesar iz Selnice ob Dravi, za 
žejna grla pa gospodinja Suzana. Ker je vsega prijetnega enkrat 
konec, smo se morali vrniti v dolino in končati prijetno druženje 
s prijatelji.

Upamo, da se prihodnje leto ponovno srečamo na tradicional-
nem Gustekovem pohodu. Želimo si, da bo udeležba večja, saj 
je na naših pohodih vedno luštno in veselo. Pridite in se nam 
pridružite!

Vsem udeležencem se za udeležbo in prijetno druženje zahva-
ljujem. Upam, da ste bili zadovoljni z organizacijo pohoda in da 
ste se imeli lepo.

Predsednik enote Studenci
Marijan Kovač

GUSTEKOV POHOD

KIPEC GENERALA DOLNIČARJA

NOGOMETNI TURNIR

KIPEC GENERALA IVANA DOLNIČARJA

NOGOMETNI TURNIR 2016 V VOJAŠNICI GENERALA 
MAISTRA MARIBOR V POČASTITEV NEPOZABNIH 

PEKRSKIH DOGODKOV

Major Jožef Škof, predsednik OZSČ Maribor, je prejel najvišje pri-
znanje ZSČ za življenjsko delo - kipec generala Ivana Dolničarja.
Svojo karierno vojaško pot je začel v takratni TO, nadaljeval na 
poveljniških položajih, bil je udeleženec vojne za Slovenijo in ima 
status veterana. Takoj po osamosvojitvi republike Slovenije je ak-
tivno pristopil k preoblikovanju slovenske častniške organizacije 
v sodobno strokovno vojaško organizacijo in močno vplival na 
oblikovanje njene politike delovanja vse do danes.
Od leta 1994 je predsednik OZSČ Maribor. Ves čas je društveno 
aktiven v lokalnem okolju in v sistemu zaščite. Zahvaljujoč njemu 
je OZSČ Maribor ena od najboljših organizacij v naši zvezi. Neiz-
merno je predan svoji domovini in njenemu obrambno samoza-
ščitnemu sistemu. Za uspešno in predano delo je dobil številna 
vojaška, družbena in državna odlikovanja. Prejel je Častni znak 
svobode Republike Slovenije, zlato medaljo GM z meči leta 1991, 
zlato medaljo MSNZ, bronasto medaljo SV, spominski znak »Štri-
hovec 1991« ter zlato plaketo ZSČ leta 2007. 
Visoko priznanje mu je na programski konferenci OZSČ Maribor 
izročil predsednik ZSČ general major dr. Alojz Šteiner.
Čestitamo!

Uredništvo

Letos je preteklo 25 let od začetka Pekrskih dogodkov, ki jih v Ma-
riboru počastimo s številnimi prireditvami. Ena od teh je bil tudi 
nogometni turnir ekip Ministrstva za obrambo, Zveze slovenskih 
častnikov, Mestne občine Maribor in Vojašnice generala Maistra, 
ki se je odvijal na zelenici istoimenske vojašnice. V nasprotju z 
lanskoletnim turnirjem nam je tokrat vreme prizaneslo. Bil je lep 

sončen dan. Urnik nastopov je bil vnaprej določen, odigranih je 
bilo 6 tekem, vsaka tekma je trajala 10 minut, ekipe so štele po 
7 igralcev (1 + 6), število rezerv pa je bilo 5.

Turnir je ob 12:20 uri odprl Jože Škof, predsednik Območnega 
združenja slovenskih častnikov. Pozdravil je vse navzoče, med 
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njimi tudi dr. Alojza Šteinerja, upokojenega general majorja SV 
in predsednika ZSČ, brigadirja Franca Koračina, poveljnika 72. 
brigade SV. Zahvalil se je organizatorjem turnirja, še posebej 
poveljstvu 72. br. SV, igralcem, sodniku in vodjem ekip. Sledilo je 
fotografiranje ekip in ogrevanje le-teh. Žvižg iz piščalke sodnika 
Dušana Turka je označil začetek prve tekme med VGM in MOM. 
Druga tekma je bila odigrana med MORS in ZSČ, v tretje pa so 
se srečali igralci SV in sicer VGM in MORS-a. Četrta tekma se je 
že nagibala v korist MOM proti ekipi ZSČ. Peto tekmo proti ekipi 
VGM je dobila ekipa ZSČ. Zadnja šesta tekma ni več odločala o 
zmagovalcu med MOM in MORS.

Sledil je končni postroj ekip, zaključno besedo pa je povzel dr 
Alojz Šteiner, predsednik ZSČ. Čestital je vsem igralcem za bor-
benost v mejah ''fairplaya'', športni duh in dosežene rezultate. 
Pohvalil je prispevek sodnika Turka. Zahvalil se je vsem štirim se-
lektorjem in vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi turnirja. 
Izrazil je željo, da bi s turnirjem nadaljevali, saj je v to športno de-
javnost vloženega že skoraj 12 let truda. Na koncu je ob bučnem 
aplavzu čestital zmagovalcem turnirja ekipi MOM. Čestitkam se 
je pridružil tudi predstavnik gostitelja turnirja poveljnik 72. br. SV 
Franc Koračin, ki je povabil vse udeležence turnirja na druženje 
in na osrednjo proslavo pri IC Pekre. Venčeslav Ogrinc, upokojeni 
brigadir SV, tudi podpredsednik ZVVS in OZSČ Maribor, je podelil 
pokal in spominske medalje za doseženo 4. mesto ekipi VGM, 
Jože Škof, predsednik OZSČ Maribor ekipi ZSČ za 3. mesto, briga-
dir Franc Koračin, poveljnik 72. br. SV ekipi MORS-a za 2. mesto 
in dr. Alojz Šteiner, predsednik ZSČ ekipi MOM za zmago. Slednji 
so za zmago prejeli tudi prehodni pokal pekrskega turnirja, ki ga 
je na lanskem turnirju osvojila ekipa ZSČ. 

Rezultati turnirja:
 ▪ 1. mesto: MOM 
 ▪ 2. mesto: MORS
 ▪ 3. mesto: ZSČ 
 ▪ 4. mesto: VGM 

Bruno Kremavc
vodja ekipe ZSČ

NOGOMETNI TURNIR

URJENJE SLIVNICA

JUNIJSKO URJENJE IN DRUŽENJE ČLANSTVA 
ENOTE OZSČ MARIBOR – SLIVNICA

V soboto, 4. junija letos, smo pri nadstrešnici AMD Orehova vas, 
v bližini svetovno znane motokros proge v Radizelu, izvedli 19. 
urjenje članstva in pristašev enote v streljanju s serijsko zračno 
puško ter metanju šolske bombe na cilj. Po urjenju je, kot vselej, 
sledilo nepozabno družabno srečanje. Dovoljenje smo pridobili 
še pred letno skupščino krovne častniške organizacije v Maribo-
ru. Ponovno sta nam priskočili na pomoč vodstvi AMD Orehova 
vas in SD Franc Lešnik-Vuk iz Hotinje vasi. Na novi lokaciji, na 
motokrosu, ki nas vse udeležence že vrsto let navdušuje, smo 
tokrat bili že devetič. Bil je lep sončen dan. Udeležba sicer ni 
bila rekordna, ne pa tudi najmanjša. Vseh zbranih nas je bilo 
45. Manj je prišlo tudi častnih gostov, ki so jih njihove obveznost 
in aktivnosti odpeljale drugam. Z nami pa je večino časa prebil, 
Jože Škof, predsednik mariborske častniške organizacije. Po 
prihodu večine udeležencev, takoj po 8. uri, smo sestavili listo 
prisotnih. Ob 9. uri smo pričeli s tekmovanjem, se ve, pred tem 
so ''zaledniki'' poskrbeli, da smo se nekoliko okrepčali. Kaj bi mi 
brez Nade in Vanča!
Urjenje v streljanju s serijsko zračno puško je tokrat vodil Franc 
Šetor, SD Franc Lešnik-Vuk iz Hotinje vasi, iz slivniške enote pa 
sta mu pomagala Jože in Anka Žuraj.
Urjenje v metu šolske bombe na cilj pa je vodil Marjan Svenšek, 
predstavnik slovenske vojske (SV), v pomoč pa sta mu bila Bran-
ko Milenkovič in Marija Dobaj-Brodnjak, oba člana naše enote.

 Pred razglasitvijo rezultatov urjenja ter podelitvijo priznanj in 
pokalov najboljšim je spregovoril predsednik mariborske krovne 
častniške organizacije Jože Škof. Seznanil nas je z odmevnejšimi 

aktivnosti krovne organizacije in napovedal dogodke do jeseni 
letošnjega leta. Ponovno je poudaril pomemben prispevek ob-
čine Hoče–Slivnica k delovanju združenja in se za to zahvalil. 
Pohvalil je tudi vodstvo slivniške enote, ko je izvedel, da je Majda 
Bobanec postala nova članica predsedstva enote, zamenjala 
je namreč dolgoletnega in aktivnega člana Andreja Maučeca. 
Pivolčani se že včlanjujejo.

Rezultati:
Serijska zračna puška – člani:
 ▪ 1. Jože Žuraj, enota Slivnica 
 ▪ 2. Leopold Lederer, enota Slivnica
 ▪ 3. Boris Demšič, enota Slivnica

Serijska zračna puška – članice:
 ▪ 1. Slavica Bratuša - Pokrivač
 ▪ 2. Majda Bobanec
 ▪ 3. Silva Kremavc

Serijska zračna puška – ekipno - mešano
 ▪ 1. Enota Slivnica 1 (Žuraj, Lederer, Demšič)
 ▪ 2. Enota Slivnica 3 (Rižnar, Milenkovič, Horvat)
 ▪ 3. Enota Slivnica 2 (Bratuša-Pokrivač, Bobanec, Kremavc)

Met šolske bombe na cilj – člani:
 ▪ 1. Franc Rižnar, enota Slivnica
 ▪ 2. Emil Žitko, enota Miklavž na Dravskem polju
 ▪ 3. Marjan Svenšek, SV
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Met šolske bombe na cilj – članice:
 ▪ 1. Marjana Ritlop, enota Slivnica
 ▪ 2. Jelka Cveček, enota Slivnica
 ▪ 3. Slavica Bratuša–Pokrivač, enota Slivnica

Pokale OZSČ Maribor so prejeli: Jože Žuraj, ZP in ekipa Enota 
Slivnica1 ter Franc Rižnar, ''bombaš''. ČESTITAMO!

In kot vselej, se je po urjenju pričelo prijetno tovariško druženje. 
Marsikaj smo si povedali, izvedeli, tudi vicev nismo pozabili. Is-
krena hvala gostitelju in tudi jubilejno 20. urjenje si želimo na 
obronkih Pohorja.

Bruno Kremavc, stotnik, 
predsednik enote OZSČ Maribor - Slivnica

URJENJE SLIVNICA

RAFTING NA KOLPI

18. TRADICIONALNI SPUST KOLPA-KUPA 2016

Območno združenje slovenskih častnikov 
Bele krajine in Hrvatski časnički zbor Kar-
lovačke županije, Ogranak Ozalj-Žakanje, 
sta tudi letos organizirala spust po mejni 
reki Kolpi z imenom Kolpa-Kupa 2016. 
Spust v dveh državah smo izvedli v sobo-
to, 30. julija 2016. Start je bil v vasi Velika 
Paka na Hrvaškem, cilj spusta pa na me-
tliškem kopališču v Sloveniji.

Slovenski udeleženci te vsakoletne akcije 
smo se zjutraj zbrali na kopališču v Metliki, 
od koder smo se z avtobusi odpeljali čez 
mejni prehod v hrvaško vas Velika Paka, 
kjer so nas z glasbo in zajtrkom pričakali 
hrvaški stanovski kolegi. Po pozdravnih 
nagovorih je sledil obvezni vojaški obrok 
– fižol, saj nas je čakalo večurno veslanje.
Hitro je napočil čas za start. Na kopali-
šču v Paki smo se razporedili po čolnih, ki 
so že pripravljeni čakali. Malo prijetnega 
vznemirjenja in – start!

V prekrasnem poletnem dopoldnevu smo 
se ob vriskih prepustili toku rahlo narasle 
Kolpe, vendar pa smo za primerno hitrost 
morali korajžno poprijeti za vesla. Dobro 
razpoloženi smo se podali v tekmovanje, 
seveda pa ni manjkalo niti tradicionalnega 
medsebojnega škropljenja z vesli. Tako 
ogreti smo, kljub nekoliko nevarnim brzi-
cam, ki pa smo jih srečno premagali, kar 
prehitro priveslali do prve postaje, do lepo 
urejenega kopališča Podzemelj, kjer nas 
je čakala malica. Ob kozarčku rujnega in 
ob prijetnih pogovorih je hitro napočil čas 
odhoda. Zaveslali smo mimo vasi Otok in 
pristali na Primostku, kjer smo si ogledali 
lepo urejen novi kamp. Mimo pritoka belo-
kranjske reke Lahinje smo zaveslali še na 
zadnji del spusta proti Metliki. Tu smo naj-
prej poskrbeli za primerno predajo upora-
bljene opreme, nekateri pa smo skočili še 
v vodo in se osvežili v Kolpi, čeprav smo 
na njej preživeli že ves dan.

Na cilju pa je bilo že vse pripravljeno za 
zaključni del dneva. Tu so nas že čakali 

naši prijatelji, ki so se odločili za potovanje 
po kopnem. Ogledali so si nekatere belo-
kranjske znamenitosti ali pa so se predali 
kopanju in toplemu soncu. Po kulturnem 
programu in nagovorih so nam prireditelji 
postregli z belokranjsko specialiteto – pe-
čenko z ražnja in z rujno belokranjsko ka-
pljico. Ob zvokih harmonike in prijetnemu 
pogovoru je prehitro prišel čas slovesa z 
besedami: se vidimo naslednje leto!

Poleg visokih gostov s hrvaške strani so 
našo akcijo s svojo prisotnostjo počastili 
tudi slovenski gostje: župan metliške ob-
čine in podžupana Črnomlja in Semiča, 
predsednik Zveze slovenskih častnikov 
generalmajor dr. Alojz Štajner, vojaški ata-
še Republike Kitajske s soprogo in sveto-
valcem ter vojaški ataše ZDA s soprogo.

In še nekaj zanimivih podatkov v številkah:

 ▪ To je bil že osemnajsti spust belokranj-
skih častnikov in drugi mednarodni. 

 ▪ Letos je bilo na našem osrednjem do-
godku 227 udeležencev (143 iz Slove-
nije in 84 iz Hrvaške), od tega nas je 
bilo na vodi 128 (82 iz Slovenije in 46 
iz Hrvaške). 

 ▪ Po Kolpi smo potovali s skupno 14 čol-
ni (8 iz Slovenije in 6 iz Hrvaške). 

 ▪ Spusta smo se iz Slovenije udeležili 
člani naslednjih združenj: Bela Krajina, 
Maribor, Trbovlje, Krško, Velenje, Nova 
Gorica, Hrastnik in Litija. Iz sosednje 
Hrvaške pa so se spusta udeležili ča-
stniki iz Karlovačke županije in iz Hr-
vaškega Zagorja.

Vsem, ki so kakorkoli omogočili osrednjo 
aktivnost našega častniškega združenja, 
se iskreno zahvaljujemo!

Peter Golobič
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STRELJANJE

NAŠI STRELCI NAJBOLJŠI

V soboto, 15. 10. 2016 se je ekipa OZSČ 
Maribor udeležila že 19. tradicionalnega 
državnega prvenstva v streljanju s pištolo 
40 strelov na 25 metrov. Tekmovanje je 
zelo dobro organizirala območna organi-
zacija Trbovlje. Udeležilo se ga je 151 tek-
movalcev v 45 ekipah iz strelskih društev 
enot SV, veteranskih društev in organizacij 
ZSČ.

V zelo močni konkurenci je postala zma-
govalna ekipa iz vrst OZSČ Maribor. Osvo-
jili so 1158 krogov. Ekipo so sestavljali: 
Branko Kos, Nenad Vignjevič in Darijan 
Gomivnik. Že tretjič je naša ekipa na tem 
tekmovanju dosegla 1. mesto in prejela 
pokal.
Med posamezniki sta naša strelca osvojila 
prvi dve mesti:
 ▪ 1. mesto Branko Kos-389 krogov
 ▪ 2. mesto Darijan Gomivnik-387 krogov

Pokale in medalje je podelil predsednik 
ZSČ general major dr. Alojz Šteiner.

Na strelišču Velenik je bilo v oktobru še 
tekmovanje v streljanju z AP in pištolo. 
Tekmovanja so se udeležila društva ZSČ 
iz Sl. Bistrice, Brežic in Maribora ter vete-
ranska društva in ekipe SV iz vojašnice Sl. 
Bistrica. Naša ekipa OZSČ Maribor v se-
stavi: Boris Peršak, Branko Kosi in Milorad 

Popovič je premočno zmagala v streljanju 
s pištolo. Med posamezniki v streljanju s 
puško je bil zmagovalec Željko Barbarič iz 
OZSČ Maribor.

Milorad Popovič

DVORANSKI TURNIR V KRANJU

EKIPA ZSČ NA TRETJEM DVORANSKEM TURNIRJU 
V VOJAŠNICI PETRA PETRIČA V KRANJU

V soboto 3. 12. 2016 se je ekipa ZSČ udeležila že tradicionalnega 
turnirja v telovadnici VPP v Kranju. Barve ZSČ so tokrat zastopali 
Robert Leitinger, Boris Heričko, Zlatko Krajnc, kapetan Bojan 
Kučan, Esad Pirc, Zdenko Cehnar, Jože Arko in vodja ekipe Bruno 
Kremavc. Med devetimi ekipami, med katerimi so natopile ekipe 
petih mestnih občin, dve MORS, oziroma SV in zdravniki Sloveni-
je, je ekipa ZSČ dosegla svoj največji uspeh doslej, drugo mesto. 
Z dvema zmagama in enim neodločenim rezultatom je ekipa ZSČ 
v skupini A zasedla prvo mesto in se avtomatsko kvalificirala v 

finale turnirja. V borbeni a fair tekmi je ekipa ZSČ s 3:2 izgubila z 
ekipo MOL. Prejeti pokal, priznanje MORS za udeležbo in knjiga 
Slovenska vojska v službi domovine bo nov izziv in motiv ekipe 
ZSČ na turnirju v decembru 2017. 
Hvala organizatorju in vsem nastopajočim za nepozaben dan.

Bruno Kremavc, stotnik
Vodja ekipe ZSČ
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NAČRT DELA ZA LETO 2017

LETNI NAČRT DELA

Načrt dela je izdelan na podlagi smernic predsedstva ZSČ in za-
jema aktivnosti, ki jih bomo izvajali v OZSČ Maribor samostojno, 
skupaj z republiško zvezo, v sodelovanju z SV in MORS ter drugimi 
strukturami (občinami, veteranskimi organizacijami in društvi).

Svojo dejavnost in aktivnost bomo primarno usmerili v:

 ▪ vojaško strokovno delo (streljanja, vojaško strokovna preda-
vanja, orientacisjke pohode, oglede vojaških vaj)

 ▪ družabne dejavnosti (častniški ples, strokovni izleti, srečanja 
članov - pikniki)

 ▪ športno rekreativne dejavnosti (šah, kegljanje, nogomet)
 ▪ kulturne dejavnosti (razne proslave, komemoracije)
 ▪ informativne dejavnosti (prispevki v medijih, spletne strani, 

letni sklici Enot)
 ▪ krepitvi domoljubja (obeležitev spomina na uporništvo in zgo-

dovinske dogodke ter domovinske zavesti)
 ▪ sodelovanje s Slovensko vojsko, MORS, civilnimi strukturami 

občin, veteranskimi organizacijami in drugimi območnimi 
oziroma 

 ▪ občinskimi združenji (Novo mesto, Metlika, Nova gorica, Litija, 
Brežice, Ruše)

V letu 2016 bo vsa pozornost usmerjena v krepitev vloge in po-
mena ZSČ, procesu njenega nadaljnega razvoja, reorganizacije 
in prilagajanja novim razmeram na obrambnem področju. Iz-
boljšati bo potrebno tudi nivo delovanja v temeljnih sredinah t.j. 
Enotah OZSČ Maribor, zlati tistih, kjer delo ne poteka zadovoljivo, 
spremljati aktualna dogajanja na obrambno vojaškem področju, 
utrjevati pripadnost SV in razumevanju njenega poslanstva doma 
in v mednarodnih mirovnih misijah.
Sodelovanje s SV bo temeljilo na realizaciji nalog iz Letnega na-
črta sodelovanja med ZSČ in SV za leto 2016 in vojaško-stro-
kovnimi institucijami MORS, prvenstveno z množično udeležbo 
na predavanjih, posvetih in aktivnostih, ki jih bodo organizirala 
poveljstva SV.
Posebno pozornost bomo posvetili ažurnosti in ureditvi norma-
tivnih aktov OZSČ (spremembi statuta, pravilnikov, ažuriranju 
članstva (baze podatkov in tekoče evidence) in aktivnostim za 
pridobitev članstva, še posebej iz vrst pripadnikov SV.
Skrbeli bomo za dobro in redno informiranost članstva (priso-
tnost v medijih, spletna stran)
Prizadevali si bomo za ureditev stabilnega financiranja s strani 
občin Maribor, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Mi-
klavž na Dravskem polju.

Zap. 
št. Aktivnost Rok Nosilec Sodeluje

Št. 
čla-
nov

JANUAR

1. Udeležba na proslavi
 “Osankarica 2017” 8. 1. 2017 MO Maribor ZB NOB člani OZSČ z družinskimi člani 35-

50

2.
Letni posvet prijateljskih OZSČ MB, NM, 
Metlika, Litija, Brežice, Ruše, Sl. Bistri-

ca, Pesnica
13. 1. 2017 OZSČ Maribor

Predsednik in sekretar OZSČ 
MB, Metlika, Litija, Brežice, 
Novo mesto, Nova gorice, 
Ruše, Pesnica, Sl. bistrica

20

3. Izpis in pošiljanje položnic za plačilo 
članarine 2017

Od 10.01. do 
31.01.2017

Sekretar, 
predsednik Zunanji izvajalec 4

FEBRUAR

4. Udeležba na proslavah ob kulturnem 
prazniku 8. februarju

MO Maribor, občine 
Duplek, Starše, Rače-
-Fram, Hoče-Slivnica, 

Miklavž

Člani z družinskimi člani 60

5. Izvedba častniškega plesa 11.02.2017 OZSČ Maribor Člani z družinskimi člani 150

6. Seja predsedstva OZSČ 23.02.2017 Predsednik, 
sekretar Člani predsedstva 24

7. Sodelovanje na DP v smučanju 
“Golte 2017”

Po načrtu 
organizatorja

Predsedstvo ZSČ in 
OZSČ Velenje 1 – 2 ekipi 8

8. Letni sklici – konference občinskih in 
krajevnih Enot (18 enot)

od 10.2. do 
10.3.2017 Predsedstva Enot Predsednik, sekretar, člani 

predsedstva OZSČ Maribor 250

9. Vojaško strokovno predavanje 26.2. ali 
14.4.2017 OZSČ Maribor Predavatelj SV-ZSČ 100

MAREC

10. Udeležba na LPK ZB NOB, OZVVS, DVD 
Sever in drugih društev

Od 1.03. do 
31.3.2017 

Društva in veteranske 
organizacije občine 

Maribor

Predsednik, sekretar ali člani 
predsedstva 18

Detaljne naloge OZSČ Maribor so razvrščena v mesečna obdobja kot sledi:
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11.
Udeležba na LPK OZSČ Novo mesto, 

Metlika, Litija, Brežice, ZSČ – Ig, Ruše, 
Sl.bistrica, Pesnica

Od 01.03.do 
31.03.2017

Območna 
združenja

Predsednik, sekretar ali člani 
predsedstva 16

12. Udeležba na LPK ZSČ na Igu 11.3.2017 Predsedstvo ZSČ Delegate iz OZSČ 2

13. Izvedba Programske konference 
OZSČ Maribor 24.3.2017 Predsednik, skretar, 

predsedstvo
Delegati iz Enot (43 delegatov) 

in vabljeni gostje 70

APRIL

14. Streljanje z MKP in Pi 7,65 mm 22.4.2017 Predsedstvo OZSČ Članstvo OZSČ Maribor, Ruše, 
Pesnica, Sl. bistrica 120

15.
Udeležba na proslavah ob 27.aprilu – 
dnevu upora in spominskem dnevu 

MO Maribor

25. in 
26.4.2017

Občine Maribor, 
Duplek, Starše, Rače-
-Fram, Hoče-Slivnica, 

Miklavž

Članstvo z družinskimi člani 60

16. Udeležba na Šarhovem pohodu 23.4.2017
Slov. Bistrica, MOM, 

Ruše, 
Oplotnica

Članstvo z družinskimi člani 20

MAJ

17. Seja predsedstva OZSČ Maribor 11.5.2017 Predsednik,
sekretar Člani predsedstva 24 

18. Sodelovanje na prireditvah ob dnevu SV 
– dan odprtih vrat v VGM 14.05.2017 SV; MORS; 

72.br.SV, CVŠ Članstvo z družinskimi člani 35

19.

Tekmovanje Triatlon Pekre
- met šolske bombe
- kegljanje
- streljanje z ZP

13.5.2017 Predsedstvo 
Enote Pekre

Članstvo OZSČ Maribor 
z družinskimi člani 70

20.

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 
prireditev Pekre
-spominski pohod
-nogometna turnir ZSČ
-proslava

20.5.2017

MO Maribor, SV, 
OZSČ Maribor, OZVVS 

Maribor, 
TD Pekre

Članstvo OZSČ Maribor z 
družinskimi člani, OZSČ Novo 
mesto, Metlika, Litija, Brežice, 

Ruše, S. Bistrica, Pesnica

230

21. Usposabljanje v Enoti Slivnica  27.5.2017
OZSČ Maribor 

Predsedstvo Enote 
Slivnica

Članstvo OZSČ Maribor 
z družinskimi člani 60

JUNIJ

22. Organizacija in izvedba šahovskega 
turnirja “Malečnik 2017” 1.6.2017

Predsedstvo OZSČ 
Maribor, predsedstvo 

Enote Malečnik

Posamezni člani in ekipe iz 
OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, 

PVD Sever, SV, PDRIU
36

23.

“Gustekov pohod”
- met šolske bombe
- kegljanje
- streljanje z ZP

10.6.2017 Enote Studenci,
Limbuš, Pekre Članstvo OZSČ Maribor 100

24. Strokovna ekskurzija “Pivka” 3.6.2017 predsedstvo Članstvo z družinskimi člani 50

25. 
Izvedba orientacijskega pohoda 

“Duplek 2017” 
in obeležitev obletnice državnosti

25.6. 2017
OZSČ Maribor Enota 

Duplek in 
TD Duplek

Članstvo z družinskimi člani 90

26. Streljanje z MKP - Brežice Po načrtu 
OZSČ Brežice OZSČ Brežice 2-3 ekipi 10

27. Udeležba na proslavah in prireditvah ob 
“Dnevu državnosti” po občinah

22.- 25.6.
2017

Občine Maribor, 
Duplek, Starše, Rače-
-Fram, Hoče-Slivnica, 

Miklavž, SV

Članstvo z družinskimi člani 70

JULIJ

28. Udeležba na pohodu “Triglav 2017” in 
proslavah na Kredarici in Rudnem polju

od 7. do 
9.7.2017

Republiško 
predsedstvo ZSČ Delegacija OZSČ Maribor 7

PROGRAM ZA LETO 2017
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AVGUST
29. Spust po reki Kolpi 5.8.2017 OZSČ Metlika Članstvo z družinskimi člani 50

30. Udeležba na proslavi in pohodu 
“Vranov let” 20.08.2017 OZSČ Ruše Članstvo in družinski člani 30

SEPTEMBER

31. Seja predsedstva 5.9.2017 Predsednik, 
sekretar Člani predsedstva 25

32. Srečanje veteranskih domoljubnih 
organizacij Maribor 9.9.2017

Orgnizacije ZZB NOB 
Maribor, OZSČ Mari-
bor, OZVVS Maribor, 

PVD Maribor, društvo 
GM Maribor, dru-

štvo vojnih invalidov 
Maribor

Članstvo in družinski člani 40-
60

33. Ogled sejma “Sodobna obramba” v 
Gornji radgoni 22.9.2017

Uprava za obrambo 
Maribor. 

OZSČ Maribor

Spremstvo na avtobusih člani 
predsedstva, članstvo 50

34. Pohod na Jugovo domačijov občini Hoče 
- Slivnica 24..09.2017 Enote Hoče, Slivnica 

in Rače-Fram Članstvo in družinski člani 40

OKTOBER

35. Regijsko usposabljanje v streljanju z AP 
in PI 7,62 mm “Velenik 2017” 14.10.2017 MORS, SV članstvo 25

36. Udeležba na državnem prvenstvu v 
streljanju s pištolami “Trbovlje” 7.10.2017 Republiško predsed-

stvo 2 do 3 ekipi OZSČ Maribor 10

NOVEMBER

37. Izdelava načrta dela in finančnega načr-
ta OZSČ Maribor za leto 2018

do 
10.12.2017

Predsedstvo, predse-
dnik, sekretar

Občine Maribor, Duplek, Star-
še, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, 

Miklavž
25

38. Udeležba na žalnih slovesnostih ob 
Dnevu mrtvih

31.10. – 
1.11.2017

Občine Maribor, 
Duplek, Starše, Rače-
-Fram, Hoče-Slivnica, 

Miklavž 

Članstvo z družinskimi člani 20

39. Vojaško strokovno predavanje 10.11.2017 OZSČ in SV Članstvo in simpatizerji 100

40.
Počastitev spominskega dneva Mestne 

občine Maribor, 
generala Maistra in 72. br. SV

23.11.2017 MO Maribor, 
72.br.SV

Predsedstvo, predsednik, 
sekretar 45

41. Izdaja glasila Štajerski častnik
v pisni obliki

do konca 
novembra

Komisija za 
informiranje

Predsednik, sekretar, 
predsedstvo, članstvo 15

DECEMBER

42. Pohod “Soška fronta 2017” 2.12.ali 
9.12.2017 OZSČ Nova gorica Članstvo OZSČ 50

43. Seja predsedstva 15.12.2017 Predsednik, 
sekretar Člani predsedstva 25 

44.

Strokovna ekskurzija na prizorišča 
bojnih aktivnosti enot TO v vojni 1991 v 
Štrihovec, Šentilj, Holmec za učence 9. 

Razredov OŠ

Junij, oktober 
2017

OZSČ Maribor, red-
sedstvo člani 50

45. Ogled vojaške vaje Po načrtu 72. 
Br. SV 72. br. SV Članstvo OZSČ 50

SPLOŠNE NALOGE

46. Ažuriranje članske evidence 
OZSČ Maribor Stalna naloga Kadrovska komisija, 

predsedstvo, sekretar
Uprava za obrambo MB 

Izpostava Maribor

47. Seje predsedstva in delovnih teles – 
komisij

4x letno oz. 
po potrebi

Predsednik, 
predsedniki komisij Člani predsedstva in komisij

PROGRAM ZA LETO 2017
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48. Mednarodno srečanje častnikov
avstrijske Štajerske in OZSČ Maribor

Po dogovoru 
skozi vso leto OZSČ Maribor Vodstvo OZSČ, 

VŠP Mariborske regije 20

49.

Sodelovanje s poveljstvi SV
- ogled vojaških vaj
- dan odprtih vrat
- dan SV (72.BR.SV in CVŠ)

Po letnem 
načrtu sode-

lovanja OZSČ, 
SV, CVŠ

Poveljstvo 72. BR CVŠ Predsedstvo, članstvo

50. Objava prispevkov na spletni strani Stalna naloga Komisija za 
informiranje

Predsedstvo, predsednik, 
sekretar

51.

Sodelovanje z občinami in odbori ZVVS, 
ZZB NOB, PVD Sever pri izvedbi njihovih 
programov, seje koordinacijskega odbo-

ra veteranskih organizacij

Na osnovi 
dogovorov in 

vabil

Občine Maribor, 
Duplek, Starše, Rače-
-Fram, Hoče-Slivnica, 
Miklavž, predsedstvo 

združenja

Predsednik, predsedstvo 
OZSČ, predsedstva ENOT, 

članstvo

52.

Sodelovanje z drugimi območnimi oz. 
občinskimi združenji (Novo Mesto, 

Metlika, Litija,  Nova gorica, Brežice, 
Ruše, Sl. Bistrica, Pesnica)

Skozi vso leto
po načrtu 

sodelovanja

Predsednik, sekretar, 
predsedstvo članstvo

53.
Organiziranje športnih tekmovanj v ke-
gljanju, šahu, streljanju z zračno puško, 

nogometu
Skozi vse leto Komisije za šport in 

rekreacijo
Ekipe in posamezniki iz

enot OZSČ

54. Sodelovanje z vojaškim muzejem CVŠ Skozi vse leto Vojaški muzej Člani OZSČ Maribor, 
predsedstvo

55.
Ažuriranje in ureditev normativnih aktov 

OZSČ Maribor (spremeba statuta, po-
slovnika, pravilnikov)

Skozi vse leto

Predsednik, sekretar, 
komisija za statutar-
ne, kadrovske in ad-
ministrativne zadeve

56. 
Udeležba praporščakov na proslavah 

(lokalnih in državnih) in pogrebnih slove-
snostih

Skozi vse leto
Republiško pred-

sedstvo ZSČ, OZSČ 
Maribor

Praporščaki OZSČ

Sestavni del tega programa je tudi Načrt sodelovanja prijateljskih častniških organizacij Načrt sodelovanja med OZSČ in 72.br.SV. 
Načrt sodelovanja z veteranskimi organizacijami in podpisnicami domoljubnih organizacij Maribora.

P.s. Predlog LND za leto 2017 je obravnavan in sprejet na seji predsedstva dne 11. 12. 2016, potrjen pa na Letni volilni programski 
konferenci marca 2017.V kolikor finančna situacija ne bo omogočala realizacije v celoti, lahko pride do krčenja nekaterih aktivnosti.  

Pripravil:
Predsednik OZSČ Jožef ŠKOF l.r.

PROGRAM ZA LETO 2017
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