
NOVICE-OBVESTILA ČLANOM OO 

ZSČ MISLINJSKE DOLINE 

  

 

31. spominski pohod na Triglav 
 

08. in 09. julija je potekal 31. spominski pohod na Triglav, ki so ga 

organizirali ZB za vrednote NOB, ZVVS, združenje Sever in ZSČ. 

Letošnji pohod je bil posvečen Triglavu kot simbolu slovenstva in 

partizanskim patruljam, ki so se leta 1944 povzpele na Triglav in na 

njem izobesile slovensko zastavo,  pa tudi 25. obletnici 

osamosvojitve in 75. obletnici osvobodilne fronte. 

Pohoda se je udeležilo okoli 400 pohodnikov. Na pohodu smo 

srečali  skupino Porabskih Slovencev, ki smo jim lani pomagali 

osvojiti naš najvišji vrh. Srečanje je bilo prisrčno z željo, da se še kdaj 

srečamo ob kaki drugi priložnosti. 

Po sobotnem povratku je bila na Pokljuki zaključna prireditev, ki 

se  jo je udeležilo več tisoč ljudi. Slavnostna govornica je bila Luigia 

Negro, predsednica SKGZ in Zveze slovenskih kulturnih društev za 

Videmsko pokrajino – borka za pravice slovenske manjšine. 

Tradicionalno se je pohoda udeležila ekipa našega združenja. Letos so 

jo sestavljali štirje člani. 

  

Zapisal in slikal Vojko Pisar 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Srečanje pri Vrhorniku v Podgorju  
  

Dne 3.7.2016 smo se člani OZSČ Mislinjske doline in člani 

Združenja  vojaških gornikov, udeležili  srečanja krajanov 

in  borcev  na kmetiji Vrhornik v Pogorju pri Slovenj Gradcu. 

Srečanje je bilo  namenjeno obletnici, ko je bila na tej kmetiji leta 

1942 ustanovljena I. Šaleška četa, ki je nekaj dni zatem  na tem 

območju izvedla tudi prve bojne aktivnosti. 

Srečanje sta skupno organizirali Krajevni organizaciji  za vrednote 

NOB Podgorje pri Slovenj Gradcu  in Šoštanj. 

  

Zapisal: Konrad Javornik 

Fotografije:  Sonja Plevnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Udeležba na prireditvah ob občinskem 

prazniku občine Mislinja 
 

 

Zadnji teden v juniju občina Mislinja praznuje  občinski praznik. Naše 

združenje je bilo povabljeno, da se prireditev udeležimo. 

V petek, 18.06., se je nekaj naših članov udeležilo uradnega začetka 

praznovanja s prižigom oglarske kope in spomin na kresno noč. Prireditev 

je potekala na travniku pred poslovnim centrom Lopan. 

V sredo,22.06, se je delegacija združenja in nekateri naši člani udeležili 

koncerta big benda orkestra slovenske vojske v počastitev dneva 

državnosti. Koncert je potekal v veliki dvorani PC Lopan. Da je prišlo do 

koncerta ima zasluge tudi naše združenje, ki je preko praporščaka Igorja 

Ledineka  iz 72. Brigade SV vzpostavilo kontakt med občino Mislinja in 

orkestrom SV. Glasbeniki so obiskovalcem pričarali nepozaben 

glasbeni  večer.  

V soboto, 25.06., se je nekaj naših članov udeležilo slavnostne seje 

občinskega sveta občine Mislinja. 

Na koncertu in na slavnostni seji smo bili s strani župana občine Mislinja 

Bojana Borovnika, ob predstavitvi gostov, posebej imenovani. Škoda je le, 

da so se prireditve pokrivale. Tako je bila v sredo v Velenju osrednja 

veteranska proslava ob 25 letnici samostojnosti, v soboto pa je bila 

prireditve  pri Paučkovih bolnicah, zato se naši člani niso mogli udeležiti 

vseh prireditev. 

Kljub temu pa so občani in občinska uprava našo udeležbo na omenjenih 

prireditvah, pojavljanje v uniformi in prispevek pri izvedbi koncerta,  zelo 

pozitivno ocenili. 

 

 

Zapisal: Ivan Arko 

                                                                                                                      

Fotografije  Jože Tasič 

  

 



 

 

 

Orientacijski pohod OZSČ MD 
  

Dne 18.6.2016 smo člani OZSŠ MD v okviru vojaško strokovnega 

usposabljanja, izvedli orientacijski pohod. 

Sam pohod je bil izveden iz Slovenj Gradca  do Sel.  Skozi to 

aktivnost smo želeli obnoviti naša znanja s področja orientacije, 

gibanja na neznanem območju in uporabi novejših tehničnih 

sredstev.  Izvajalec strokovnega dela aktivnosti je bil pripadnik SV, 

praporščak Ledenek Igor. 

Sam pohod smo zaključili z družabnem srečanju pri Toniju Štriglu v 

prostorih njegovega zasebnega vojaškega muzeja. Tuniju smo ob tej 

priložnosti podarili tudi nekaj vojaških predmetov, ki bodo dopolnili 

njegovo zbirko. 

V družabnem delu srečanja nam je član OZŠČ Dravograd, g. Herman 

Jeseničnik, predstavil nekaj aktivnosti ZVVS. Pridružil, pa  se nam je 

tudi poslanec državnega zbora g. Benedikt Kopmajer, ki nas je 

seznanil z nekaterimi aktivnostmi v državnem zboru s področja 

obrambe in zaščite.    

  

Tekst in fotografije:  Konrad  Javornik 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Proslava na Mali kopi 
 

 

Člani  Območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske doline, 

ki so tudi člani Združenja vojaških gornikov, smo se dne 4. junija 

2016,  udeležili proslave Zidanškove brigade pri Partizanskem domu 

na Mali kopi. Proslavo je organiziralo Krajevna organizacije ZZB 

NOV Šmartno pri Slovenj Gradcu. 

Zapisal: Konrad Javornik 

Fotografiji: Stanko Plevnik 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Udeležba na 25. spominskem pohodu Pekre  
 

V soboto 21.05.2016 se je osem naših članov udeležilo 25. Spominskega 

pohoda Pekre. Spominski pohod organizira Turistično društvo Pekre 

skupaj z Mestno občino Maribor v spomin na vse državljane, ki so 

goloroki preprečili tankom v Begovi ulici in vojaški koloni v Bezjakovi 

ulici dostop do Izobraževalnega centra (IC), vsem takratnim nabornikom v 

IC in pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so zavarovale IC. Peščica 

pripadnikov Teritorialne obrambe se je uprla vojaški sili, doživela 

podporo ljudi in tako brez strela izbojevala prvo moralno zmago, ki je bila 

hkrati tudi prva moralna zmaga mlade demokracije 

Pred pohodom je potekala krajša slovesnost pred izobraževalnim centrom, 

kjer je pohodnike pozdravil predsednik turističnega društva Zlatko Partlič 

in župan mestne občine Andrej Fištravec. V krajšem kulturnem 

programu  je nastopil moški pevski zbor kulturnega društva Slava Klavora 

iz Maribora. 

Pohod je potekal od IC,  Bezjakova ul. 131, po Bezjakovi, ul. Jelenčevih, 

Lackovi cesti, Na gorco, mimo Pekrske gorce, mimo RTV hiše do 

Vojašnice generala Maistra (Kadetnice). 

Pred kadetnico je pohodnike nagovoril načelnik centra vojaških šol 

brigadir Vilibald Polšak, ki je predstavil programe, ki se izvajajo v centru 

in center kot nosilca vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Slovenski 

vojski. Vse pohodnike pa je na koncu povabil na dan odprtih vrat 

Kadetnice. 

Naši člani so se pred pohodom srečali tudi s predsednikom ZSČ 

generalmajorjem dr. Alojzem Šteinerjem in se pogovorili o naših 

aktivnostih. V Kadetnici pa so se srečali s poveljnikom 72. brigade 

brigadirjem Francem Koračinom. Predstavili so mu novega predsednika 

naše OZSČ in se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju. 

Pred odhodom domov so si ogledali še vojaški muzej SV in razstavo 

orožja v Kadetnici. Pred kadetnico pa oklepni vozili Valuk in Patria. 

 



 

 

Sama naša aktivnost je bila poučna in zanimiva. Upamo samo, da se nam 

bo prihodnje leto na tem tradicionalnem pohodu pridružilo več naših 

članov. 

Zapisal: VojkoPisar                                                                                      

Fotografije: Ivan Arko 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Spominska proslava na Poljani 
 

Na Poljani pri Prevaljah, v spominskem parku ob spomeniku 

Svobodi in miru,  je v soboto 14. maja 2016, potekala proslava v 

spomin na zadnje boje druge svetovne vojne na evropskih tleh. 

Med obiskovalci prireditve, skupno je bilo po neuradnih ocenah okoli 

400 ljudi, je bila tudi delegacija našega združenja. 

Naš član Hartman Ivan pa  je bil skupaj z ženo med 

udeleženci  drugega pohoda iz Mislinje do Poljane po poti, ki so jo 

pred 70. leti prehodili borci Šercerjeve brigade, ki so hiteli na pomoč 

partizanskim enotam na Poljani. 

Slavnostna govornica je bila evropska poslanka Tanja Fajon, ki je v 

svojem govoru opozorila na posledice kriznih časov v Evropi, ki so 

poleg gospodarstva in politike načeli tudi moralo ljudi, značaj narodov 

in ustroj držav. “Na površje prihajajo ideje, ki so na naši celini že 

večkrat zanetile dolgo trajajoče in bratomorne pokole in ki ogrožajo 

idejo naše združene Evrope," je dejala Fajonova in dodala, da je vse 

preveč podleganja stereotipom in populističnim glasovom ter 

ograjevanja pred drugačnimi.  V govoru je spomnila na dogajanje med 

drugo svetovno vojno in izrazila spoštovanje 

borcem.                                                                                                     

       

Izpostavila je tudi odgovornost današnjih generacij pri oblikovanju 

sedanjosti in prihodnosti in pozvala k nedelitvam. 

Na letošnji proslavi so svoj glas dobili predvsem mladi, saj so kulturni 

program pripravili dijaki ravenske gimnazije, ki so prireditvi dali 

naslov Kličem vam mir, mir. 

Upamo lahko samo, da bo vreme drugo leto bolj naklonjeno 

organizatorjem in da se bo predvsem spominskega pohoda iz Mislinje 

do Poljane udeležilo več naših članov. 

Zapisal: Ivan Arko  

Fotografije: Jože Hribar 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obisk vojašnice Vincenca Repnika v 

Slovenski Bistrici 
 

Dne 14. 5. 2016, nas je nekaj članov  Območnega združenja 

slovenskih častnikov  Mislinjske doline,  ob dnevu Slovenske vojske 

in dnevu odprtih vrat vojašnic SV, ter  na povabilo našega člana 

predsedstva, majorja SV Vlada Gašperja, obiskali Vojašnico Vincenca 

Repnika v Slovenski Bistrici. 

V vojašnici smo se udeležili sprejema in predstavitve vojašnice s 

strani poveljnika, polkovnika Friderika Škamleca, zatem pa si ogledali 

predstavitev opreme in nekaterih aktivnosti v vojašnici. 

Ob koncu obiska smo si ogledali  spominsko sobo Vincenca Repnika, 

po katerem nosi ima ta vojašnica.  Vincenc Repnik je bil naš rojak in 

je izgubil življenje v osamosvojitveni vojni leta 1991, pri izvajanju 

vojaških nalog v Dravogradu.  Posebej smo se poklonili njegovemu 

spominu. 

 

Tekst: Javornik Konrad 

Fotografije: Javornik Konrad, Frančišek Zavašnik 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Strokovna vojaška ekskurzija v posočje 
 

 

 

Člani  Območnega združenja slovenskih častnikov  Mislinjske doline, 

smo dne 7.5. 2016, v skladu z letnim načrtom aktivnosti, izvedli 

strokovno vojaško ekskurzijo v Posočje. 

Na poti v samo Posočje smo  obiskali vojašnico Janka Premrla Vojka 

v Vipavi, kjer smo si  ogledali Vojni muzej soške fronte,  zbiratelja 

vojaških starin Mitje MOČNIKA.  

V Kobaridu smo si ogledali Kobariški muzej, ki prikazuje dogajanja 

med prvo svetovno vojno na soški fronti ter posebej 12. soško bitko , 

ki je znana kot »bitka pri Kobaridu«. To je bil eden največjih 

spopadov v gorati pokrajini v zgodovini, ob 11. Soški bitki, največji 

vojaški spopad na slovenskih tleh, najuspešnejša prebojna operacija  v 

prvi svetovni vonji in eden prvih primerov bitke z elementi bliskovite 

vojne. V muzeju je predstavljena  tudi  zgodovina Kobariške od 

prazgodovine do danes. 

Po ogledu muzeja,  smo se peš povzpeli še do Italijanske kostnice na 

Gradiču okoli cerkve sv. Antona. V kostnico so bili z okoliških 

vojaških pokopališč preneseni posmrtni ostanki 7014 znanih in 

neznanih italijanskih vojakov, padlih v prvi svetovni vojni. 

Na poti domov smo se podložili s  kosilom  v  kraju Most na Soči in 

okrepili z  vinom pridelanim na tem širšem  območju. Po nekoliko 

dolgi in utrujajoči vožnji, smo se v večerni urah,  dobro 

razpoloženi  in zadovoljni,   s polno novih spoznanj, srečno   vrnili v 

domače kraje.  

 

Tekst: Javornik Konrad 

Fotografije: Javornik Konrad, Frančišek Zavašnik 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Srečanje predsednikov sorodnih društev 
 

 

Dne 31.3. 2016 smo se srečali predsedniki sorodnih društev na 

območju Mislinjske doline in sicer: 

-          Predsednik Policijskega veteranskega društva Sever za 

Koroško;  g. Vinko MLINŠEK 

-          Predsednik Območnega združenja  vojne za Slovenijo 

Mislinjska dolina ; g. Igor 

           BREZOVNIK 

-          Predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Slovenj 

Gradec;  g. Jože VRABIČ 

-          Koordinator  Zveze slovenskih častnikov  za Koroško;  g. 

mag.  Alojz JEHART in 

-          Predsednik Območnega združenja slovenskih 

častnikov  Mislinjske doline;  Konrad 

           JAVORNIK 

Na srečanju smo se dogovorili, da bomo nadaljevali s tradicijo 

sodelovanja, ki je bila opredeljena s podpisom listine o 

medsebojnem  sodelovanju med navedenimi organizacijami 

leta  2003. 

Izmenjali smo načrte aktivnosti posameznih organizacij za leto 2016 

in se dogovorili za koordinacijo in sodelovanje na posameznih 

aktivnostih. 

Zapis in fotografija: 

Konrad JAVORNIK 

 

 

 

 

 



 

Novo predsedstvo Območnega združenja 

slovenskih častnikov Mislinjske doline 
 

Novo predsedstvo Območnega združenja slovenskih častnikov 

Mislinjske doline, ki je bilo izvoljeno na zboru članov 26. februarja 

2016 za mandat 2016 – 2020 se je pod vodstvom novega predsednika 

Konrada Javornik prvič sestalo 10. marca in v okviru dnevnega reda 

konstituiralo nadzorni odbor in častno razsodišče v novi sestavi. 

Sestanka se je udeležilo vseh sedem članov. 

Za predsednika nadzornega odbora je bil imenovan Ivan LAKOVŠEK 

Za predsednika častnega razsodišča pa Branko PEČEČNIK 

 Tekst in fotografija : Alojz Kamnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Volilni zbor članov OZSČ Mislinjske doline 

26. 02. 2016  
 

 

 

 

V petek, dne 26. februarja 2016, je potekal Volilni zbor članov 

Območnega združenja Slovenskih častnikov Mislinjske doline. 

Poleg 37 članov OZSČ MD  se je zbora udeležilo tudi 6 gostov in 

predsednik ZSČ generalmajor dr. Alojz Šteiner. 

Na zboru je bilo sprejeto Poročilo o izvedenih  aktivnostih za leto 

2015 in Program aktivnosti za leta 2016 ( Oba dokumenta v 

nadaljevanju ) 

Po podani razrešnici dosedanjemu vodstvu, je bilo soglasno izvoljeno 

novo vodstvo združenja in sicer:  

Predsednik:          Konrad JAVORNIK  

Podpredsednik:    Ivan ARKO 

Sekretarka:          mag.  Mateja SINREIH 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Člani predsedstva:  

mag. Alojz JEHART 

Frančišek ZAVAŠNIK 

mag. Vladimir GAŠPER 

Gorazd  JEROMEL 

  

Nadzorni odbor: 

 Ivan LAKOVŠEK              predsednik 

Maksimiljan MAROŠEK     član 

 Branko BLAŽUN              član 

  

Častno  razsodišče : 

Branko PEČEČNIK        predsednik,        Nadomestni član     Ivan 

HARTMAN 

Franc RAZBORNIK        član ,                  Nadomestni 

član      Stanislav KLANČNIK 

Alojz KAMNIK               član ,                  Nadomestni član      Ivan 

MERNIK   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Na zboru  so bila podeljena tudi naslednja priznanja Zveze slovenskih 

častnikov: 

Plaketa ZSČ:                   mag. Mateja SINREIH 

Pisno priznanje ZSČ :     mag. Vladimir GAŠPER 

                                           Anton AŽNOH   in 

                                           Vojko PISAR 

                       

Zapisal : Ivan Arko   

Fotografije: Frančišek Zavašnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pohod Arihova peč 2016 
 

 

V nedeljo, 28. februarja, je bil izveden že 38. Zimski pohod Arihova 

peč, ki ga organizirajo Slovensko planinsko društvo iz Celovca, 

Slovenska športna zveza iz Celovca in Slovensko prosvetno društvo 

Rož iz Šentjakoba. Pohod je spomin na tragični 10. februar leta 1945, 

ko so zaradi izdaje gestapovci, nemški policisti in domači člani Volks-

wehra v zgodnjih jutranjih urah obkolili partizanski bunker pod 

Arihovo pečjo nad Šentjakobom v Rožu in ubili sedem partizank, 

partizanov in aktivistov Osvobodilne fronte, ki so se umikali iz 

bunkerja, osmega, mladega kurirja, pa so po mučenju ubili v 

Šentjakobu. V bunkerju pod Arihovo pečjo je bil sedež krajevnega 

odbora Osvobodilne fronte za mesto Beljak, v njem pa se je občasno 

zadrževalo 19 partizanov in aktivistov. Noč pred napadom jih je bilo v 

bunkerju 11. Trije so pred napadom odšli na kurirsko zvezo, med 

njimi bil tudi Bogdan Mohor - Ston iz Kranja, ki je še edina živa priča 

dogodka, za osmerico pa ni bilo rešitve. Napadalci so našli tudi dobro 

skrit bunker in ga uničili. Po vojni so dolgo iskali grob ubitih. Jeseni 

leta 1945 so ga našli. Ubite so pokopali na šentjakobsko pokopališče. 

V Šentjakobu je marsikdo vedel, kdo je bil kriv za poboj partizanov, 

vendar o tem ni bilo veliko govora. 

Letošnji pohod je potekal v nedeljo, 28. februarja, med 9. in 12. uro. S 

startom pri kmetu Polancu na Čemernic in mimo obnovljenega 

partizanskega bunkerja pod Arihovo pečjo do cilja na 1084 metrov 

visoki Bleščeči planini, kjer ima Slovensko planinsko društvo iz 

Celovca planinski dom. Pohodniki so se vračali mimo kontrolne točke 

pri Ressmanovi koči nazaj k Polancu. 

Kljub izredno slabemu vremenu, saj je do desete ure močno snežilo, 

nato pa deževalo, pohodnikov ni odvrnilo od poti in je bila udeležba 

podobna prejšnjim letom. S Koroške se je pohoda udeležilo 42 

pohodnikov. V organizaciji planinskega društva Slovenj Gradec in 

našega združenja, je bilo skupini  tudi pet naših članov, pripadnikov 

skupine vojaških gornikov. 

Zapisal in slikal Vojko Pisar 
  

 

 

 



 

 

 

Zapis o zboru članov ZVGS 
 

V soboto, dne 23.01.2016 je bil v Poljčah na Gorenjskem zbor 

članov ZVGS. Organizacija ima svoj sedež v Bohinjski Beli, kjer je 

Vojašnica 132. Bataljona SV, ki je usposobljen za specialno 

vojskovanje in reševanje v gorah. 

S področja slovenske Koroške je včlanjenih  40 članov. Organizacija 

deluje v povezavi z Zvezo Slovenskih častnikov  Mislinjske , Mežiške 

in  Dravske  doline. Prepoznamo se po sivih baretkah. V naših občinah 

popestrimo vse proslave in pomembne dogodke, ki so povezani z našo 

vojaško preteklostjo. Naša skupina vojaških gornikov sodeluje 

z  vojaškimi gorniki v Avstriji. 

Poleg naših članov ZVGS so se občnega zbora udeležili še načelnik 

Generalštaba SV general Osterman, ministrica za obrambo gospa 

Katič, predstavnik veteranov vojne za Slovenijo in predsednik krovne 

organizacije ZSČ general Steiner, predsednik Planinske zveze 

Slovenije in predsednik Gorske reševalne službe in še nekateri drugi 

predstavniki organizacij in društev. 

S tako visoko udeležbo vidnih članov družbeno političnega življenja 

in slovenske vlade, je bil izkazan pomen in poslanstvo organizacije 

gornikov v Sloveniji. 

Gostje so v svojih pozdravnih nagovorih poudarili pomen delovanja 

gorniške organizacije pri povezovanju Slovenije s sosednjimi 

državami, delovanje pri zaščiti in reševanju, pri gojitvi spoštljivega 

odnosa do slovenskih gora in še zlasti domoljubni značaj naše 

organizacije. 

Predsednik organizacije je zaslužnim in prizadevnim članom podelil 

priznanja, ki so jih v naši skupini Koroških gornikov prejeli : gospod 

Goljat Boris, gospod Volmajer Dušan in gospod Zdenko Kupčič., 

Zapis je pripravil : Maksimilijan Marošek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obisk delegacije 72. BRSV in 20. PEHP v 

Mislinji 

   V sredo, dne 13. januarja 2016, je na 

povabilo Območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske 

doline obiskala občino Mislinja skupna delegacija poveljstva 72. 

BRSV in 20. PEHP.  Delegacijo je sprejel župan g. Bojan 

Borovnik v Centru Kope. 

Na podlagi podpisane listine med 72. BRSV in Območnim 

združenjem slovenskih častnikov Mislinjske doline (v nadaljevanju: 

OZSČ MD), katero je organizirano in deluje na območju občine 

Mislinja in Mestne občine Slovenj Gradec, se vsakoletno izmenjajo 

delegaciji s ciljem, da se analizirajo rezultati enoletnega sodelovanja, 

dogovorijo vsebine za delovanje v naslednjem obdobju ter izmenjajo 

izkušnje in rezultati pri izgradnji bojne moči Slovenske vojske.  Ob tej 

priložnosti se predstavniki seznanijo tudi o uspehih ter odprtih 

vprašanjih na lokalni ravni. Seveda je bil tudi poseben poudarek 

tudi  na aktualnih dogajanjih v širšem okolju oziroma na obveznostih 

in nalogah pripadnikov Slovenske vojske v zvezi z t.i. migrantsko 

krizo. 

Letos je župan občine Mislinja g. Bojan Borovnik obe delegaciji 

sprejel v novem Centru Kope. Ob tej priložnosti je posebej izpostavil 

temelje gospodarskega razvoja občine ter odprta vprašanja v zvezi z 

infrastrukturo, še posebej v povezavi s turističnim in športnim centrom 

Kope ter zagotavljanjem interesa ljudi za koriščenje kapacitet preko 

celega leta in ne, kot je pretežna praksa do sedaj, samo v zimski 

sezoni. Poleg tega je potekala razprava še o naslednjih področjih: 

varstvu in izobraževanju mladih, lokalni samoupravi ter odprtih 

 

 

 



 

 

vprašanjih v zvezi z najavljano transformacijo le-te, interesnem 

povezovanju občanov, tretji razvojni osi, o medsebojnem povezovanju 

Koroških občin.  

Seveda je beseda tekla tudi o sodelovanju med enotami Slovenske 

vojske in občino s posebnim poudarkom na možnih oblikah 

sodelovanja v naslednjih dveh letih. 

V nadaljevanju je Jaka Pušnik predstavil objekt Center Kope in 

prisotnim predvajal krajši film v katerem je predstavljena geološka 

sestava Pohorja, rastlinstvo, živalstvo in kratek zgodovinski presek 

življenja ljudi na tem področju. 

Potem  je predstavnik OZSČ MD predstavil dosedanje rezultate pri 

medsebojnem sodelovanju s poudarkom na predvidenih aktivnostih v 

naslednjem planskem obdobju. Pri tem se je posebej zadrževal na 

ohranjanju vezi med Slovensko vojsko in lokalnim prebivalstvom 

termožnostih promocije vojaškega poklica. Obenem pa je tudi 

poudaril, da je OZSČ MD   domoljubna,  prostovoljna, samostojna, 

neprofitna, nestrankarska, stanovska in interesna organizacija, ki v 

svojih vrstah združuje častnike, podčastnike, vojake, vojaške 

uslužbence, in druge osebe, katerih strokovna ali interesna dejavnost 

sovpada z dejavnostjo združenja. Združenje se lahko svobodno in 

enakopravno povezuje in združuje ter sodeluje z drugimi združenji 

slovenskih častnikov in sorodnimi organizacijami, pri čemer 

sodelovanje oziroma povezovanje v ničemer ne sme ogroziti 

samostojnosti in neodvisnosti združenja. 

Predstavnik poveljstva 72. BRSV, major  Jože Koščak,  se je posebej 

zadržal na civilno-vojaškem sodelovanju ter možnih oblikah 

sodelovanja med Slovensko vojsko in občinama Mislinjske doline ter 

OZSČ MD. Posebej so bile poudarjene pozitivne izkušnje v zvezi z 

vojaško strokovnim usposabljanjem kontingenta, ki se je pripravljal za 

sodelovanje v mednarodni operaciji. 

Naj ob tej priložnosti posebej predstavim sestavo in naloge 72 brigade 

SV: Brigada je od začetka delovanja leta 1992 doživela številne 

organizacijske spremembe. Sprva je bilasestavljena iz enot obvezne 

rezerve in enot, dopolnjenih z naborniki. V skladu z zadnjim 

prestrukturiranjem Slovenske vojske je brigada sestavljena iz dveh 

pehotnih polkov, teritorialnega polka in rodovskega bataljona, poleg 

tega pa ima tudi podrejene tudi manjše enote, ki omogočajo in 

zagotavljajo poveljevanje v različnih pogojih. 

 



 

 Temeljne naloge pa so: (1) načrtovanje, organiziranje, vodenje in 

nadzorovanje delovanja podrejenih enot ter preverjanje njihove 

usposobljenosti, (2)  

zagotavljanje sile za bojevanje in sile za zagotovitev delovanja, (3) 

sodelovanje s svojimi enotami v mednarodnih operacijah in misijah ter 

(4) sodelovanje s svojimi enotami v sistemu zaščite, reševanje in 

pomoči. (Več na http://www.slovenskavojska.si/struktura/72-

brigada/). 

Predstavnica 20. PEHP, stotnica Mihaela Urbanc, je predstavila 

trenutne najpomembnejše aktivnosti enote ter pri tem opisala tudi 

angažiranje njenih pripadnikov na mednarodnih operacijah, pri t.i 

migrantski krizi, varovanju objektov.  Naj ob tem posebej opozorim 

na temeljni zapis o tej enoti na internetu, in to: 20. pehotni polk je 

taktična enota Slovenske vojske, namenjena izvajanju ofenzivnih, 

stabilizacijskih, defenzivnih, podpornih in prehodnih načinov delovanj 

v vseh zemljiščnih in vremenskih pogojih ter zagotavlja lahke pehotne 

bojne zmogljivosti. Vzdržuje zmogljivosti za izvajanje vojaške 

obrambe Republike Slovenije in v sodelovanju z zavezniki odvrača 

vojaško agresijo na Republiko Slovenijo. Izvaja naloge civilno 

vojaškega sodelovanja in sodeluje v zaščiti, reševanju ter nudi pomoč 

ob naravnih in drugih nesrečah. (Več na 

http://www.slovenskavojska.si/struktura/72-brigada/20pehp/). 

Praporščak Igor Ledinek je predstavil delo vojaške pisarne na Ravnah 

na Koroškem, ki predstavlja vez med vojaškimi strukturami in 

organizacijami posebnega pomena za obrambo ter ostalimi 

organizacijami na področju zaščite, reševanja in nudenja pomoči 

civilnemu prebivalstvu v primeru naravnih in drugih nesreč ter nalog 

civilno-vojaškega sodelovanja in sodelovanja s civilnim okoljem na 

področju Koroške. 

V nadaljevanju je ga. Fanika Jeromel predstavila zdravilna zelišča, s 

poudarkom na tistih, ki rastejo tudi na zahodnem Pohorju. Poskusili 

smo zdravilen čaj, prav tako pa nas je seznanila s številnimi zelišči in 

posušenimi plodovi, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju, za 

večino pa niti ne vemo njihovo zdravilnost. 

Obisk delegacije se je zaključil ob sproščenem klepetu ter izmenjavi 

izkušenj. Obenem so dogovorjena in sprejeta temeljna izhodišča za 

izdelavo Letnega načrta sodelovanja, ki ga bodo člani OZŠČ MD 

sprejeli na svojem Letnem zboru konec februarja 2016. 

Zapisala: Ivan Arko in Alojz Jehart 

Fotografije: Frančišek Zavašnik 
 

 

 

http://www.slovenskavojska.si/struktura/72-brigada/
http://www.slovenskavojska.si/struktura/72-brigada/
http://www.slovenskavojska.si/struktura/72-brigada/20pehp/


 

 

 

 

 

 

 

Slovesnost v Dražgošah 
 

V Dražgošah je v nedeljo 10.01.2016 potekala slovesnost ob 74. 

obletnici dražgoške bitke, na kateri se je zbralo več kot 3.000 ljudi, 

zaradi slabe vremenske napovedi, nekoliko manj kot pretekla leta.  S 

prireditvijo se spominjajmo srčnosti in junaštva upornikov in velike 

tragedije Dražgošanov. 

Boji januarja 1942 so potekali v visokem snegu in pri minus 30 

stopnjah Celzija ter so terjali življenja devetih partizanov in 41 

Dražgošanov, nad katerimi so se po umiku partizanov znesli Nemci. 

Zbrane je nagovoril akademik in pisatelj Saša Vuga in med drugim 

dejal: "Dražgoše, ta veličastna zgodba o veliki moralni moči, bodo, 

dokler bomo Slovenci. Ugasnile bodo šele, če bo usahnil ves slovenski 

rod. Dotlej pa naj mu kažejo pot, dajejo pogum in samozavest. Še 

dolgo naj oznanjajo, kaj se je v resnici, kje, kdaj in kako ter zlasti 

zakaj dogajalo, in to ne samo ob bridki ledeni zori 9. januarja 

usodnega 1942. leta,"  in pozval: "Naj se ne zgodi, da bi našim ljudem 

kdaj opešal zgodovinski spomin." Predsednik Borut Pahor pa je pred 

spomenik padlim v dražgoški bitki položil venec. 

Med okoli 50 pohodniki, ki so kljub  dežju, blatu in ledu opravili z 

najzahtevnejšim, 17. nočno-dnevnim pohodom iz Železnikov prek 

Ratitovca do Dražgoš so bili tudi trije člani našega združenja. 

 Zapisal in slikal Vojko Pisar 

  

 

 



 

 

Spominska slovesnost pri Treh žebljih na 

Pohorju 
 

Na povabilo občinskega odbora ZB za vrednote NOB se je 

delegacija našega združenja, v soboto 09.01.2016 na Osankarici 

pri Treh žebljih udeležila spominske slovesnosti ob 73. obletnici 

zadnjega boja Pohorskega bataljona. Nekaj naših članov pa se je 

na ta dan udeležilo zimskega pohoda od Peska do Osankarice in 

so prav tako prisostvovali slovesnosti. 

Osmega januarja 1943 leta so nemške enote skupaj z domačimi 

izdajalci napadle borce pohorskega bataljona, ki je prezimoval pri 

Treh žebljih na Osankarici. V neenaki borbi je padlo vseh 69 borcev 

tega legendarnega bataljona razen enega, ki je bil ranjen in so ga 

Nemci kasneje ustrelili po strahovitih mučenjih v njihovem zaporu. 

Slovesnosti so se poleg okoli tisoč pohodnikov udeležili še nekateri 

visoki predstavniki političnega življenja, med njimi predsednik 

republike Borut Pahor, ministri, poslanci in državni svetniki, poveljnik 

72. brigade SV brigadir Franc Koračin, predstavniki Zveze združenj 

borcev, predstavniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo, predstavniki 

združenja Sever, predstavniki Zveze slovenskih častnikov in župani 

občin, ki obkrožajo Pohorje. 

V kulturnem programu so sodelovali člani in pevci MePZ KUD 

Štefana Romiha iz Črešnjevca in kvartet trobil iz orkestra slovenske 

policije. 

Slavnostna govornica na prireditvi je bila ministrica za obrambo 

Andreja Katič, ki se je v svojem govoru poklonila spominu borcem 

legendarnega Pohorskega bataljona in se jim zahvalila za vse, kar so 

storili za našo domovino 

Pohorskim junakom so se s polaganjem vencev poklonili številni 

obiskovalci, med drugimi  predsednik republike Borut Pahor. Tudi 

delegacija občine Mislinja je pri spomeniku položila venec v spomin 

na dva borca, domačina iz Mislinje: narodnega heroja Zdravka 

Čebularja in Ernesta Prevolnika, ki sta padla v tej bitki. 

 

 



 

 

Z vodstvom Občinskega odbora ZB  za vrednote NOB Mislinja smo 

se dogovorili, da bomo z našim sodelovanjem nadaljevali tudi v letu 

2016. 

 Besedilo in slike Ivan Arko . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pohod »Po poteh soške fronte« 2015 
 

V soboto 05.12.2015 je OZSČ Nova  Gorica pripravilo že 17.  pohod 

»Po poteh soške fronte«, ki ga organizirajo od leta 1999. Letošnji 

pohod je potekal na področju Ajševice in Lok. Med okoli 400 

pohodniki je bilo tudi 6 udeležencev našega združenja, ki so s seboj 

povabili še člane in simpatizerje iz Dravograda in Mežiške doline, 

tako da nas je bilo na avtobusu 31. Posebna zahvala gre Hartman 

Ivanu, ki je organiziral prevoz in poskrbel za obveščanje. Med 

pohodom smo na delovnih točkah spoznavali marsikaj zanimivega o 

vojaškem letališču Ajševica. Obiskali pa smo tudi vojaško pokopališče 

v Lokah, kjer je delegacija  položila venec. 

Z odprtjem soške fronte se je pričela gradnja letališč v njenem zaledju. 

Za izgradnjo letališča sta bila dva osnovna pogoja: 

prostrana ravnina in povezanost območja z ostalo prometno 

infrastrukturo. Potrebno pa je bilo upoštevati tudi dolet letal, letališče 

predaleč od fronte ni imelo svojega smisla. 

 

 

Prva avstro-ogrska vojaška letališča so bila zgrajena v Vipavski dolini. 

Letališča so bila razporejena le v globino zaledja, idealno pa bi bilo, 

če bila razporejena na vsakih nekaj deset kilometrov vzdolž fronte. Na 

avstro-ogrski strani fronte tega ni bilo mogoče doseči, saj sta na jugu 

gradnjo letališč onemogočali neugoden kraški teren in slabe vetrovne 

razmere, na severu pa alpska gorska veriga. 

Letališče na Ajševici je bilo v uporabi med majem 1915 in avgustom 

1916. Sprva se je nahajalo vzhodno od Ajševice, ob potoku Lijak, na 

desni strani ceste proti Šempasu. Zaradi močvirnatih tal se je letališče 

pomikalo proti vzhodu. Bivalni objekti so bili zgrajeni na vznožju  

Trnovske planote, vzletno-pristajalna steza pa se je pomaknila proti 

naseljema Tri Hiše in Otava. Letališče je bilo v bližini fronte in s 

svojo pozicijo za Panovcem varno pred nasprotnikovim ognjem. 

Na letališču so delovale Fliegerkompanie (Flik) št. 2, 4, 12 in 8, en 

dan v avgustu 1916 pa tudi Flik 12. Flik je predstavljala osnovno 

enoto avstro-ogrskega letalstva in je štela od šest do osem letal. Zaradi 

svoje pomembnosti je bilo letališče Ajševica večkrat tarča 

nasprotnikovih letalskih napadov. 

 



 

 

 V ta namen so letalske hangarje prebarvali v barvo okolice. Letališče 

Ajševica je prenehalo delovati s šesto soško bitko in italijanskim 

zavzetjem Gorice. 

Zanimiv, poučen in dobro organiziran pohod smo po prehojenih okoli 

8 kilometrih zaključil v vojašnici Ajševica, kjer je organizator 

poskrbel za obilno malico. V vojašnici pa smo si lahko ogledali 

slikovno gradivo o letališču iz tistih časov. Med povratkom je Goljat 

Boris poskrbel za presenečenje z  obiskom gojitelja kakija in pokušnjo 

teh slastnih sadežev. 

 

Po zaključku aktivnosti smo sklenili, da se drugo leto pohoda ponovno 

udeležimo. Ostalim članom pa sporočamo, da jim je lahko žal, da so 

ostali doma. 

Zapisal in prispeval slike 

Ivan Arko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Krn - pohod spomina 1918 - 2015 
 

V soboto 07. novembra je bil organiziran že 16. spominski pohod na Krn 

– Pohod spomina 1918 – 2015. Ker sta prejšnja dva pohoda, zaradi 

nemogočih vremenskih razmer(poplave in plazovi) odpadla, je letos 

okoli 1000 pohodnikov pričakalo čudovito jesensko vreme. Med 

udeleženci je  bilo tudi 7 članov našega združenja. Nekateri med njimi so 

odšli tudi na sam vrh Krna (2244 m) 

Letošnji  pohod je bil posvečen 100. obletnici začetka soške fronte, ki se 

je razprostirala na 93 kilometrih in na kateri sta se od konca maja 1915 

do konca oktobra 1917 v dvanajstih ofenzivah spopadli avstro-ogrska in 

italijanska vojska. 

Na slovesnosti ob Krnskem jezeru je bil slavnostni govornik predsednik 

Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik, ki je med drugim povedal : 

“Danes na srečo ta gorski svet lahko doživljamo popolnoma drugače, kot 

so ga vojaki. Za oskrbovanje bojišč so gradili žičnice in poti. Žičnic zdaj 

skoraj ni  več, ostale pa so številne mulatjere, ki gotovo sodijo v tehnično 

dediščino in predstavljajo pomembno infrastrukturo. Žal pa nam vse do 

zdaj v državi ni uspelo sistemsko urediti vzdrževanja. Kjer po mulatjerah 

potekajo tudi planinske poti, jih poskušamo vzdrževati planinci, a tako 

vzdrževanje je bolj zasilno, saj s prostovoljnim delom in skromnimi 

sredstvi česa več  žal ne zmoremo. Vzdrževanja the poti pa ne počnemo 

le zaradi planincev, ampak tudi v spomin na vse, ki so jih gradili.” 

 

Zapisal Ivan 

Arko                                                                                                             

Fotografije Vojko Pisar in Nedelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Koroško obiskala skupina Združenja 

vojaških gornikov Slovenije - ZVGS iz 

Gorenjske  
12 september 2015 

V septembru se je zgodil lep dogodek za Koroško. V soboto, dne 12. 9.  2015 je Koroško 

obiskala skupina  Združenja vojaških gornikov Slovenije- ZVGS iz Gorenjske  Svoj sedež 

ima v  Vojašnici Bohinjska Bela. Tam je tudi vežbališče za  bojevanje v gorskem 

svetu  in  naša gorska enota Slovenske vojske. Tudi na Koroškem nas je trideset članov te 

domoljubne  organizacije. Ljudje nas spoznajo po sivih  baretkah. 

Najprej  smo se ustavili na Holmcu in  si ogledali okolico ter se seznanili z dogodki boja v 

juniju 1991. 

Naslednji ogled je bila Poljana, kjer smo se ustavili pri spomeniku Svobodi in Miru. 

Podrobno smo predstavili položaje naših brigad  14. divizije in 51. Vojvodinske 

divizije  na  dan 13. maja 1945,  ko je potekala znamenita bitka z 104. Lovsko divizijo 

nemške vojne mornarice iz skupine  E – Armad,  pod. poveljstvom generala 

Aleksandra  Lehra .  Ustavili smo se tudi ob panojih, ki ponazarjajo dogodke zadnjih bojev 

druge svetovne vojne v Evropi in z usodo ustašev. 

Nekaj besed smo spregovorili tudi o Rudolfu Maistru in  Franju  Malgaju. 

Vemo, da je zelo lepa gesta, če se kdo ustavi pri spomenikih in prižge drobno svečko v 

spomin vsem padlim vojakom. 

Kot posebno znamenitost v Mežiški dolini smo si ogledali Podzemlje  Pece in se v notranjost 

popeljali z rudniškim vlakom. Nato nas je pot vodila v osrčje Pece, kjer smo se zbrali ob 

mizi s kmečkimi dobrotami na planinski koči Pikovo. Tam nas je na povabilo gospoda 

Alberta Vodovnika pozdravila tudi županja občine Črna  gospa Romana Lesjak in z veseljem 

pokramljala z  vojaškimi gorniki. 

Ob povratku smo se ustavili  še v Črni v etnološkem muzeju in v spominski sobi smučarskih 

junakov. Radi bi bili videli tudi Tino, a to ni  dano vsaki dan. 

 

 

 



 

 

Z ogledi in preživetim dnem na Koroškem so naši gorniški prijatelji z Gorenjske bili 

zadovoljni, ker so videli veliko lepega v toplem in sončnem jesenskem dnevu. 

Ob odhodu so dejali, da ima Koroška poleg čudovitih lepot narave tudi veliko kaj pokazati. 

 Sestavil: Maksimilijan Marošek 

 
 

 

Pripadniki 32. slovenskega kontingenta v 

silah Kforja opravili preverjanje končnih 

operativnih zmogljivosti 
 

Od petka, 11. septembra, do petka, 18. septembra, je potekalo 

preverjanje pripadnikov 32. slovenskega kontingenta v silah Kforja 

(SVNKON 32 KFOR), in sicer na območju Obretanovega na 

Koroškem. 

Pripadniki čet India in Kilo so bili preverjeni iz postopkov 

patruljiranja, zavarovanja objektov, zagotavljanja hitrih odzivnih sil in 

zagotavljanja sil za taktično rezervo ter spremljanja oseb in konvoja. 

Na letališču Slovenj Gradec so izvedli zaključno vajo, kjer so bili 

preverjeni še iz postopkov nadzorovanja množic in nemirov. Z 

opravljenim preverjanjem so dosegli končne operativne zmogljivosti 

za opravljanje nalog na Kosovu, ki jih bodo prevzeli oktobra letos. 

Besedilo: nadporočnica Tonja Ana Delopst, OOJ/GŠSV 

Fotografije: desetnik Luka Mitrović, 72. Brigade 

  

Zaključno vajo, v petek 18.09.2015, so si,med drugimi 

povabljenimi, ogledali tudi štirje člani OZSČ Mislinjske doline. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vojaški gorniki na spominski slovesnosti na 

Plockenpassu 
 

Dne 30.08.2015 je na Plockenpassu potekala tradicionalna spominska slovesnost pod geslom 

"Miru in prijateljstvu". Posvečena padlim avstroogrskim in italijanskim vojakom na tem delu 

fronte v 1. svetovni vojni.  

 

Na povabilo avstrijskih prijateljev iz Khewenhuller 7er bund iz Celovca, se je komemoracije 

udeležilo tudi 16 vojaških gornikov s Koroške s sekretarjem Slavkom Delalutom. Med njimi 

je bilo 6 članov iz našega OZSČ Mislinjska dolina. Delegacija je bila na slovesnosti lepo 

sprejeta in s strani govornikov pozdravljena tudi v slovenskem jeziku.  

 

Slovesnost se je pričela s spominsko mašo na italijanski strani v Timau, ter z osrednjo 

prireditvijo pri kapelici na samem Plockenpassu. Slavnostni govorniki - predstavniki vojske 

ter občin Kotschach - Mauthen, ter Pluzza - so izpostavili grozote, katere so preživljali 

vojaki na tej fronti, ter pozivali k miru, razumevanju in sodelovanju med vsemi. Poseben del 

slovesnosti pa je bil pokop posmrtnih ostankov neznanega avstroogrskega vojaka, ki so jih v 

tem letu odkrili v gorah v bližini.  

 

Dan po slovesnosti se nam je za udeležbo na slovesnosti ponovno zahvalil polkovnik Werner 

Hardt - Stremayer, ter povedal, da je v Kleine Zeitung objavljen članek s fotografijami o tej 

komemoraciji, na katerih smo tudi slovenski gorniki. Ogledate si ga lahko na naslednji 

povezavi: 

 

http://www.kleinezeitung.at/k/kaernten/oberkaernten/peak_oberkaernten/4810199/Kotschac

hMauthen_Gedenkfeier-am-Plockenpass 

  

zapisal Franc Glazer 
 

 

 

 

 

 

http://www.kleinezeitung.at/k/kaernten/oberkaernten/peak_oberkaernten/4810199/KotschachMauthen_Gedenkfeier-am-Plockenpass
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Dan domoljubja v Vuzenici 
  

V okviru praznovanja občinskega praznika Občine Vuzenica sta bili v 

nedeljo 09.08.2015 izvedeni tradicionalni prireditvi pod skupnim 

naslovom DAN  DOMOLJUBJA. 

V letošnjem letu je bil nosilec teme PVD Sever za 

Koroško.  Prireditve sta se udeležila tudi naša člana s praporom. 

Ob 10.00 uri je bila izvedena »URA ZGODOVINE« pri Vaškem 

domu na Sv. Primožu na Pohorju. Ura zgodovine je bila posvečena 

vlogi milice v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991 na 

Koroškem. Temo je podal podpredsednik PVD Sever za Koroško 

Željko Kljajič. 

Ob 12.00 uri je bilo v prireditvenem šotoru, v športnem parku pri 

Osnovni šoli v Vuzenici, organizirano srečanje borcev XI. SNOUB 

Miloša Zidanška, članov ZZB za vrednote NOB, Zveze slovenskih 

častnikov, Veteranov vojne za Slovenijo, PVD SEVER za Koroško in 

praporščakov. Slavnostni govornik na srečanju je bil podpredsednik 

PVD SEVER za Koroško Željko Kljajič. Poleg pozdrava župana, 

kulturnega programa z nastopom ansambla Diaton in recitatorjev iz 

OŠ Vuzenica je bil tudi nastop praporščakov vseh veteranskih 

in  domoljubnih društev z našega območja. 

Prireditev se je zaključila z družabnim srečanjem vseh zgoraj 

navedenih društev z občani občine Vuzenica. Upamo, da se bo drugo 

leto te prireditve udeležilo več članov naše organizacije. 

Zapisal:         Ivan Arko 

Fotografije:   Franc Areh 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pohod in proslava v čast prvih pohorskih 

partizanov 
 

V soboto, 25.07.2015, se je pet naših članov,skupine vojaških gornikov, 

udeležilo pohoda in  proslave v čast  prvih pohorskih partizanov. Pohod je 

potekal od osnovne šole v Lehnu do pomnika NOB ob Urbančevi lovski 

koči na Lehnu na Pohorju, kjer se je odvijala spominska slovesnost. 

Pohodnike in udeležence je nagovoril predsednik KO za vrednote NOB 

Podvelka Borut Končnik in župan občine Podvelka  Anton Kovše. V 

kulturnem programu so sodelovali člani KUD Lehen na Pohorju, 

OŠ  Brezno – Podvelka, ljudske pevke s Kaple, ljudske 

pevke  Šentjančanke,  umetniško društvo Vila,  MPZ Ožbalčki puobi, 

MPZ Ribnica na Pohorju in MPZ  Lehen  

Naši gorniki so se  predstavili v skupini skupaj z ostalimi vojaškimi 

gorniki iz Koroške in praporom ZVGS, kar je pri prisotnih vzbudilo 

nemalo občudovanja. 

Zapisal: IvanArko                                                                                          

Fotografije:  Franc Glazer 

  

 

 



 

 

 

 

 

30. spominski pohod na Triglav 
  

Letos mineva 30 let od prvega spominskega pohoda na triglav, ki so 

ga organizirali borci Prešernove brigade, v spomin na partizanske 

patrulje, ki so leta 1944 na vrhu Triglava izobesile zastavo. Leta 1944 

so se na vrh Triglava povzpele tri partizanske patrulje: konec maja 

patrulja Gradnikove brigade, 2. avgusta skupina kulturnikov 9. 

korpusa in v drugi polovici oktobra patrulja Jeseniško-bohinjskega 

odreda, v kateri sta bili tudi dve mladinski aktivistki iz Bohinja. 

17. in 18. julija je potekal 30. jubilejni spominski pohod na Triglav, ki 

so ga organizirali ZB za vrednote NOB, ZVVS, združenje Sever in 

ZSČ. Tradicionalno se je pohoda udeležila ekipa našega združenja. 

Letos so jo sestavljali dve članici in šest članov. S seboj so imeli tudi 

pohodni prapor. 

V soboto ob 13.00 uri je bila osrednja slovesnost ob zaključku 

letošnjega pohoda na Triglav. Skupaj s pohodniki se jo je udeležilo 

okoli 5000 ljudi. Poleg 30 letnice pohoda so na slovesnosti  obeležili 

tudi 70. letnico konca druge svetovne vojne. Slavnostni govornik je bil 

načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej 

Osterman.  V kulturnem programu so nastopili Orkester Slovenske 

vojske, Partizanski pevski zbor in solist Darko Peterman 

Naj ob tem še omenimo, da letos obeležujemo 120 let, odkar na vrhu 

Triglava kljubuje Aljažev stolp. Ta nemo priča: ‘’Tukaj smo mi 

gospodar, od tu se ne premaknemo niti za ped, to je naša slovenska 

duša.’’ 

  

Zapisal in posnel Vojko Pisar 

  

 



 

 

 

 

 

Spominska slovesnost pri Vrhorniku 
  

Krajevna organizacija za vrednote NOB Podgorje pri Slovenj Gradcu 

in Krajevni odbor za vrednote NOB Šoštanj sta bila organizatorja 

spominske slovesnosti ob 70. letnici osvoboditve, spomina na 

ustanovitev Šaleške čete na Vrhorskem vrhu in bojev XIV. divizije na 

področju Anžejevih trat. 

  

Šaleška četa je bila ustanovljena pri domačiji Vrhornik, natančneje na 

Vrhorskem vrhu 1. julija 1942. Po ustanovitvi je štela 22 partizanov. 

Šaleška četa je v času po ustanovitvi izvršila več vojaških akcij na 

območju Plešivca, Graške Gore, Zavodnja, Paškega Kozjaka, Dobrne 

... Po akciji na Plešivcu je Šaleška četa odšla na Pohorje, kjer se je 

vključila v Pohorski bataljon. Večina fantov iz Šaleške čete je padla 8. 

januarja 1943 na Osankarici s Pohorskim bataljonom. 

  

Slovesnost je bila v nedeljo 28. junija 2015, pri kmetu Kotnik Francu, 

po domače Vrhorniku. Med  okoli 200 udeleženci je bilo tudi sedem 

naših članov iz skupine vojaških gornikov.  

 Zapisal in slikal Zdenko Čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Svečana seja občinskega sveta občine 

Mislinja in proslava na Završah 
 

V soboto 27. junija se je delegacija našega združenja, na povabilo 

župana, udeležila svečane seje občinskega sveta. Pisnemu vabilu se je 

odzval tudi 20. PehP iz Celja, ki ga je zastopala stotnica Urbanc 

Mihaela. V nadaljevanju dneva smo se udeležili, na povabilo 

krajevnega odbora ZZB za vrednote NOB Mislinja, proslave ob 

spomeniku padlim borcem Pohorskega bataljona na Završah. 

17. januarja 1943 je  na Završah, zaradi  izdaje padlo  6 partizanov 

Pohorskega bataljona. Ti  borci so se 8. januarja nahajali na drugi 

lokaciji, z nalogo prebiti se na Koroško in niso sodelovali v bitki pri 

treh žebljih. V spomin in opomin so v bližini tega dogodka domačini 

postavili spomenik. V letošnjem letu pa so ga člani krajevnega odbora 

ZB za vrednote NOB iz Mislinje in Doliča, obnovili. 

Na proslavi so sodelovali praporščaki veteranskih in domoljubnih 

organizacij katerim je poveljeval naš podpredsednik. 

Slavnostni govornik je bil predsednik ZB za vrednote 

NOB  Mislinjske doline Jože Vrabič. V svojem govoru  je  poudaril 

70. letnico zmaga nad fašizmom in nacizmom, ter izpostavil kako 

tragična je izdaja. V kulturnem programu so sodelovali pevci okteta 

Dolič, krajevni trio (z diatonično harmoniko, kitaro in tubo)  in 

recitatorji. 

Občani so našo udeležbo na omenjenih prireditvah, pojavljanje v 

uniformi in prispevek pri izvedbi proslave, zelo pozitivno ocenili. 

 Zapisal in fotrografije 

 Ivan Arko 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pohod in spominska slovesnost pri 

Paučkovh bolnicah 
 

V počastitev dneva državnosti je občinski odbor ZB za vrednote NOB 

Slovenj Gradec, v četrtek 25.06.2015, pripravil pohod in spominsko 

slovesnost pri eni od lokacij Paučkovih bolnic imenovani Trška gora. 

Na spominski slovesnosti se je zbralo okoli 200 ljudi.  Sekretar 

občinskega odbora Matej Blažun je  prisotne pozdravil  in spregovoril 

nekaj besed o dnevu državnosti. Nato je sledil kratek kulturni program 

z recitacijami kajuhovih pesmi in nastopom  pevskega  zbora 

Bršljanke. Predsednik občinskega odbora pa je prisotne seznanil s 

pomenom partizanske sanitete in njeno vlogo v oboroženem odporu. 

Na koncu je zaslužnim članom podelil spominske plakete. 

Na slovesnosti so bili prisotni trije partizani, ki so se zdravili v tej 

bolnici in v njej dočakali tudi svobodo. V lepem vremenu se je 

spominske slovesnosti udeležila tudi delegacija našega združenja. 

  

Tekst in slike Ivan Arko 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Udeležba na občinski proslavi ob dnevu 

državnosti v Mislinji 
V sredo 24.06.2015 je v dvorani  PC Lopan potekala občinska 

proslava občine Mislinja ob dnevu državnosti. Poleg večjega števila 

občanov so se proslave udeležili tudi predstavniki veteranskih in 

domoljubnih organizacij, ki delujejo na območju občine Mislinja. 

Naša delegacija se je udeležila proslave skupaj z zastavonošo. 

 

V kulturnem programu so sodelovali učenci osnovne šole Mislinja in 

učenci glasbene šole Slovenj Gradec. Osrednji govornik je bil naš 

podpredsednik Ivan Arko. V svojem govoru je orisal dogodke izpred 

24 let, vzroke in posledice. Na koncu pa poudaril, da , se skušamo 

razumeti v različnih pogledih,  da  presežemo te  razlike in da skupno 

združeni premagamo težave v katerih smo se znašli. Vsem občankam 

in občanom pa je zaželel prijetno praznovanje dneva državnosti in 

občinskega praznika. 

Na koncu je župan občine Mislinja Bojan Borovnik podelil priznanja 

najboljšim učencem, ki so sodelovali v literarnem, slikarskem in 

fotografskem natečaju na temo SVOBODA, ki je bila posvečena 70 

letnici osvoboditve in sovpadala z dnevom državnosti. 

  

Zapisal in fotografiral Ivan Arko 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Spominski pohod in proslava na Jesenkovi 

domačiji 
 

V nedeljo, 21.06.2015, se je skupina naših članov in zastavonoša udeležila 

tradicionalnega spominskega pohoda in proslave na Jesenkovi domačiji nad 

Pamečami. 

Aktivnost organizirata občinski odbor ZZB za vrednote NOB Slovenj 

Gradec in vaška skupnost Pameče – Troblje. S  pohodom in proslavo vaška 

skupnost pričenja  s prireditvami, ki so posvečene praznovanju vaške 

skupnosti in se vrstijo cel teden.  ZZB za vrednote NOB pa istočasno 

pripravi spominsko slovesnost, ki je posvečena devetim padlim borcem 2. 

bataljona Zidanškove brigade.  Brigada se je namreč po uspešno izvedenih 

akcijah v Šmartnem, Pamečah in Otiškem vrhu koncem marca 1944 

umaknila na območje Pohorja.  2. bataljon se je ustavil na Jesenkovi 

domačiji. Zaradi izdaje so nemške enote 4. aprila 1944 obkolile Jesenkovo 

domačijo in v neenakem boju je izgubilo življenje 9 partizanov, večje 

število pa je bilo ranjenih. 

V programu so sodelovali pevski zbor Gradiški fantje, učenci osnovne šole 

Pameče in  skupina Diaton s harmonikami iz Dravograda.  Pohodnike in 

obiskovalce je nagovoril predsednik vaške skupnosti Andrej Breznik. O 

bitki pri Jesenku in 70. letnici zmage nad fašizmom in nacizmom pa je 

spregovoril Marjan Križaj.  

                    ZapisalIvanArko                                                                          

                    Fotografije Maksimiljan Marošek 

 

 

 

 

 

 



 

Organizacije ZSČ skupaj z ZVVS podprle 

pohod skupine porabskih Slovencev iz 

Androvcev v Porabju na Triglav 
 

Organizacije ZSČ v pomurski, vzhodnoštajerski, zahodnoštajerski, 

ljubljanski in gorenjski regijii so skupaj z organizacijami ZVVS v 

tednu od 15. do 19. junija izvajale podporo skupini pohodnikov z 

Malega Triglava v Andovcih v Porabju do slovenskega očaka 

Triglava. Poleg vodičev, organizacije namestitve so pohodnikom 

predstavile tudi znamenitosti ter vojaško-zgodovinske značilnosti na 

posameznih območjih. 

Mali Triglav predstavlja skalo ki je bila pripeljana iz triglavskega 

narodnega parka v najmanjšo slovensko vas v Porabju Androvci in je 

simbol slovenstva in enotnosti porabskih Slovencev. V podstavek 

spomenika iz leta 2007 je namreč vgrajenih tudi sedem kamnov iz 

vseh slovenskih vasi v Porabju in treh mest (Budimpešta, Sombotel in 

Monošter) kjer imajo odseljeni Porabci društva. Od tega spomenika, je 

Porabsko kulturno in turistično društvo Androvci tudi letos pripravilo 

pohod od njihovega Malega Triglava na Triglav. 

15 članov društva se je v ponedeljek 15. junija .2015 ob 4.00 zjutraj 

podalo na 300 km dolg pohod. Pot jih je vodila najprej do Gornjega 

Senika, kjer so jih na nekdanjem mejnem prehodu Martinje pričakali 

člani Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze slovenski 

častnikov, ki so veliko pomagali pri pripravah (določitev primerne 

pohodne trase, priprava zemljevida itd.) in tudi pri sami izvedbi 

pohoda (spremstvo, ogled spominskih obeležij osamosvojitvene vojne, 

spremstvo na Triglav itd.). Pohodnike je podprla tudi 72. brigada 

Slovenske vojske. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pohodniki so prispeli na Pokljuko v petek 19.junija v večernih urah, 

kjer so se jim pridružili tudi člani ZVGS. Na Triglav so se podali 

naslednji dan v spremstvu sedmih članov ZVGS, sicer izkušenih 

gorskih vodnikov. Kljub slabemu vremenu, večkrat jih je pral dež, 

pred Kredarico pa je pričelo močno snežiti, jim je vsem uspelo priti do 

koče na Kredarici. V nedeljo zjutraj so se  trije pohodniki, v spremstvu 

štirih spremljevalcev, članov ZVGS, podali na naš najvišji vrh. Ostala 

skupina pa se je v spremstvu treh članov ZVGS odločila za vrnitev v 

dolino. 

Skupini, ki se je odpravila na Triglav, je uspelo stopiti na vrh in s tem 

so izpolnili zastavljen cilj. 

  

Zapisal in slikal Vojko Pisar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odkritje spominskih plošč v Golavabuki in 

na Legnu 
 Policijsko veteransko društvo Sever za Koroško je v nedeljo, 7. junija 

2015 izvedlo spominsko slovesnost,  posvečeno zgodovinskim 

dogodkom občanov, ki so v letu 1991 na območju Slovenj 

Gradca,  nudili  v času osamosvajanja Republike Slovenije  na svojih 

domačijah  tajno lokacijo vojnim enotam policije - Uprave za notranje 

zadeve Slovenj Gradec.  S temi pogumnimi, domoljubnimi dejani so 

prispevali nenadomestljivo  zgodovinsko vlogo pri nastajanju naše 

Republike Slovenije. 

 Slovesnosti  so potekale v nedeljo, 7. junija  z otvoritvijo spominskih 

plošč  na domačiji Verčkovnikovih p.d. Razbornik   v 

Golavabuki  28,  ter Kristjana- Marije Gaberšek  na Legnu 161. 

 Zgodovinsko vlogo domačij in posameznikov v času osamosvajanja 

Slovenije ,  sta s posebnim čustvenim govorom predstavila policijska 

veterana -bivša šefa Oddelka skupnih služb ter Oddelka za zatiranje 

kriminalitete pri UNZ Slovenj Gradec, Srečko Lampret in Stane 

Isakter podžupan MO Slovenj Gradec,  Ksandi Javornik. 

 V kulturnem programu so sodelovali pevci Moškega pevskega zbora 

Šmartno. S posebnim spoštovanjem so slovesnost s svojo prisotnostjo, 

počastili: praporščaki PVD Sever za Koroško, Zveze vojnih veteranov 

Slovenije, Slovenskih častnikov ter Zveze borcev za ohranjanje 

vrednot NOB pod poveljstvom koroških praporščakov, Temnikar 

Jožetom, njihove uniformirane delegacije (OZSČ Mislinjske doline sta 

predstavljala podpredsednik Ivan Arko in zastavonoša Bojan Keber), 

policisti PP Slovenj Gradec z direktorjem PU Celje, Jožetom Senico. 

Delegacije veteranov, policistov in domačinov so se s posebnim 

čustvenim  spominom poklonili tudi na grobu pokojnega veterana 

Kristjana Gaberška v Šmartnem. 

Hvala domačim, ki so poskrbeli za prijetno gostoljubje. 

 Povzetek izjave za javnost 

 Vinko Mlinšek, predsednik Policijskega veteranskega društva Sever 

za Koroško 

 

 

 

 

 

 



Pohod in proslava pri spomeniku 

Zidanškove brigade 
  

V spomin na bitko Zidanškove brigade  na Mali Kopi na Pohorju, dne 

02.06.1944,  kjer je  brigada  premagala okupatorske enote, vsako leto 

krajevni odbor za vrednote NOB Šmartno pri Slovenj Gradcu, v 

sodelovanju z občinskim odborom Slovenj Gradec,  organizira pohod 

s prireditvijo pri spomeniku Zidanškovi brigadi na Mali Kopi.  Pohoda 

in  prireditve v soboto 13.06.2015 se je udeležilo tudi sedem 

članov  območnega združenja  slovenskih častnikov Mislinjske doline. 

Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik KO za vrednote NOB 

Šmartno Vinko Verčkovnik. Slavnostni govornik  je bil predsednik 

občinskega odbora za vrednote NOB Slovenj Gradec Jože Vrabič. 

Program so s petjem popestrile ljudske pevke Bršljanke. 

V spomin na dogodke na tem delu Pohorja med drugo svetovno vojno 

je občina  Slovenj Gradec 3. junija 1984 odkrila spomenik, posvečen 

borcem Zidanškove brigade, 1. pohorskemu bataljonu, enotam 4. 

operativne cone, 1. in 2. pohorskemu odredu, XIV. diviziji, šestim 

partizanskim bolnišnicam in pohorskim kmetom. Na osrednjem 

tonalitnem obelisku je pritrjena plošča, ki spominja na zmagoviti boj 

Zidanškove brigade 2. junija 1944, plošče na štirih tonalitnih kvadrih 

pa povedo, komu vse je posvečen spomenik. Na eni od njih piše: 

»Pohorskim kmetom za velik prispevek, ki je omogočil 

narodnoosvobodilni vojski nove boje do končne zmage.« 

Člani OZSČ Mislinjske doline se tradicionalno udeležujemo pohoda v 

spomin na bitko Zidanškove brigade na Mali Kopi. Žal je letošnja 

aktivnost potekala na dan, ko je bilo še več drugih dogodkov in so se 

naši člani udeležili tudi drugih aktivnosti. 

Zapisal, Ivan Arko 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dan odprtih vrat v vojašnici Bohinjska Bela 
 

V soboto, dne 30. maja 2015 je bil v vojašnici Dan odprtih vrat. 

Skupina gornikov iz naše organizacije ZSČ Mislinjske doline 

je obiskala 132. polk iz sklopa 1. brigade SV. To je naša gorska enota, 

ki nas je tudi povabila na obisk. Poleg poveljstva nas je sprejel tudi 

predsednik ZVGS gospod polkovnik Fedja Vraničar. 

Ogledali smo si spominske prostore organizacije vojaških gornikov, 

nato je bila prikazana kratka taktična vaja napada s spustom z vrvmi 

preko navpične gorske stene. V zunanjih prostorih vojašnice je bila 

nato na ogled vojaška tehnika . Največ pozornosti smo namenili 

avtomatski puški F 2000 cal. 5,56 x 45. Ima mehanski in optični 

merek. Videli smo, da je laserska rdeča točka pokazatelj, kjer bo 

zadela krogla. Takšen način merjenja je zelo enostaven in zanesljiv. 

Povedali so tudi, da je merilna naprava slovenske izdelave .Na 

poligonu je bila prikazana tudi vožnja z vozili kot je hamer, kobra in 

valuk. 

Kdor je želel, je lahko poskusil terensko vožnjo. 

Vojaška policija je prikazala svojo oborožitev in opremo. Poskusili 

smo obleči zaščitne jopiče in si ogledali detektorje za odkrivanje 

eksplozivov po uporabi. i. 

Iz področja zaščite in reševanja smo si ogledali uporabo 50 m lestve 

na specialnem vozilu in delovanje ekip zdravstvene nege in reševanja. 

Bilo je še marsikaj za videti. Morali pa smo pohiteti, ker je kazalo, da 

bo nevihta. 

Po kosilu smo se zadovoljni vračali proti domu. Zavedali smo se, da je 

naša SV dobro opremljena in usposobljena. 

Maksimilijan Marošek 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SLOVESTNOST IN 24. SPOMINSKI 

POHOD "Pekre, 23. maj 1991" 
SLOVESTNOST IN 24. SPOMINSKI POHOD "Pekre, 23. maj 1991" 

Mestna občina Maribor je v sodelovanju z Območnim združenjem 

veteranov vojne za Slovenijo Maribor, Območnim združenjem 

slovenskih častnikov Maribor in Krajevno skupnostjo Pekre, pri 

izobraževalnem centru v Pekrah organizirala v soboto 22.05.2015 

slovesnost v počastitev spominskega dne Mestne občine Maribor - 

Pekrskih dogodkov. 

23. maja 1991 je Jugoslovanska ljudska armada obkolila učni center 

slovenske teritorialne obrambe v Pekrah. To je bil prvi vojaški napad 

JLA  na pripadnike nastajajoče slovenske vojske. V Pekrah je bila 

namreč nastanjena prva generacija slovenskih nabornikov. Uporu 

pripadnikov teritorialne obrambe so se takrat pridružili tudi 

Mariborčani. 

Zbrane v Izobraževalnem centru Pekre je med drugimi nagovorila 

ministrica za obrambo Andreja Katič. Slavnostni govornik, upokojeni 

generalmajor Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za 

Slovenijo, je poudaril, da je pred 24 leti v Pekrah postalo jasno, da bo 

državo žal treba braniti tudi z orožjem. 

Prav tako je tega dne potekal tradicionalni že 24. spominski pohod 

“Pekre 23. maj 1991”.   Potekal je od izobraževalnega centra, po 

ulicah Peker, Na Gorco, mimo Pekrske Gorce, mimo RTV hiše do 

vojašnice generala Maistra (Kadetnice), Povratek pa od vojašnice  po 

"tankovski poti" čez Lackovo na strelišče,  do izobraževalnega centra. 

V času zadrževanja v vojašnici so si ogledali statične in dinamične 

predstavitve oborožitve in opreme Slovenske vojske. 

Proslave, pohoda in aktivnosti ob dnevu odprtih vrat se je kljub zelo 

slabemu vremenu udeležilo sedem naših članov iz skupine vojaških 

gornikov. 

 Zapisal: Ivan Arko    

 Fotografije: Vojko Pisar 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

70. OBLETNICA ZADNJIH BOJEV 

DRUGE SVETOVNE VOJNE 
Na Poljani pri Prevaljah  je bila v soboto 16.05.2015 osrednja proslava 

ob 70. obletnici zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih tleh. 

Čeprav je Evropa konec vojne slavila že 9. maja leta 1945, so na 

Koroškem šest dni zatem še vedno potekali boji. 

Proslave se je udeležilo okoli 4.000 ljudi, med  njimi tudi zdajšnji in 

nekdanji predsednik republike Borut Pahor in Milan Kučan, notranja 

ministrica Vesna Györkös Žnidar ter številni domači in tuji gostje. 

K spomeniku Svobodi in miru so vence položili predsednik države, 

veteranska in domoljubna društva in župani koroških občin. V 

delegaciji, ki je polagala vence je bil tudi član ZVGS Maksimiljan 

Marošek. 

V kulturnem programu so nastopala  kulturna društva mežiške 

doline  in tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. 

Slavnostni govornik je bil častni predsednik Zveze združenj borcev za 

vrednote narodnoosvobodilnega boja  Janez Stanovnik. Poudaril je, da 

so po smrti vse žrtve enake, zato danes političnih in ideoloških bitk ne 

moremo bojevati preko grobov. 

Zmaga ni bila samo vojaška zmaga, ampak tudi zmaga vrednot in 

načel, je poudaril Stanovnik, ki je pozval k ohranjanju spomina ter k 

slogi in spravi. Dejal je, da zmaga zaveznikov v vojni ni bila samo 

vojaška zmaga, ampak tudi zmaga vrednot in načel, ki so zapisane v 

ustanovni listini Združenih narodov in ki jih bomo lahko uresničevali 

le, "če bomo strpni in če bomo v strpnosti spoštovali eden drugega kot 

dobri sosedi". 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

To pa ga, kot je dejal, pripelje do sprave. "Sprava ima dve korenini. 

Ena je pieteta do žrtev, do mrtvih, druga je spoštovanje naše 

preteklosti," je dejal Stanovnik in dodal, da je pieteta nekaj, kar so 

nam matere ob rojstvu vsadile v našo dušo in srce. "Pieteta pomeni, da 

smo vsaj po smrti vsi enaki," je izpostavil Stanovnik in dodal, da zato 

greši proti temu osnovnemu zakonu civilizacije tisti, "ki kakorkoli deli 

kosti". 

Glede spoštovanja preteklosti pa pravi, da ne smemo hvaliti samo 

tisto, kar nam odgovarja. "Kar se je zgodilo, se je zgodilo. In mladi 

svet - to, kar se je zgodilo, je veličastno. To, da smo se mi, kri vaše 

krvi, takrat uprli in šli v tele hoste, to je nekaj, na kar morate biti 

ponosni!" je pozval Stanovnik in dejal, da si tisti, ki so domovino 

branili, zaslužijo veličasten spomin. 

Ob koncu nagovora je spomnil še na besede največjega slovenskega 

pesnika Franceta Prešerna, da naj se edinost, sloga, sprava spet k nam 

vrnejo in da oblast ter z njo čast spet naša bosta last. 

Na prireditvi je sodelovalo 6 članov OZSČ, skupine vojaških 

gornikov. Naš član Hartman Ivan pa se je udeležil prvega pohoda iz 

Mislinje do Poljane po poti, ki so jo pred 70. leti prehodili borci 

Šercerjeve brigade, ki so hiteli na pomoč partizanskim enotam na 

Poljani. Upamo, da bo ta pohod postal tradicionalen in da se ga bo 

naslednje leto udeležilo več naših članov. 

  

Zapisal  Ivan Arko 

Fotografije Jože Hribar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekrski dogodki 2015 
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ARIHOVA PEČ 2015 
 

V nedeljo,  1. marca 2015, se je 6 naših članov iz  skupine gornikov 

OZSČ Mislinjske doline udeležilo 37. tradicionalnega zimskega 

pohoda na Arihovo peč v Avstriji, ki ga organizirajo Slovenska 

športna zveza, Slovensko planinsko društvo Celovec in Slovensko 

prosvetno društvo "Rož" Šentjakob 

Pohod je organiziran v spomin na osem partizanov, ki so umrli v boju 

z Nemci 8. februarja 1945 pod mogočno Arihovo pečjo, pod katero je 

bil tudi partizanski bunker. 

Letošnji 37. tradicionalni pohod  je privabil okoli 550 pohodnikov, ki 

so se ob lepem vremenu in po zimskem terenu povzpeli od Polanca na 

Čemernici do obnovljenega partizanskega bunkerja in spominske 

plošče pod Arihovo pečjo in nato po bolj zahtevni poti pri Arihovi 

peči ali po malce lažji poti mimo Ressmannove koče do edine 

slovenske planinske koče v Karavankah  na Bleščeči (1084 m), ki jo 

oskrbuje Slovensko planinsko društvo Celovec. V dolino so se 

pohodniki vrnili spet mimo Ressmannove koče k zabavnem zaključku 

pri Polancu. 

Tudi na letošnjem pohodu, ki je potekal po lepem vremenu, ni 

manjkalo družabnosti - ne na koči na Bleščeči, kjer so pohodnike 

pričakali člani Slovenskega planinskega društva Celovec , ne v cilju 

na Čemernici, kjer je bila za pohodnike pripravljena malica, pijača in 

tudi glasba. Vsak udeleženec je prejel diplomo za udeležbo na 

pohodu. 

Kot vrsto let do sedaj, se bomo pohoda udeležili tudi v naslednjem 

letu. Nihče od naših članov na poti ni imel nikakršnih težav, kar kaže 

na dokaj dobro fizično pripravljenost, saj se le na tak način najlažje 

izognemo morebitnim poškodbam. 

 Zapisal: Hartman Vanč 

 Slike:    Pisar Vojko 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV 

OBMOČNEGA ZDRUŽENJA 

SLOVENSKIH ČASTNIKOV 

MISLINJSKE DOLINE 
 

V petek, dne 27. februarja 2015, je potekal Letni zbor članov Območnega združenja 

slovenskih častnikov Mislinjske doline. Na njem smo pregledali delo v preteklem letu, 

sprejeli načrt dela za letošnje leto in sprejeli nov Statut združenja. 

Poleg 32 članov OZSČ MD je bilo prisotnih tudi 5 gostov, katerim se iskreno zahvaljujemo 

za udeležbo in vzpodbudne besede glede nadaljnjega dela in sodelovanja. 

Temeljni poudarek v razpravi o dosedanjem delu je bil na entuziazmu in pripravljenosti 

aktivnih članov našega združenja pri izvajanju in sledenju zadanih ciljev, pri tem pa tudi na 

uveljavljanju združenja v lokalnem okolju, v katerem delujemo. Želeli pa bi si še večje 

število  članov pri načrtovanih aktivnostih in posebej pozivamo vse, da se v bodoče aktivneje 

vključujejo v  dejavnosti združenja. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

OBČNI ZBOR ZVEZE VOJAŠKIH 

GORNIKOV 
 

V soboto dne, 24.01.2015, je v Centru za obrambno usposabljanje v Poljčah potekal 6. Redni 

občni zbor Zveze vojaških gornikov. Udeležilo se ga je tudi 6 gornikov, članov našega 

OZSČ Mislinjske doline. 

                          

                                

 

V uvodu je sledil pozdrav zastavi in slovenska himna, ki jo je zapel pevski zbor  gornikov. 

Nato je pevski zbor z nekaj pesmimi  poskrbel za krajši kulturni program. 

Po izvolitvi delovnega predsedstva in potrditvi dnevnega reda je zbor potekal po ustaljenem 

programu.. 

Predsednik ZVGS  polkovnik Fedja Vraničar je podal podrobno analizo celoletnega dela.. 

Predstavil je tri glavne naloge organizacije ZVGS. kot si sledijo : 

Organizacijsko strokovne dejavnosti, športno rekreativne dejavnosti, domoljubno-kulturne 

dejavnosti, sodelovanje z avstrijskimi in italijanskimi gorniki, gorniki iz Črne gore iz Švice 

in iz drugih držav članic IMS, International Mountains Soldiers  Organization. 

V Sloveniji smo opravili številne pohode; na Triglav, Dražgoše in druge gore ter pogorja. 

Udeležili smo se smučarskih prireditev, komemoracij, proslav ob različnih zgodovinskih 

dogodkih in praznikih. Prisostvovali smo vojaškim vajam Slovenske vojske kot dobra praksa 

vojaško strokovnega usposabljanja. 

Zelo odmevno je bilo sodelovanje z gorniki v Italiji , kjer smo se udeležili skupnega pohoda 

na Ortigaro in velike parade v Pordanonu. Z gorniki Avstrije Khevenhuller 7-er Bund smo se 

srečali v Celovcu ob praznovanju Adventa ( 25. Jager Batailon )  Nato mpa smo jih povabili 

na Poljano, kjer mo položili venec k spomeniku Svobode in miru v spomin na vse padle 

vojake v drugi svetovni vojni. 

 

V nadaljevanju je predsednik predstavil načrt dela za leto 2015 , ki smo ga sprejeli z 

nekaterimi dopolnitvami.Predsednika ZVGS in ZSČ sta podelila  priznanja ZVGS.  

Med dobitniki je tudi naš član Milan Marošek, ki je za svoje delo prejel srebrnoi odličje 



ZVGS.. 

 

                               

                                  

Vojaške gornike so na občnem zboru pozdravili tudi naslednji predstavniki : 

Načelnik Generalštaba SV general  Andrej Osterman je poudaril pomen sodelovanja med SV 

in ZVGS in predlagal nekaj osnovnih smernic sodelovanja. 

Predsednik Zveze  slovenskih častnikov general  dr. Alojz Štajner je poudaril aktivno vlogo, 

ki jo ima ZVGS v okviru organizacije ZSČ. 

Občni zbor so pozdravili še predsednik Gorske reševalne službe in vojaški kurat monsinjor 

gospod  Prelc, ki je predstavil  novo gorniško molitev. Vsak udeleženec občnega zbora je 

lahko prejel zapis te molitve v obliki lepo oblikovane podobice z gorskim cvetjem in križem, 

ki naj nas spremlja za varnost, srečo in dobro počutje na vseh naših poteh. 

Na občnem zboru smo člani vojaških gornikov potrdili podana poročila, sprejeli delovni 

načrt za leto 2015,soglašali smo s predlaganimi smernicami in priporočili. 

Uspešnemu delu zbora je sledila malica in medsebojni pogovori z druženjem. 

Zapisall  Maksimiljan Marošek. 

Fotografije je prispeval Kupčič Zdenko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDSTAVNIKI 72. BR IN 20. PEHP SV 

NA OBISKU V SLOVENJ GRADCU 
V sredo, 14. januarja 2015, je na povabilo Območnega združenja 

slovenskih častnikov Mislinjske doline poveljstvo 20 PEHP 

Slovenske vojske iz Celja in dva predstavnika 72. brigade SV, 

obiskalo mestno občino Slovenj Gradec 

Na podlagi podpisane Listine o sodelovanju med 72. brigado 

Slovenske vojske in Območnim združenjem slovenskih častnikov 

Mislinjske doline, se vsakoletno izmenjajo delegaciji s ciljem, da se 

analizirajo  rezultati  enoletnega  sodelovanja, dogovorijo vsebine za 

delovanje v naslednjem obdobju ter izmenjajo izkušnje in rezultati pri 

izgradnji bojne moči Slovenske vojske. Ob tej priložnosti se 

predstavniki SV seznanijo tudi o uspehih ter odprtih vprašanjih  na 

lokalni ravni. 

Po transformaciji SV je 20. Pehotni polk SV, v okviru 72. Brigade 

zadolžen za civilno sodelovanje s 33 občinami. Med te občine spadata 

tudi občina Mislinja in mestna občina Slovenj Gradec. 

Predstavnike  Slovenske vojske  in Predsedstva OZSČ je najprej 

sprejel župan mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas, ki se je 

najprej zahvalil SV za pomoč pri odpravi posledic poplav in žleda.. 

Nato je predstavil osnovne podatke o občini, gospodarstvo v občini, 

odprta  vprašanja v zvezi z infrastrukturo, še posebej problem z 

uničenimi cestami in tretjo razvojno osjo, ukinjanje oz. selitev 

določenih državnih institucij iz mesta in regije in problemi glede 

financiranja oz.  zmanjšanja teh sredstev za občine s strani države.. Na 

koncu je prisotne seznanil še z nekaterimi znamenitostmi kraja in 

znanimi slovenjgrajčani in poudaril dobro sodelovanje z OZSČ 

Mislinjske doline 

Predstavnik 72. Brigade podpolkovnik Vjekoslav Jurčan je uvodoma 

opravičil poveljnika, ki se zaradi nujnih nalog ni mogel udeležiti tega 

srečanja. V nadaljevanju je izpostavil dobro sodelovanje z OZSČ 

Mislinjske doline in prisotne seznanil, da je od sobote, 11. oktobra, 

Slovenska vojska prisotna tudi na Koroškem. Tega dne so na Ravnah 

na Koroškem slovesno odprli pisarno Slovenske vojske, s čimer bo 

zagotovljena neprekinjena vez med vojaškimi strukturami in 

organizacijami posebnega pomena za obrambo ter ostalimi  

organizacijami na področju zaščite, reševanja in nudenja pomoči 

civilnemu prebivalstvu v primeru naravnih in drugih nesreč ter nalog 

civilno-vojaškega sodelovanja in sodelovanja s civilnim okoljem na 

področju Koroške. Uradne ure v ponedeljek, sredo in petek. Vodja 

pisarne in kontaktna oseba pa je štabni vodnik Igor Ledinek. 

 



Namestnik poveljnika 20. PEHP SV podpolkovnik Boštjan Novak  je 

uvodoma predstavil enoto. 20. pehotni polk je taktična enota 

Slovenske vojske, namenjena izvajanju ofenzivnih, stabilizacijskih, 

defenzivnih, podpornih in prehodnih načinov delovanj  ter zagotavlja 

lahke pehotne bojne zmogljivosti. Izvaja naloge civilno vojaškega 

sodelovanja in sodeluje v zaščiti, reševanju ter nudi pomoč ob 

naravnih in drugih nesrečah. Tako so bili v lanskem letu prisotni pri 

normalizaciji razmer ob žledu in poplavah v obeh občinah. V letu 

2014 so pridobili certifikat, ker so uspešno prestali 

preverjanje  končnih operativnih zmogljivosti po Natovi metodi 

Combat Readiness Evaluation (CREVAL). 

Nato si je delegacija ogledala zasebni muzej Antona Štrigla na 

Selovcu. Toni nam je razkazal svojo zbirko zastav, uniform, priznanj 

in zanimivh predmetov znanih osebnosti iz naše polpretekle 

zgodovine.  Ogled pa smo zaključili v njegovi sobi z zdravilnimi 

zelišči, kjer nam je predstavil pošušena zelišča in  kreme, ki jih iz 

zelišč sam izdeluje. 

Obisk  se je zaključil ob sproščenem klepetu ter izmenjavi izkušenj v 

gostišču Bučinek. 

Zapisal Ivan Arko 

Fotografije Alojz Kamnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO POTEH SVOBODNE JELOVICE 2015 
Po stezah partizanske Jelovice 2015 

 

Štirje gorniki, člani naše organizacije, so se tudi letos 

udeležili  spominskega pohoda v okviru prireditev »Po stezah 

partizanske Jelovice«. Organizatorji so pripravili 9 organiziranih 

pohodov, ki se med seboj razlikujejo po različnih izhodiščnih krajih, 

po dolžini in težavnosti, ter en kolesarski vzpon. Vsi pa se zaključijo v 

Dražgošah. 

Naši člani so si izbrali pohod v organizaciji PD Železniki, ki je potekal 

v noči iz sobote 10.01. na nedeljo 11.01.2015 iz Železnikov čez Razor 

do Krekove koče na Ratitovcu, preko planine Pečana, po Jelovici v 

Dražgoše. Sam pohod je bil dolg  25 km, imel 1596 m vzpona, 1236 m 

spusta in je trajal okoli 10 ur. Namenjen je pohodnikom z dobro 

kondicijo. Tega pohoda se je udeležilo okoli 200 pohodnikov. 

Na koncu poti v Dražgošah so se pri spomeniku dražgoške bitke 

udeležili 58. osrednje prireditve »Po stezah partizanske Jelovice«, 

posvečene 73. obletnici bojev, ki so potekali med 9. in 11. januarjem 

1942 v vasi Dražgoše med enotami Cankarjevega bataljona in enotami 

nemške vojske. Proslave se je udeležilo okoli 6.000 ljudi. Med njimi 

predsednik države Borut Pahor, predsednik državnega sveta Mitja 

Bervar, bivši prvi predsednik države Milan Kučan, nekateri ministri, 

poslanci, župani, predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij. 

V kulturnem programu so sodelovali baritonist Tone Habjan, 

harmonikar Nejc Jemc, partizanski pevski zbor, orkester Slovenske 

vojske, recitatorka Jerneja Tolar in učenci podružnične šole Dražgoše. 

Slavnostni govornik je bil akademik dr. Anton Vratuša. V svojem 

govoru je orisal dogodke  v Dražgošah januarja 1942 in potek 

oboroženega upora v Sloveniji v času druge svetovne vojne.  

Lani je bil na proslavi v Normandiji, ob 70. letnici odprtja druge 

fronte, v delegaciji slovenskih veteranov in kot je v zaključku svojega 

govora dejal, je ta proslava pomenila “tudi spravo med nekdanjimi 

sovražniki in njihovo zavedanje skupne odgovornosti za mir in varnost 

v sodobnih časih ter za vrnitev potrebnega medsebojnega zaupanja 

med narodi. To dolgujemo žrtvam vojnega in drugega nasilja v 2. 

svetovni vojni in po njej, pa tudi samim sebi in bodočim rodovom.  

Želim, da tega dolga nikoli ne pozabimo in da se ga spomnimo še 

zlasti letošnje leto ob 70-letnici osvoboditve naše domovine. Stopimo 

torej skupaj, poglejmo si v oči in si sezimo v roke. Tako bo tudi izhod 

 



iz današnjih težav naše družbe lažji, saj si ljudje želijo živeti v miru, 

medsebojnem zaupanju, solidarnosti in dobrem sosedstvu.” 

 Zapisal Ivan Arko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SREČANJE VOJAŠKIH GORNIKOV IZ 

AVSTRIJE IN IZ SLOVENIJE NA 

POLJANI 
  

Delegacija vojaških gornikov iz Avstrije, ki se imenuje Khevenhuller 

7- er Bund je dne, 11. decembra 2014 obiskala vojaške gornike iz 

Slovenije. Srečanje smo organizirali v kraju Poljana, kjer so bili zadnji 

težki boji v  drugi svetovni vojni v Evropi. 

Obmejno področje so branile :14. divizija, 51. vojvodinska divizija  in 

druge partizanske enote. Udeležen je bil tudi angleški korpus s 

tankovsko enoto. 

Poveljnik nemške E- armadne enote Aleksander fon Lohr je dne, 9. 

maja 1945 podpisal kapitulacijo v Topolšici. Obljubil je premirje, 

vendar obljube ni izpolnjeval. 

Peti dan po kapitulaciji je iz Braslovč krenil z oklepno enoto preko 

Šoštanja, Črne, Mežice in Poljane proti Pliberku. Za njim je dopoldne 

13 .maja 1945 prišla na področje Poljane 104. lovska divizija  nemške 

vojske. Na Poljani so jo zaustavile naše sile in zahtevale, da položi 

orožje in vojaško opremo. Razgovori so potekali več ur in polkovnik 

nemške vojske je končno podpisal predajo. S tem se vsi v diviziji niso 

strinjali, komando je prevzel neki kapitan in v trenutku je prišlo do 

ognja iz vsega orožja. Divizija je bila obkoljena in je že v kratkem 

času odložila orožje in dvignila belo zastavo. 

Padlo je veliko nemških vojakov, veliko je bilo ranjenih, izgube naših 

enot so bile male. S tem se je 15. maja zaključila II. svetovna vojna v 

Evropi. 

Naslednjega dne so bili na tem mestu hudi boji z ustaško vojsko. Del 

te ustaške vojske se je prebil do Libuč v Avstriji in se tam predal. 

19. maja 1945 je skupina, ki jo je vodil kapetan Nace Miklič , pri 

Velikovcu aretirala generala Aleksandra fon Lohra . Za vojne zločine 

so mu sodili v Beogradu. 

Na prostoru zaključnih bojev v drugi svetovni vojni v Evropi, so leta 

1985 postavili spomenik Svobodi in miru. 

Avstrijska delegacija vojaških gornikov je na dan obiska k temu 

spomeniku položila venec in skupaj smo se poklonili  vsem žrtvam 

 



vojne. 

Po kratki svečanosti in po obuditvi spominov na tragične dogodke o 

zaključku druge svetovne vojne v Evropi, smo nadaljevali z 

druženjem in obiskali Podzemlje Pece . Ogledali smo si pridobivanje 

svinčene in cinkove rude v rudniku Mežica, ki je uspešno 

obratoval  približno 400 let 

V obdobju obratovanja rudnika od leta 1665.dalje so izkopali 19 

milijonov ton rude in pridobili en milijon ton svinca in 0,5 milijona 

ton cinka. Rudniški jaški merijo približno 1.000 km.. . 

 Obisk smo zaključili z razgovorom o  sodelovanju.v prihodnje. 

Avstrijsko delegacijo je vodil polkovnik Werner Hardt – Stremayr, 

slovensko pa predsednik ZVGS polkovnik Fedja Vraničar. V 

delegaciji ZVGS sta bila tudi dva člana naše OZSČ. 

Marošek Maksimilijan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OSANKARICA 2015 - SPOMINSKA 

SLOVESNOST PRI TREH ŽEBLJIH NA 

POHORJU 3. 01. 2015 
Občinski odbor ZB za vrednote NOB občine Mislinja je tudi letos 

povabil delegacijo našega združenja, da se skupaj z njimi udeleži 

pohoda k bojišču pri Treh žebljih na Pohorju in prisostvuje na 

spominski slovesnosti pri obeležju padlih partizanov Pohorskega 

bataljona. Vabilu smo se odzvali in se skupaj s praporom udeležili 

pohoda in slovesnosti. 

Spominska slovesnost ob 72. obletnici tragične smrti 69 bork in 

borcev Pohorskega bataljona je bila v soboto 03.01.2015. Prireditev so 

organizirale občine Slovenska Bistrica, Maribor, Ruše, Oplotnica, 

Slovenske Konjice in Zreče, ZB NOB Maribor, ZB NOB Slovenska 

Bistrica in Ruše, ZVVS, ZS in PD Ruše. Izdatno pa je pomagala tudi 

Slovenska vojska. 

Slovesnosti so se poleg okoli dva tisoč pohodnikov udeležili še 

nekateri visoki predstavniki političnega življenja, med njimi 

predsednik republike Borut Pahor, ministri, poslanci in državni 

svetniki, poveljnik 72. brigade SV polkovnik Franc Koračin, 

predsednik ZSČ generalmajor dr. Alojz Šteiner, predstavniki Zveze 

združenj borcev, predstavniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo, 

predstavniki združenja Sever, predstavniki Zveze slovenskih častnikov 

in župani občin, ki obkrožajo Pohorje. 

V kulturnem programu so sodelovali učenci iz OŠ Pohorski bataljon iz 

Oplotnice, moški pevski zbor KUD Tinje in trobila iz orkestra 

slovenske policije. 

Slavnostni govornik je bil predsednik državnega zbora dr. Milan 

Brglez. V svojem govoru je poudaril, da spopadi, konflikti in vojne 

potegnejo iz ljudi njihove najslabše, v mirnem času nepredstavljive 

lastnosti. Vendar pa lahko hkrati z gotovostjo trdimo tudi, da vsaka 

vojna iz ljudi potegne tudi tiste najboljše lastnosti: 

 izjemno požrtvovalnost, solidarnost in danes žal tako redko pristno 

tovarištvo. Pohorski bataljon simbolizira vztrajnost, nepopustljivost 



ter optimizem in skrajno predanost skupnemu cilju, torej svobodi. 

Po Brglezovem prepričanju danes živimo v miru in kljub krizi tudi v 

relativnem blagostanju. Trdo delo, trud, požrtvovalnost za skupno 

dobro, tovarištvo in solidarnost, vrednote torej, ki so bile nekoč vezivo 

med Slovenci in Slovenkami, vrednote, ki so nam omogočile, da smo 

previharili burna poglavja naše zgodovine in izšli iz druge svetovne 

vojne kot zmagovalci, pa so na hudi preizkušnji. Prepričan je, da 

težave niso tako hude, da jih s solidarnostjo in strpnostjo ne bi mogli 

premagati. Zavzel se je zoper ideološke delitve in zoper vse oblike 

nestrpnosti, ki jih zaostrene gospodarske razmere le še podžigajo. 

Pohorskim junakom so se s polaganjem vencev poklonili številni 

obiskovalci, med drugimi  predsednik republike Borut Pahor. Tudi 

delegacija občine Mislinja je pri spomeniku položila venec v spomin 

na dva borca, domačina iz Mislinje: narodnega heroja Zdravka 

Čebularja in Ernesta Prevolnika, ki sta padla v tej bitki. 

Vodstvo občinskega ZB za vrednote NOB Mislinja se nam je 

zahvalilo za udeležbo našega združenja na njihovih aktivnostih  v letu 

2014, kjer smo s svojo aktivno udeležbo popestrili njihove slovesnosti. 

Ob izrekanju dobrih želja v prihajajočem letu, smo se dogovorili, da 

bomo naše sodelovanje nadaljevali tudi v prihajajočem letu. 

 Besedilo in slike Ivan Arko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. POHOD PO POTEH SOŠKE FRONTE 

- OZSČ MISLINJSKE DOLINE 
16. pohod po poteh soške fronte OZSČ Nova Gorica 

Na povabilo OZSČ Nova Gorica, se je skupina devetih gornikov iz 

OZSČ Mislinjska dolina v soboto 06. decembra 2014 udeležila 16. 

pohoda po poteh soške fronte. Na letošnjem pohodu sta Zveza 

slovenskih častnikov in Zveza veteranov vojne za Slovenijo obeležili 

100. obletnico začetka prve svetovne vojne. Kljub slabemu vremenu 

se je pohoda udeležilo okoli 350 pohodnic in pohodnikov. 

Na uvodni slovesnosti je predsednik ZSČ, upokojeni generalmajor 

Alojz Šteiner poudaril, da je prva svetovna vojna prva globalna vojna, 

kjer je sprva  majhen evropski konflikt prerastel  v vojno svetovnih 

razsežnosti. Zato je treba izpostavljati nesmisel in norost vojne ter 

množičnega ubijanja. Posledic pa niso čutili le vojaki v rovih in pri 

oskrbi, ampak tudi civilno prebivalstvo ob frontni črti in v zaledju. 

Pohod je potekal po krožni poti od  Svete gore mimo Preškega vrha do 

Vodic in nazaj do Svete Gore. Na posameznih točkah so  se 

udeleženci seznanili s potekom ofenziv in bojevanja ter si ogledali 

ostanke vojaških objektov, vojaških položajev in spominska obeležja. 

Organizator je na koncu poskrbel za topel obrok v vojaškem objektu v 

Ajševici, kjer je potekalo tudi družabno srečanje. 

Če bomo povabljeni, se bomo pohoda udeleževali tudi v bodoče, saj je 

seznanjanje z dogodki na soški fronti neposredno na terenu nekaj čisto 

drugega kot pa prebiranje literature. 

  

Zapisal Ivan Arko 

Fotografije Zdenko Čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STROKOVNA EKSKURZIJA OB 100-

OBLETNICI I. SVETOVNE VOJNE 
Strokovna ekskurzija ob 100-obletnici začetka I. Svetovne vojne 

Stoletna odmaknjenost od velikih dogodkov v obdobju prve svetovne 

vojne  pomeni priložnost, da se  spomnimo tega prelomnega  časa in 

se njenih   žrtev spomnemo  in se jim poklonimo. Spomin nanje je 

pogosto zasenčen z drugimi prelomnimi dogodki, ki jih v novejši 

zgodovini ne manjka. Nenazadnje,   naslednje leto  pa  se bomo 

spomnili na konec druge svetovne vojne ter vseh grozot, ki jih je 

prinesla v naša življenja. 

Letošnjo tematsko strokovno ekskurzijo smo posvetili samo 

majhnemu  njenemu delu  s poudarkom na prispevek ponosnih 

bojevnikov k vzpostavljanju naše severne meje. 

Najprej smo obiskali Center vojaških šol Slovenske vojske (v 

nadaljevanju: CVŠ), katere del je tudi Vojaški muzej. 

Sprejel nas je namestnik poveljnika polkovnik Samo Zanoškar s 

svojima sodelavcema: majorjem mag Zvezdanom Markovičem in 

vš  vod Katjo Vlaj  

Po predstavitvi organiziranosti in izvajanja nalog CVŠ smo si ogledali 

kratek film o Kadetnici ter se seznanili o sodelovanju Slovencev v prvi 

svetovni vojni. Zelo zanimiv je bil tudi ogled trenutnih razstav, še 

posebno pozornost pa je vzbudila zbirka protokolarnih daril dveh 

predsednikov RS: dr. Janeza Drnovška in dr. Danila Türka. 

Sicer pa Vojaški muzej svoje poslanstvo utemeljuje na 15 muzejskih 

zbirkah, ki združujejo muzejske predmete, arhivsko in knjižnično 

gradivo, likovna dela ter fotografije.  

Za nas je bila zelo zanimiva tudi predstavitev dveh Slovencev, ki sta 

zapustila pomembne sledi na področju vojaških znanosti: general 

Rudolg Maister Vojanov in baron Jurij Vega 

Obisk spominske sobe generala Rudolfa Maistra - Vojanova na 

Zavrhu je bil posebno doživetje, še posebej tudi zaradi izjemno 

strokovne in doživete predstavitve g. Stanka Kranvogla 

 Sicer pa so to spominsko sobo domačini uredili in odprli leta 1982 in 

jo posvetili generalu Rudolfu Maistru – Vojanovu kot svojemu rojaku, 

ki je del svojega življenja preživel med njimi 

Udeleženci smo se seznanili  z delovanjem posameznih akterjev v 

stoletnem obdobju s poudarkom na junaštvu, hrabrosti in odločnosti 



pri vzpostavljanju severne meje in boju za neodvisnost in suverenost 

Republike Slovenije (posebej z ogledom stalne razstave v prostorih 

Vojaškega muzeja). 

Osebju CVŠ se za izjemen sprejem in strokovnost iskreno 

zahvaljujemo. 

Besedilo: Alojz Jehart 

Fotografije: Frančišek Zavašnik 

 

 

Več o centru Vojaških šol (CVŠ) na: 

http://www.slovenskavojska.si/struktura/center-vojaskih-sol/ 

http://www.slovenskavojska.si/struktura/center-vojaskih-sol/


  

 

 

 



 

 

POSVET VODSTEV ZVEZE 

SLOVENSKIH ČASTNIKOV 
V soboto 11. oktobra 2014 je v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani potekal Posvet 

vodstev Zveze slovenskih častnikov (ZSČ), na katerem smo v prvem delu razpravljali o 

izzivih organiziranosti in delovanju ZSČ, v drugem delu pa o načrtovanju sodelovanja s 

Slovensko vojsko in financiranju aktivnosti ZSČ in njenih članic v letu 2015. Posveta so se 

udeležili predsedniki ali sekretarji občinskih, območnih ter interesnih združenj, člani 

Predsedstva ter predsedniki komisij in odborov ZSČ. Ob koncu posveta je predsednik ZSČ, 

generalmajor Alojz Šteiner, predstavnikom združenj predal zastave z napisom in znakom 

ZSČ ter nazivom posameznega združenja.  

 

 

 
 

 

ČASTNIK PO DUŠI-pogovor z majorjem 

dipl.inž. Borutom Zajec predsednikom 

OZSČ Ljubljana 
Pogovor je major dipl. inž. Borut Zajec opravil za revijo OBRAMBA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGLED MEDNARODNE VOJAŠKE VAJE 

,,TAKOJŠEN ODGOVOR,, 
Ogled mednarodne vojaške vaje »TAKOJŠEN ODGOVOR« 

V nedeljo, 17. avgusta, se je v Postojni začela letošnja osrednja vaja 

Slovenske vojske »Takojšen odgovor 2014«. Potekala bo do 30. 

avgusta, in sicer na ozemljih Republike Slovenije, Hrvaške in 

Nemčije. Gostiteljica mednarodne vojaške vaje je bila zadnja tri leta 

Republika Hrvaška. Z letošnjim letom je odgovornost za njeno 

vodenje prevzela Republika Slovenija. 

Mednarodna vojaška vaja »TAKOJŠEN ODGOVOR« (ang. 

Immediate Response) je vaja, katere nosilec je Poveljstvo kopenske 

vojske ZDA, njen cilj pa je, da na njej udeleženci sodelujejo, krepijo 

zaupanje, gradijo medsebojno povezljivost in spodbujajo regionalno 

stabilnost. Vaja, ki jo gostita Slovenija in Hrvaška je sestavljena iz 

računalniško podprte štabne vaje ter usposabljanja na področju zaščite, 

reševanja in pomoči. Poleg ZDA, Hrvaške in Slovenije na vaji 

sodelujejo še oborožene sile sedmih držav: Albanije, Bosne in 

Hercegovine, Črne Gore, Danske, Madžarske, Makedonije, 

Združenega kraljestva. Pri usposabljanju na področju zaščite, 

reševanja in pomoči pa bodo sodelovale tudi varnostne sile Kosova. 

V torek, 26.08.2014, smo si, na povabilo poveljnika 1. brigade SV, 

vajo ogledali predstavniki ZSČ. Med okoli 30 člani občinskih in 

območnih organizacij sta bila tudi naša člana. 

Ob deveti uri sta nas v vojašnici v Postojni sprejela poveljnik 1. 

brigade SV brigadir Miha Škerbinc, slovenski vodja vaje in polkovnik 

Jeffrey Meeker, ameriški vodja vaje. Po pozdravnem nagovoru v 

katerem sta predstavila tudi samo vajo, je sledil ogled računalniško 

podprte vaje po delovnih točkah. Ogledali smo si vodstvo vaje, 

poveljstvo brigade in bataljona. 

Po končanem ogledu je sledil premik na osrednje vadišče SV 

Postojna, v območje Mahneč, kjer se je odvijal dinamičen del vaje 

 

 Na treh delovnih točkah so nam prikazali kako v praksi potekajo 

postopki zaščite, reševanja in pomoči. Poleg narodnostno mešanih 



ekip udeleženih oboroženih in varnostnih sil, so bile v postopke 

vključene tudi ekipe CZ, enote rdečega križa in vodniki z reševalnimi 

psi – izurjeni za iskanje oseb pod ruševinami. 

Po ogledu vaje smo lahko dobili odgovor, da se Slovenska vojska, 

poleg usposabljanja za obrambo domovine in delovanja v okviru 

zavezništva, intenzivno deluje tudi na področju varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami in pomaga našim državljankam in državljanom, 

ki jih take nesreče doletijo. Pri tem sodeluje z lokalnimi skupnostmi, 

ter s civilnimi in humanitarnimi organizacijami. 

Zapisal in slike 

Ivan Arko 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29. SPOMINSKI POHOD NA TRIGLAV 
29. spominski pohod na Triglav 

Letošnji tradicionalni 29. spominski pohod veteranov vojne za 

Slovenijo v organizaciji ZVVS, policijskega veteranskega združenja 

SEVER, Združenja borcev za vrednote NOB in Zveze slovenskih 

častnikov na Triglav je bil posvečen spominu na partizansko patruljo, 

ki se je leta 1944 povzpela na vrh Triglava. Pohod in zaključna 

prireditev na Rudnem polju predstavlja eno osrednjih domovinskih 

prireditev veteranskih združenj v Sloveniji. Pohod je potekal 11. in 12. 

julija 2014. Na pot proti Triglavu se je letos odpravilo nekaj manj kot 

petsto pohodnikov, najstarejši je štel 79 let. Pohodnikom, ki so prišli z 

vseh koncev Slovenije in zamejstva, se je na sklepni slovesnosti na 

Pokljuki pridružilo še okoli tisoč ljudi. Slavnostni govornik na 

slovesnosti je bil letos predsednik združenja Sever dr. Tomaž Čas. 

Kljub napovedanemu slabemu vremenu, sta se pohoda udeležila dva 

člana našega združenja. Na vrhu Triglava sta razvila naš pohodni 

prapor.  Udeležba naših članov na spominskem pohodu je postala že 

tradicionalna in upamo samo, da se bo v prihodnjem letu Vojku in 

Janezu pridružilo še več naših članov oz. da bo skupina vsaj takšna kot 

je bila v prejšnjih letih. 

 Zapisal: Ivan Arko 

 Fotografije: Vojko Pisar 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UDELEŽBA NA PRIREDITVAH OB 

OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE 

MISLINJE 
Udeležba na prireditvah ob občinskem prazniku občine Mislinja 

Občina Mislinja praznuje svoj praznik zadnjo soboto v juniju. 

Prireditve v počastitev občinskega praznika so potekale od sobote 14. 

junija do nedelje 29. junija. 

V okviru prireditev je bilo naše združenje povabljeno v petek 20. 

junija na občinsko proslavo ob dnevu državnosti. Proslave se je 

udeležila delegacija s praporom. 

V soboto 28. junija se je delegacija udeležila svečane seje občinskega 

sveta. V nadaljevanju dneva pa, na povabilo krajevnega odbora ZZB 

za vrednote NOB Mislinja, proslave ob spomeniku padlim borcem in 

domačinom na Jerlovški seči v Razborci na Pohorju. 

Proslave se je udeležila skupina vojaških gornikov, ki je do spomenika 

prispela iz dveh smeri. Prva, po obronkih Pohorja, iz Slovenj Gradca, 

druga pa iz Dovž. Naši člani so, skupaj s skupino iz Dolenjske, ki so 

bili oblečeni v partizanske uniforme in zastavonošami, poskrbeli za 

svojevrstno sceno ob spomeniku. 

Občani so našo udeležbo na omenjenih prireditvah in pojavljanje v 

uniformah, zelo pozitivno ocenili. 

 Zapisal 

Ivan Arko 

 Fotografije 

Zdenko Čas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VOJAŠKA VAJA-CLEVER FERRET 2014 
Mednarodna vojaška vaja večnacionalnih kopenskih sil Zvita 

podlasica 2014 

Med 16. junijem in 12. julijem bo v Republiki Sloveniji potekala 

mednarodna vojaška vaja večnacionalnih kopenskih sil (Multinational 

Land Force – MLF) Zvita podlasica 2014 (Clever Ferret – CF14). 

Vaja bo potekala na območju domicila 72. brigade Slovenske vojske 

in na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna. 

Namen vaje je usposabljanje in ocenitev poveljstva MLF ter 

zmožnosti načrtovanja in izvajanja dodeljenih nalog v kompleksnem 

okolju večnacionalne in združene operacije kriznega odzivanja, ki 

zahtevajo celosten pristop skladno z Natovimi standardi, principi in 

kriteriji. 

Na vaji bodo poleg pripadnikov Slovenske vojske sodelovali še 

pripadniki italijanskih in madžarskih oboroženih sil, vajo pa bodo 

spremljali tudi avstrijski opazovalci. Na njej bo sodelovalo skupaj 

približno 1.300 udeležencev, od tega 950 pripadnikov tujih 

oboroženih sil. Vodja načrtovalnih aktivnosti in hkrati tudi direktor 

vaje je brigadir David Humar, ki je tudi vodja usmerjevalne skupine, 

njegov namestnik je poveljnik 72. brigade Slovenske vojske polkovnik 

Franc Koračin. 

 

 

Predstavitveno  vojaško vajo dne 2.7.2014 v Apačah si je ogledalo 

tudi nekaj čanov OOZSČ Mislinjske doline. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SPOMINSKA SLOVESNOST NA 

PERNICAH 
Spominska slovesnost na Pernicah 

V soboto, 21.06.2014, se je15 članov ZVGS iz Koroške, skupaj s 

sekretarjem ZVGS Slavkom Delalutom udeležilo pohoda iz Mute na 

Pernice in prisostvovali spominski slovesnosti na Pernicah. Pohod je 

organiziralo PD Bricnik iz Mute. V skupini je bilo 10 gornikov, 

članov OZŠČ Mislinjske doline, ki smo se pohoda in slovesnosti 

udeležili s pohodnim praporom našega združenja.  

Na Pernicah smo prisostvovali otvoritvi obnovljenega spomenika 

padlim borcem Lackovega odreda in domačinom  v 2. 

svetovni  vojni.  Skupaj z zastavonošami  smo poskrbeli za svečan 

izgled ob spomeniku. 

To je bila osrednja prireditev v okviru praznovanja občinskega 

praznika občine Muta.  V programu so sodelovali Kmečka godba 

Pernice, MePZ Zvon Muta, ŽPZ Klasje in učenci OŠ Muta. Osrednji 

govornik je bil dr. Marjan Žnidarič, ki je orisal  razvoj in pomen 

Lackovega odreda v boju za ohranitev slovenskega naroda in 

tlakovanje poti za prehod v samostojno državo. Pri tem je poudaril 

tudi zanemarjanje osnovnih vrednot, s strani vladajoče politike, za 

katere so se borili borci v 2. svetovni vojni in pripadniki TO, policije z 

močno podporo večine prebivalcev Slovenije v osamosvojitveni vojni 

pred 23 leti. 

Pohorski oz. Lackov odred je deloval od konca junija 1944 do konca 

maja 1945, ko so bili njegovi borci v Mariboru vključeni v druge 

enote in ustanove. 

 V tem času je prestal mnoge boje s sovražnikovimi enotami. V 

številnih je bil zmagovit, doživel pa je seveda tudi udarce, a nikdar 

odločilnega. Prestal je več sovražnikovih ofenzivnih akcij,napadel 



razmeroma dosti sovražnikovih postojank in jih več tudi zavzel.  

 

 

Obsežna je bila diverzantska dejavnost odredovih enot, še zlasti 

njegovih minerskih skupin. Pomembna je bila  njegova vloga pri 

širjenju in utrditvi osvobodilnega boja na območju severno od Drave. 

Drugi bataljon Lackovega odreda je potem, ko se je koncem 

januarja1945 ločil od štaba odreda in prvega bataljona, samostojno 

deloval na zahodnem delu Kozjaka, predvsem v predelu Sv. Jerneja, 

Pernic,Mlak in Kozjega vrha. Razlog take razdelitve je bila huda zima, 

visok sneg in oblika zemljišča na tem severnem predelu Slovenije, na 

katerem bi pozimi večja enota težko delovala kot celota. V tem času je 

ta bataljon 3. marca 1945 na Kozjem vrhu doživel v enem dnevu dva 

sovražnikova napada, imel dva boja,ki sta bila usodna in pogubna, saj 

je v tem dnevu padlo 16 borcev. 

Drugi bataljon si še ni opomogel od sobotnih izgub na Kozjem vrhu, 

ko je bil po štirih dneh, v sredo 7. marca pri Škorjancu  na Mlakah 

nepričakovano ponovno napaden. Zopet je  pretrpel hudo izgubo: 

trinajst mrtvih in več ranjenih. Kruta usoda je zadela tudi Škorjančeve. 

Nemci so pobili in zažgali štiri člane Škorjančeve družine. 

Padle borce so domačini z vozom odpeljali na pokopališče pri cerkvi 

na Pernicah. Pokopal jih je župnik iz Sobot. 

Po uradnem delu smo preživeli prijeten popoldan v družbi domačinov 

in članov veteranskih in domoljubnih organizacij, ki so se v kar lepem 

številu udeležili te prireditve. Naša želja pa je, da se nam v bodoče 

pridružijo še ostali člani naše organizacije. 

 Zapisal in slikal 

 Ivan Arko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

POHOD S PRIREDITVIJO PRI 

SPOMENIKU ZIDANŠKOVE BRIGADE 

NA MALI KOPI NA POHORJU 
Pohod s prireditvijo pri spomeniku Zidanškove brigade na Mali 

Kopi na Pohorju 

 

Letos mineva 70 let od bitke na Mali Kopi na Pohorju, kjer je 

Zidanškova brigade premagala okupatorske enote. V spomin na to 

bitko vsako leto krajevni odbor za vrednote NOB Šmartno pri Slovenj 

Gradcu organizira pohod s prireditvijo pri spomeniku Zidanškovi 

brigadi na Mali Kopi na Pohorju.  Pohoda in  prireditve v soboto 

07.06.2014 se je udeležilo tudi pet članov  območnega 

združenja  slovenskih častnikov Mislinjske doline, skupine  ZVGS.  

Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik KO za vrednote NOB 

Šmartno Vinko Verčkovnik. Slavnostni govornik  je bil predsednik 

občinskega odbora za vrednote NOB Slovenj Gradec Jože Vrabič. 

Program je povezovala in recitirala Natalija Križaj. Sodelovale pa so 

še pevke ženskega zbora Bršljanke iz Pameč. 

Pohorje je imelo pomembno vlogo v narodnoosvobodilnem gibanju. V 

NOB je sodelovala večina pohorskih kmetij. Pohorci so se vključili v 

partizanske enote kot borci, obveščevalci, graditelji partizanskih 

bolnišnic, zlasti pa so se pohorske kmetije izkazale pri oskrbi 

partizanskih enot s hrano. Že leta 1941 so bile na Pohorju ustanovljene 

Pohorska, Ruška, Šaleška in Savinjska četa. Leta 1942 je bil 

ustanovljen Pohorski bataljon, ki je junaško padel 8. januarja 1943 na 

Osankarici.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. januarja 1944 je bila pri Primožu na Pohorju  ustanovljena 

Zidanškova ali Pohorska brigada.  V prvih mesecih leta 1944 se je s 

sovražnikom spopadala predvsem sama, potem pa so se ji pridružile še 

enote XIV. divizije. Med aktivnostmi brigade bi omenili napad  na 

orožniško postojanko v Podgorju pri Slovenj Gradcu 19. februarja,  

spopad brigade z Nemci 14. marca med Hudinjo in Skomarjem, napad 

na orožniško postojanko v Šmartnem pri Slovenj Gradcu 30. marca, 

napad na Mislinjo 30. aprila, ko je brigada pregnala vermane iz 

postojank v Mislinji. Zaradi vsega naštetega, je okupator želel brigado 

uničiti in koncem maja sprožil ofenzivo. 

Kljub temu je brigada 28. maja zavzela nemško postojanko v Spodnjih 

Dovžah. Drugega junija pa je brigada premagala vermane in policijo 

na Mali Kopi 

Štab IV. operativne cone je konec  junija na novo razporedil svoje 

vojaške enote. Zidanškovo brigado je poslal s Pohorja na svoje 

zahodno območje, kjer naj bi izvajala akcije skupaj s Šlandrovo 

brigado. Pred odhodom Zidanškove brigade je bil 27. junija 1944 na 

Rogli ustanovljen Pohorski odred. Ustanovili so ga iz čete Zidanškove 

brigade, čete Tomšičeve brigade in iz Lackovega bataljona. 

Člani OZSČ Mislinjske doline se že tradicionalno udeležujemo 

pohoda v spomin na bitko Zidanškove brigade na mali Kopi. Želimo si 

samo, da bi se nam v bodoče pridružilo še več naših članov in tudi 

kolegov iz drugih občinskih in območnih organizacij ZSČ in članov 

ZVGS. 

Zapisal  Ivan Arko 

Slike Vojko Pisar in Zdenko Čas 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOMINSKI POHOD IN DAN ODPRTIH 

VRAT GENERALA MAISTRA 
Spominski pohod in dan odprtih vrat vojašnice generala Maistra 

V soboto, 24.05.2014, se je devet naših članov udeležilo 23. 

spominskega pohoda, ki je posvečen pekrskim dogodkom. Pohod je 

potekal od IC Pekre do vojašnice generala Maistra v Mariboru. 

Pohoda se je udeležilo okoli 250 članov različnih veteranskih in 

domoljubnih organizacij in pripadniki SV. Pred pohodom so 

pohodnike nagovorili predsednik organizacijskega odbora, župan MO 

Maribor Andrej Fištravec in predsednik ZSČ generalmajor Alojz 

Štajner 

Pekrski dogodki so bili prelomni za slovensko samozavest. 

Pomenili  so svojevrsten uvod v desetdnevno osamosvojitveno vojno. 

V 710. učnem centru Teritorialne obrambe je  23. maja 1991 prišlo do 

incidenta med TO in JLA. Pri tem so veliko vlogo odigrali prebivalci 

Maribora in okolice, ki so z živim ščitom zaščitili svojo vojsko. Zaradi 

zgodovinskega pomena pekrskih dogodkov je 23. maj eden izmed 

štirih spominskih dnevov Mestne občine Maribor in krajevni praznik 

KS Pekre. 



 

 

 

 

Po prihodu v vojašnico smo si v okviru dneva odprtih vrat ogledali 

opremo in oborožitev SV. Posebej nas je pritegnila razstava orožja v 

kadetnici, kjer je bilo na enem mestu prikazano predvsem pehotno 

orožje, ki so ga uporabljale različne vojske, ki so se bojevale na 

območju Slovenije. 

Na koncu smo si ogledali še zaključek nogometne tekme med ekipama 

MORS in OZSČ Maribor. Tu smo srečali tudi naše prijatelje iz 

poveljstva 72. brigade SV načelnika štaba podpolkovnika Marjana 

Sirka in majorja Srečka Cehnarja . 

Zapisal in fotografiral 

Ivan Arko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POMOČ V POPLAVAH V BOSNI IN 

HERCEGOVINI, NA HRVASKEM IN 

SRBIJI 
 

 

V Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji so poplave velikih razsežnosti, v katerih je 

že več kot štirideset ljudi izgubilo življenje. Materialna škoda je ogromna in veliko število 

ljudi je ponovno izgubilo vse, kar so imeli in ostali so brez osnovnih sredstev za preživetje. 

Po številnih pogovorih in pisnih pobudah posameznikov iz vrst članstva so se predsedniki 

Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih Veteranskih društev SEVER in Zveze 

slovenskih častnikov dogovorili, da tudi člani naših organizacij pomagamo reševati veliko 

stisko, v kateri so se znašli ljudje v poplavljenih krajih. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA 2014 OZSČ 

MISLINJSKE DOLINE 
V skladu z letnim programom dela smo v soboto, 17.05.2014, izvedli 

strokovno ekskurzijo v vojašnico Vincenca Repnika v Slovensko 

Bistrico. Našemu povabilu na ogled vojašnice se je odzval tudi župan 

občine Mislinja Franc Šilak 

Po predhodnem dogovoru nas je pred vojašnico sprejel 

nadporočnik  Robert Peršuh, ki je bil naš uradni vodič po vojašnici in 

na posameznih delovnih točkah. 

Uvodoma nas je sprejel poveljnik 670. logističnega polka polkovnik 

Friderik Škamlec, ki nam je predstavil naloge, materialno tehnična 

sredstva in lokacije 670. logističnega polka. Ob zaključku predstavitve 

se mu je župan občine Mislinja Franc Šilak zahvalil za pomoč enote, 

ki je sodelovala pri odpravi posledic žleda v občini Mislinja z 

moštvom, tehniko in predvsem agregati. Ob tej priložnosti je 

poveljniku polka izročil zahvalno listino občine Mislinja. Predsednik 

našega združenja se je poveljniku zahvalil za izčrpno in strokovno 

predstavitev polka in mu, v spomin na naš obisk, izročil knjigo o 

Mislinjski dolini. 

V spominski sobi smo se seznanili z zgodovino vojašnice. V bistriški 

vojašnici je bil do konca prve svetovne vojne nastanjen 2. divizion 5. 

dragonskega polka s poveljstvom v Gradcu. Pozneje  so v njej 

delovala različna poveljstva in enote, vključno z enotami 

Jugoslovanske ljudske armade.  

 

 



 

20. 9. 1991 je poveljevanje nad vojašnico prevzel 79. območni štab 

Teritorialne obrambe Republike Slovenije. V Vojašnici Slovenska 

Bistrica, ki se je prej imenovala Vojašnica Pohorskega bataljona, od 

20. Julija 2012 pa vojašnica Vincenca Repnika, so po osamosvojitveni 

vojni delovala različna poveljstva in enote:  

710. učni center, 760. artilerijski bataljon 72. brigade ter 670. 

logistična baza, ki se je pozneje preoblikovala v 670. poveljniško-

logistični bataljon, ta pa kot 670. logistični bataljon po transformaciji 

v letu 2013 v 670. logistični polk, ki je postal sestavni del logistične 

brigade. 

V nadaljevanju je sledil voden ogled mobilne kuhinje in pekarne, kjer 

smo lahko poskusili pekovske izdelke izdelane in pečene v mobilni 

pekarni. 

Največ zanimanja so pritegnili člani gardne enote s svojim nastopom. 

Po tem smo si lahko individualno ogledali še posamezne delovne 

točke, kjer smo si ogledali vse od opreme vojaka do vseh vrst vozil, ki 

jih uporablja enota in tudi borbenih vozil, ki jih uporabljajo druge 

enote Slovenske vojske. 

Ob povratku smo obiskali kartuzijo Žiče. Vodička nas je seznanila, da 

si je v tej odmaknjeni in tesni dolinici  nekdanji lastnik posestva, 

štajerski mejni grof Otakar III., okrog leta 1155 zadal nalogo, da 

ustanovi domovanje menihov iz Velike kartuzije na Francoskem. Ti so 

po prihodu leta 1160 pričeli z izgradnjo večine poslopij, sprva lesenih, 

kasneje pa povsem zidanih. V 15. stoletju je nastalo še poslopje 

sedanjega Gastuža, danes ene najstarejših še delujočih gostiln v 

Srednji Evropi. Redovno življenje se je zaključilo z dekretom cesarja 

Jožefa II. leta 1782  s katerim je ukinil delovanje Žičke kartuzije. Po 

letu 1827 so pričele stavbe propadati.   

V obnovljenem zgornjem delu gospodarskega poslopja smo si ogledali 

stalno razstavo o zgodovini kartuzije. V Otakarjevi peninski kleti 

zorijo penine konjiškega Zlatega griča.  Sprehodili smo se med 

ruševinami jedilnice, obedovalnice, samostanske cerkve in  obiskali 

Zeliščarnico. 

 

 

 

 



 

Naše prijetno druženje smo zaključili s poznim kosilom v restavraciji 

Ulipi v Zečah. Upamo, da nam bo prihodnje leto ponovno uspelo 

izpeljati strokovno ekskurzijo. Za vse člane pa do zbora članov v 

razmislek lokacija strokovne ekskurzije. Po pregledu arhiva smo 

ugotovili, da nismo bili še v Murski Soboti in Ljubljani. 

 Pripravil 

Ivan Arko 

 

Fotografije: Frančišek Zavašnik 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOMINSKA SLOVESNOST OB 70. 

LETNICI SMRTI PARTIZANSKE 

KURIRKE LENČKE MARZELOVE-

ŠTAJERSKE LENČKE 
Spominska slovesnost ob 70. letnici smrti partizanske kurirke Lenčke 

Marzelove-Štajerske Lenčke 

 V soboto, 03.05.2014, je vaška skupnost Turiška vas, skupaj s 

krajevnim odborom združenja borcev za vrednote NOB Šmartno, 

pripravila spominsko slovesnost ob 70. Letnici smrti partizanske 

kurirke Lenčke Marzelove – Štajerske Lenčke. Slovesnost je potekala 

ob spominskem znamenju posvečenem partizanski Lenčki Marzel v 

Tomaški vasi. 

Iz brošure »Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec«, 

izdana leta 1985, avtorja Jožeta Potočnika, povzemam opis tega 

tragičnega dogodka: 

»Lenčka Marzelova-Štajerska Lenčka je bila rojena leta 1919. Izhaja 

iz znane partizanske, po domače, Kranjčeve družine, ki jo je 

komandant Franc Rozman-Stane konec leta 1942 poimenoval Pri 

Slovencu. 



Vsa Štajerska in tudi Mislinjska dolina je navdušeno proslavljala 1. 

maj 1944. Slovenski zastavi sta plapolali na zvoniku na Homcu in 

cerkvici v Tomaški vasi. V skoraj prazničnem ozračju je Lenčka tega 

dne prevzela pismo, da bi ga odnesla v partizansko enoto. Vermani in 

nemški vojaki, ki so obkolili vas in živčno odstranjevali zastavo iz 

zvonika vaške cerkvice, so ujeli Lenčko in pri njej našli pismo. Toda 

Lenčka je bila neustrašna in iznajdljiva. Pismo, ki ji ga je vzel nemški 

vojak, je iztrgala iz njegovih rok, ga stlačila v usta in pogoltnila. Nato 

so jo zvezali in peljali proti domu, da bi tam opravili hišno preiskavo. 

Toda ob reki Mislinji se je odločila za beg. Ko je že prečkala reko 

Mislinjo, jo je Verman z brzostrelko zadel in smrtno ranil 

V kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Šmartno in moški 

pevski zbor Šmartno. Slavnostni govornik je bil predsednik KO ZB za 

vrednote NOB Šmartno Vinko Vrčkovnik, ki je v svojem govoru 

izpostavil predvsem vlogo žensk v boju proti okupatorju 

Zastavonoše so na prireditveni prostor prišli in odšli pod poveljstvom 

našega zastavonoše. V delegaciji, ki je položila venec k spominskemu 

znamenju je sodeloval tudi predsednik našega združenja. Slovesnosti 

pa se je udeležilo kar nekaj naših članov. 

 

 

Pripravil: Ivan Arko 

Fotografije: Albert Kotnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AKTIVNOSTI OOZSČ MISLINJSKE 

DOLINE OB DNEVU UPORA PROTI 

OKUPATORJU 
Aktivnosti našega združenja ob dnevu upora proti okupatorju 

Naša delegacija  se je v petek, dne 25. aprila,  udeležila osrednje 

občinske proslave mestne občine Slovenj Gradec  ob dnevu upora 

proti okupatorju in 1. maju, prazniku dela, ki je potekala v dvorani 

Mladinskega kulturnega centra na Ozarah. 

Ker zaradi varčevanja, tudi letos vlada RS ni uvrstila na koledar 

državnih proslav osrednje proslave ob  dnevu upora proti okupatorju, 

so po vseh koncih naše domovine potekale različne prireditve in 

slovesnosti. Eno večjih je v dvorani Stožice v Ljubljani, v soboto 26. 

aprila, pripravilo Združenje zveze borcev za vrednote NOB z 

naslovom »UPOR! ZAVEZNIKI V BOJU«. Prireditev je 

bila  glasbeno scenski dogodek z več kot petsto nastopajočimi, ki so 

izvajali najbolj znane partizanske pesmi in največje hite držav 

zavezniških vojsk, ki so še danes glasbene ikone boja proti nacizmu in 

fašizmu. Skozi glasbo, dramsko igro in ples povedana zgodba je 

govorila, da je bila slovenska partizanska vojska del zmagovitih 

zavezniških sil, ki so porazile fašizem in nacizem. 

Na prireditvi so sodelovali tudi zastavonoše veteranskih in 

domoljubnih organizacij. Med njimi  je bil prisoten naš zastavonoša s 

praporjem. 

V nedeljo 27. aprila pa se je osem naših članov, vsi tudi člani zveze 

vojaških gornikov, udeležilo tradicionalnega pohoda ob dnevu upora 

proti okupatorju, ki ga organizira javni zavod za turizem in šport 

Spotur v sodelovanju s planinskim društvom Slovenj Gradec. Pohod je 

potekal od Plesnika na Legnu, po Bernekerjevi poti, do Partizanskega 

doma na Pohorju in od tam preko Pavčkovih bolnic nazaj do Plesnika. 

Kljub nič kaj obetavni vremenski napovedi, smo preživeli prijeten 

dan, v družbi  s planinskimi kolegi, v objemu pohorskih gozdov. 

Zapisal Ivan Arko 

Fotografije: Zdenko Kupčič 

 

 

 

 

 



 

AKTIVNOSTI V NASLEDNJIH TREH 

MESECIH 
Obvestilo članom Območnega združenja slovenskih častnikov  

                                           Mislinjske doline! 

 Predsedstvo   Območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske doline  obvešča svoje 

člane o najpomembnejših aktivnostih  v naslednjih treh mesecih, in to: 

  

1. Vojaškostrokovno usposabljanje  članov (kot vedno zadnja leta – udeležba na 

dnevu  odprtih vrat) bo v soboto, dne 17. maja v Slovenski Bistrici. Predviden  je 

odhod iz Slovenj Gradca ob 09.00 uri, vrnitev pa do 20.00 ure.  Po seznanitvijo z 

zmogljivostmi in opremo enote si bomo ogledali kulturno – zgodovinsko znamenitost 

v neposredni okolici ter tudi našli čas za kramljanje o novostih na vojaškem področju 

ter tudi v našem osebnem življenju. Aktivnost se organizira za skupino do 50 oseb. 

Prijavljanje: Mateji Sinreih na telefon: 040791413  in Ivanu Arku na telefon: 

040297856. Obvestilo bodo prejeli vsi člani nekaj dni pred izvedbo 

vojaškostrokovnega usposabljanja.  

2. Sodelovanje na pohodu v spomin na Pekrške dogodke, dne 24. maja 2014.  Aktivnost 

se organizira za manjšo skupino članov – orjenitirno okoli 10 članov. Odgovoren: 

Milan Marošek, telefon: 040525571.  

3. Regijski posvet za Koroško bo predvidoma   dne 12. junija 2014. Datum je usklajen, 

drugo bo določeno, ko bo izdelan končni načrt posvetov na ravni Zveze slovenskih 

častnikov in bodo definirani vsi elementi.  Posveta se bodo udeležili člani 

Predsedstva Območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske doline in tudi 

posebej zainteresirani člani. Odgovoren Alojz Jehart, telefon: 051226646. 

4. Srečanje v poveljstvom enote v Celju, ki je prevzela nalogo povezovanja med 

organizacijami in združenji ter Slovensko vojsko, dne 20. junija 2014, v skladu s 

povabilom, ki ga pričakujemo. Datum je usklajen. Aktivnost načrtujemo za skupino 

do deset članov. Odgovoren Ivan Arko, telefon: 040297856. 

5. Udeležba na  dogodkih ob tednu občine Mislinja, ki se zaključi s tradicionalno 

slovesnostjo. Informacije pridobi in objavi Ivan Arko. 

6. Udeležba na mednarodni vojaški vaji, dne 02. julija 2014, v skladu z vabilom. 

Predvina je udeležba štirih članov. Odgovoren Alojz Kamnik, telefon: 041221188. 

Vljudno vabljeni na načrtovane aktivnosti. Vljudno vas  naprošamo, da si rezervirate čas za 

prijetna druženja in seznanjanja z vsebinami po objavljenih področjih.. 

Informacijo pripravil: Alojz Jehart 
 

 

 

 

 



 

DAN PROSTOVOLJSTVA V MISLINJI 
Dan prostovoljstva v Mislinji 

V občini Mislinja so v soboto, 05.04.2014 pripravili dan 

prostovoljstva pod skupnim imenom  Dan za spremembe. Dan je 

potekal pod geslom »Preživimo dan skupaj in naredimo nekaj dobrega 

zase, za sočloveka in za svoje zdravje« 

V delavnicah so se občani spoznali s programom Svit, dejavniki 

tveganja, uporabo avtomatskega defibrilatorja  in temeljnih postopkov 

oživljanja. Opravili so lahko brezplačne meritve holesterola, krvnega 

sladkorja, krvnega tlaka in ITM. Preizkusili svojo kondicijo na  testu 

hoje in se udeležili teka za zdravje.  Istočasno je potekala čistilna 

akcija in delovna akcija – spravilo drvi. 

Ob deveti uri pa je v dvorani Lopan potekala  slovesnost, na kateri se 

je župan občine Mislinja zahvalil vsem, ki so sodelovali pri odpravi 

posledic  žleda. Pri tem je podelil pisne zahvale prostovoljnim 

gasilskim društvom iz občine, civilni zaščiti občine Mislinja , 20 

pehotnemu polku in  670 logističnemu polku SV. Pripadniki  20 

pehotnega polka so sodelovali v mešanih ekipah in skupaj z gasilci, 

gozdarji in drugimi intervencijskimi službami  odpravljali posledice 

žleda na najbolj problematičnih in odmaknjenih območjih 

občine.  Pripadniki 670. logističnega polka pa so poskrbeli za dodatno 

število agregatov, ki so jih občani uporabljali vse do ponovne 

vzpostavitve električnega omrežja. 

V imenu 20. pehotnega polka je pisno zahvalo prejel nadporočnik Rok 

Kovše iz poveljstva polka. Predstavniki 670. logističnega polka pa 

bodo priznanje prejeli naknadno. 

Po slovesnosti se je župan g. Franc Šilak  osebno zahvalil tudi našemu 

združenju. Z obiskom poveljstva 72. brigade in nekaterih enot, med 

drugim  tudi predstavnikov 20. pehotnega polka, ki smo ga 

organizirali  23. januarja  v Mislinji, je bila komunikacija z 20. 

pehotnim polkom v tem primeru bistveno lažja in predvsem 

učinkovita.  Po obvestilu našega člana Vladimirja Gašperja, da je 

možno s strani 670. logističnega polka zagotoviti dodatne agregate, so 

izkoristili tudi  to možnost.   

Kljub temu, da nismo bili kot združenje neposredno vključeni v 

odpravo posledic žleda, pa smo prispevali svoj del k normalizaciji 

razmer. 

Pripravil Ivan Arko 

 



 

 
 

 

 

LETNI ZBOR ČLANOV OBMOČNEGA 

ZDRUŽENJA SLOVENSKIH 

ČASTNIKOV MISLINJSKE DOLINE 

2014 
LETNI ZBOR ČLANOV OBMOČNEGA ZDRUŽENJA 

SLOVENSKIH ČASTNIKOV MISLINJSKE DOLINE 

V petek, dne 28. februarja 2014, je bil izveden Letni zbor članov 

OZSČ MD,na katerem smo analizirali delo v preteklem ter si zadali 

naloge za  tekoče 2014 leto. 

Poleg 28 članov OZSČ MD je bilo prisotnih tudi 5 gostov, katerim se 

iskreno zahvaljujemo za udeležbo in vzpodbudne besede glede 

nadaljnjega dela in sodelovanja. 

Temeljni poudarek v razpravi o dosedanjem delu je bil na entuziazmu 

in pripravljenosti aktivnih članov našega združenja pri izvajanju in 

sledenju zadanih ciljev, pri tem pa tudni na afirmaciji združenja v 

družbenem okolju, v katerem delujemo. Želeli pa bi si še večje število 

aktivnejših članov in posebej pozivamo vse, da se v bodoče čim 

številčneje vključujejo v načrtovane dejavnosti.  

Vsem se osebno zahvaljujem za dosedanje prizadevno delo v 

pričakovanju, da bomo v tem letu še uspešneje izvedli vse, kar smo si 

zadali. 

Pripravil: Alojz Jehart 

Fotografije: Frančišek Zavašnik 
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ARIHOVA PEČ 2014 
 

 

Arihova peč 2014 

V nedeljo,  2. marca 2014, se je skupina gornikov OZSČ Mislinjske 

doline udeležila 36. tradicionalnega zimskega pohoda na Arihovo peč 

v Avstriji, ki ga organizirajo Slovensko planinsko društvo Celovec, 

Slovenska športna zveza  in Slovensko prosvetno društvo » ROŽ » iz 

Št. Jakoba. Pohoda se je kljub slabim vremenskim napovedim 

udeležilo okoli 500 pohodnikov. Med njimi je bilo tudi 7 naših članov. 

Po prihodu do Polanca na Čemernici nad  Št.  Jakobom v Rožu in 

po opravljeni prijavi, je skupina krenila na pohod. V začetku smo 

hodili po močno zasneženi poti, nato pa zavili v hrib in po shojeni gazi 

prišli do obnovljenega bunkerja, kjer je 10. februarja 1945 padla 

osmerica partizanov, v spomin katerih je pohod tudi organiziran. 

Zanimivo je, da je v tej skupini nekaj časa deloval tudi naš domačin 

Drago Druškovič iz Slovenj Gradca, ki na dan, ko je padlo 8 njegovih 

soborcev, ni bil z njimi in je vojno tudi preživel. 

Po krajšem postanku ob bunkerju smo se podali proti planinski koči na 

Bleščeči planini, ki je v lasti SPD Celovec in leži na 1084 m višine. 

Kljub obilici snega, podrtim drevesom - posledic  žleda in dokaj 

strmem vzponu, je skupina prispela do koče v planiranem času in v 

dobrem razpoloženju. Pri koči smo dobili topel čaj in pokramljali z 

udeleženci iz ostalih delov Slovenije. Nato pa smo po daljši, vendar 

položnejši poti, krenili v dolino. Na cilju smo dobili diplome za 

opravljen vzpon in topel obrok. 

Domačini so nas lepo sprejeli, saj so naše udeležbe vedno veseli, ker 

na tak način tudi pomagamo ohranjati slovensko besedo na tem delu 

nekdaj našega slovenskega ozemlja. Zato se bomo pohoda udeležili 

tudi v naslednjem letu. Nihče od naših članov na poti ni imel 

nikakršnih težav, kar kaže na dokaj dobro fizično pripravljenost, saj 

se le na tak način najlažje izognemo morebitnim poškodbam.  

 

Pripravil: Ivan Arko 



  

 

DRAŽGOŠE 2014 
 

Dražgoše 2014 

 

Dva gornika, člana naše organizacije sta se udeležila 35. spominskega pohoda "Po poti 

Cankarjevega bataljona" s Pasje ravni v Dražgoše, ki je potekal v noči iz sobote 11.01. na 

nedeljo 12.01.2014. Sama pot je dolga 38 km in traja okoli 12 ur. Na koncu poti v Dražgošah 

sta se pri spomeniku udeležila 57. spominske prireditve »Po stezah partizanske Jelovice«, 

posvečene 72. obletnici Dražgoške bitke, Zaradi ugodnega vremena se je proslave udeležilo 

okoli 10.000 ljudi. Slavnostni govornik je bil Viktor Žakelj. 

Dražgoška bitka je bila prva velika bitka med drugo svetovno vojno, ko so se partizani 

odkrito bojevali proti okupatorju. Potekala je med 9. in 11. januarjem 1942 v vasi Dražgoše 

med enotami Cankarjevega bataljona in enotami nemške vojske. 

 Zaradi premoči napadalcev, pomanjkanja vojaške opreme, izčrpanosti in brez lastne 

artilerijske podpore so se partizani morali umakniti. Bitka je razkrila, da so prešibki za 

klasično frontalno bojevanje, saj kot gverilci niso imeli tolikšnih količin in vrst orožja (npr. 

artilerije in avtomatskega orožja), da bi lahko zaustavili sovražnikove pritiske. 

Ko so 11. januarja Nemci prišli v vas, so v zaselku Jelenšče takoj zbrali in postrelili 20 

domačinov vpričo njihovih najbližjih sorodnikov. Popoldne oziroma zvečer naslednjega dne 

so v zaselku »Na pečeh« postrelili še 21 dražgošanov. Med mrtvimi domačini so bile tudi 

ženske in otroci. 81 vaščanov so Nemci poslali v koncentracijska taborišča, nekaj v 

pregnanstvo, ostali pa so se naselili pri sorodnikih. Vas so nemški vojaki izropali, požgali in 

na koncu popolnoma porušili. Po vojni je bila obnovljena. 

 

Pripravil: Ivan Arko 
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POHOD NA TRIGLAV 2013 
 

28. spominski pohod na Triglav 

V petek 12. in soboto 13. Julija 2013  je potekal že 28. spominski 

pohod Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja, 

veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in SEVER) in Zveze slovenskih 

častnikov na Triglav.  Spominskega pohoda se je udeležilo 607 

pohodnikov med njimi tudi 5 naših članov ( štirje člani in ena članica 

skupine vojaških gornikov). 

 

Vsakoletno druženje je posvečeno Triglavu – simbolu slovenstva in 

partizanskim patruljam, ki so se v boju za svobodo leta 1944 povzpele 

na najvišji slovenski vrh. 

Zaključna slovesnost je bila v soboto, 13. julija, ob 13. uri na 

biatlonskem stadionu na Rudnem polju. Začela se je s slavnostno 

povorko udeležencev pohoda in 112 praporov. 

V kulturnem programu so nastopili Orkester Slovenske vojske, 

Partizanski pevski zbor (sedem izmed njih se je tudi letos udeležilo 

pohoda), operni solist Janez Lotrič, pevci - člani pohodniške skupine z 

Nanosa. Slovesnost pa je zaokrožila Iva Kovačič, članica KD Gorjuše, 

z recitacijo Kajuhove pesmi. 

Letošnja slavnostna govornica je bila predsednica Vlade RS mag. 

Alenka Bratušek, ki je člane veteranskih in domoljubnih združenj ob 

vrnitvi s Triglava pričakala s prošnjo in povabilom, naj dejavno in 

glasno pomagajo graditi državljansko soglasje in Slovenijo 

prihodnosti. 

Pripravil: Vojko Pisar 

Fotografije: Vojko Pisar 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obisk poveljstva 72. brigade Slovenske 

vojske v Mislinji 
 

 

V četrtek, 23. januarja 2014, je na povabilo Območnega združenja 

slovenskih častnikov Mislinjske doline poveljstvo 72. brigade 

Slovenske vojske obiskalo občino Mislinja. Delegacijo je sprejel 

župan Franc Šilak, potem pa je bil izveden še ogled Tisnikarjeve 

rojstne hiše in  jame Huda luknja. 

 

Na podlagi podpisane Listine o sodelovanju med 72. brigado 

Slovenske vojske in Območnim združenjem slovenskih častnikov 

Mislinjske doline (v nadaljevanju: OZSČMD), katero je organizirano 

in deluje v občini Mislinja in mestni občini Slovenj Gradec,  se 

vsakoletno izmenjajo delegaciji s ciljem, da se 

analizirajo  rezultati  enoletnega  sodelovanja, dogovorijo vsebine za 

delovanje v naslednjem obdobju ter izmenjajo izkušnje in rezultati pri 

izgradnji bojne moči Slovenske vojske. Ob tej priložnosti se 

predstavniki seznanijo tudi o uspehih ter odprtih vprašanjih  na lokalni 

ravni. 

 Naj posebej predstavim sestavo in naloge 72 brigade SV: Brigada   je 

od začetka delovanja leta 1992 doživela številne organizacijske 

spremembe. Sprva je bila sestavljena iz enot obvezne rezerve in enot, 

dopolnjenih z naborniki. V skladu z zadnjim prestrukturiranjem 

Slovenske vojske je brigada sestavljena iz dveh pehotnih polkov, 

teritorialnega polka in rodovskega bataljona, poleg tega pa ima tudi 

podrejene tudi manjše enote, ki omogočajo in zagotavljajo 

poveljevanje v različnih pogojih. Temeljne naloge pa so: (1) 

načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje  delovanja 

podrejenih enot ter preverjanje njihove usposobljenosti, (2) 

zagotavljanje sile za bojevanje in sile za zagotovitev delovanja, (3) 

sodelovanje s svojimi enotami v mednarodnih operacijah in misijah ter 

(4) sodelovanje s svojimi enotami v sistemu zaščite, reševanje in 

pomoči. (Več na http://www.slovenskavojska.si/struktura/72-

brigada/). 
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To je brigada,   ima izjemne izkušnje   pri usposabljanju pogodbene 

rezerve, tudi  za delovanje v mednarodnih operacijah in misijah, 

izkušnje pri usposabljanju ter zagotavljanju enot in  posameznikov za 

delovanje v mednarodnem okolju tako v  okviru mednarodnih operacij 

in misij, kot  tudi   pri zagotavljanju Natovih odzivnih sil ter izkušnje, 

ki izhajajo iz afiliacije v mednarodna združena poveljstva.  Poleg tega 

je  zelo vključena v sistem zaščite, reševanja in pomoči ter  civilno-

vojaško sodelovanje. (Po  polk. Francu Koračinu, poveljniku brigade). 

Sicer pa se kaj drugega tudi ne more pričakovati od enote, ki svoje 

korenine in navdih išče  v odločnih dejanjih, pogumu in 

domoljubju  velikega slovenskega pesnika in generala Rudolfa 

Maistra. Zato ima 72. brigada SV svoj  praznik, dan enote, prav na 

rojstni dan generala, dne 23. novembra. 

Saj se spomnimo poplav na Koroškem, dne 5. in 6. novembra 2012? 

Takrat so prav vojaki   inžinjerci  iz te enote med prvimi priskočili na 

pomoč na najbolj ogroženih območjih, predvsem v Mežiški doline ter 

okolici Slovenj Gradca. 

Predstavnike 72. brigade Slovenske vojske  in Predsedstva OZSČ je 

najprej sprejel župan občine Mislinja in ob tej priložnosti posebej 

izpostavil temelje gospodarskega razvoja občine ter odprta vprašanja v 

zvezi z infrastrukturo, še posebej pa  o povezavi s  turističnim in 

športnim centrom  Rogla. Poleg  tega je potekala razprava še o 

naslednjih področjih:  varstvu in izobraževanju mladih; lokalni 

samoupravi ter najnovejši zamisli na državni ravni o transformaciji le-

te; interesnem organiziranju občanov ter takšnemu povezovanju, ki 

omogoča tudi medobčinsko – regijsko povezovanje; tretji razvojni osi; 

o medsebojnem povezovanju občin in vzpostavljanju nekaterih 

skupnih organov. In seveda o možnih oblikah nadaljnjega sodelovanja 

z 72. brigado SV ter občino Mislinja oziroma OZSČMD. 

Delegacija si je ogledala dve znamenitosti našega kraja.  Najprej je 

pozornost posvetila  naši kulturni znamenitosti, rojstni hiši Jožeta 

Tisnikarja, kjer je pogovor potekal o življenju in delu našega 

priznanega slikarja, obenem pa  je bilo zelo jasno, da je v naši sredini 

mnogo kulturnih in naravnih znamenitosti, ki jim ne posvečamo 

dovolj pozornosti kakor pri vzdrževanju, tako tudi pri promociji. Vsi 

obiskovalci so bili navdušeni nad naravno ohranjenostjo 

Mislinjskega  grabna  in domačnostjo v Tisnikarjevi rojstni hiši. 

Zahvala posebno velja  Doroteji Stoporko, članici kulturnega društva 

Jožeta Tisnikarja, katera  je poskrbela za prijetno vzdušje in vodenje. 

 

 

 

 



 

V nadaljevanju je bil   ogled jame Huda luknja, kjer  je beseda 

nanesla, poleg občudovanja naravnih lepot jame, tudi na zgodovino 

širšega območja, legende  ter tudi na druge znamenitosti v okolici. Ob 

tej priložnosti se je potrebno posebej zahvaliti  Dragu Jeseničniku, 

članu jamarskega društva Speleos, Velenje,  za izčrpno predstavitev in 

ljubeznivost. 

Obisk članov poveljstva 72. br. SV se je zaključil ob sproščenem 

klepetu ter izmenjavi izkušenj. Obenem so dogovorjena in sprejeta 

temeljna izhodišča za izdelavo Letnega načrta sodelovanja, ki ga bodo 

člani OZŠČ MD sprejeli na svojem Letnem zboru konec februarja. 

Besedilo: Alojz Jehart 

Fotografije: Frančišek Zavašnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OSANKARICA 2014 - SPOMINSKA 

SLOVESNOST PRI TREH ŽEBLJIH NA 

POHORJU 
 

 

Spominska slovesnost Pri treh žebljih na Pohorju 

Pri Treh žebljih na Osankarici je bila v soboto 04.01.2014 spominska 

slovesnost ob 71. obletnici zadnjega boja Pohorskega bataljona. 

Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Roman Jakič. 

 

Slovesnosti so se poleg okoli tisoč  pohodnikov udeležili še nekateri 

visoki predstavniki političnega življenja, med njimi predsednik 

republike Borut Pahor, predsednik državnega zbora Janko Veber, 

ministri, poslanci in državni svetniki, načelnik generalštaba Slovenske 

vojske general major Dobran Božič, predstavniki Zveze združenj 

borcev za vrednote NOB , predstavniki Zveze veteranov vojne za 

Slovenijo, predstavniki združenja Sever in predstavniki Zveze 

slovenskih častnikov. 

 

Vsako leto se spominske slovesnosti udeležijo tudi predstavniki 

občinskega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Mislinja. 

Delegacija občine Mislinja pa pri spomeniku položi venec v spomin 

na dva borca, domačina iz Mislinje: narodnega heroja Zdravka 

Čebularja in Ernesta Prevolnika, ki sta padla v tej bitki. Občinsko 

združenje borcev za vrednote NOB Mislinja nas je povabilo, da se 

skupaj odpravimo na Pohorje. Naša delegacija se je povabilu odzvala 

in na slovesnosti prisostvovala s praporjem. 

 

Pohorski bataljon je bil ustanovljen 11. septembra 1942 v Dobrovljah 

na Pohorju. Do 21. decembra 1942 , ko se je premaknil proti 

Osankarici, kjer si je uredil zimski tabor, je izvedel številne akcije. 8. 

januarja 1943 je okoli 2000 mož različnih enot okupatorske vojske 

obkolilo bataljonski tabor.  Partizani so se borili dve uri in pol.  
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V poslednjem boju je padlo 69 borcev Pohorskega bataljona, ki so se 

nahajali v taboru na Osankarici. Le ranjenega partizana Franca 

Kunaverja - Sulca so Nemci ujeli živega. Julija 1943 so ga kot talca 

ustrelili na Ljubnem v Savinjski dolini. 

17. januarja 1943 je v Št. Vidu nad Valdekom (danes Završe) zaradi 

izdaje padlo še 6 partizanov bataljonove patrulje. Ti borci so se 8. 

januarja nahajali na drugi lokaciji in niso sodelovali v bitki pri treh 

žebljih. 

 

Z vodstvom Občinskega združenja za vrednote NOB Mislinja smo se 

dogovorili, da si bomo izmenjali programe dela in v letu 2014 še 

aktivneje sodelovali. 

Pripravil Ivan Arko 
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DELEGACIJA OZSČ MISLINJSKE 

DOLINE OBISKALA 72, BRIGADO SV V 

MARIBORU 
 

 

 

V petek, 13.12.2013, je na povabilo poveljnika 72. Brigade SV 

polkovnika Franca Koračina 8 članov našega OZSČ obiskalo 

vojašnico generala Maistra v Mariboru. 

Uvodoma nam je poveljnik, s svojim ožjim štabom, predstavil naloge, 

sestavo  in oborožitev 72. brigade po transformaciji SV. Nato so nas 

gostitelji povabili v Kadetnico, kjer smo se udeležili slovesnosti ob 22. 

obletnici začetka delovanja vojaškega šolstva v Slovenski vojski.  Po 

slovesnosti smo si v avli Kadetnice ogledali slikarska dela, ki so 

nastala na letošnjih likovnih delavnicah generala Maistra izpod 

čopičev petindvajsetih likovnih ustvarjalcev iz Slovenske vojske, z 

MO in iz civilnega okolja. V nadaljevanju smo si na sedežu vojaškega 

muzeja SV v Kadetnici ogledali dokumentarna filma o nastanku 

Kadetnice in njeni pestri zgodovini vse do obnove v letih 2004 do 

2009 in dokumentarni film o slovenskih vojakih v prvi svetovni vojni. 

Obisk muzeja smo zaključili z ogledom razstavljene zbirke vojaških 

bajonetov. 

Naš obisk smo zaključili s svečanim kosilom, kjer je poveljnik 

poudaril dobro sodelovanje z našim združenjem in zaključil z željo, da 

bi se sodelovanje v bodoče še poglobilo in preneslo na civilne 

strukture iz našega okolja.  

 

 

 

 


