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Uvodnik
Veteranska organizacija je po statutu prostovoljno združevanje v katerem člani svoje delo opravljajo
prostovoljno. Kljub globoki družbeni krizi, ki smo ji bili priča v minulem letu, že bežen pregled dela naše
OZVVS pokaže, da se člani izjemno razdajajo. Ugotovljeno zasluži posebno pozornost, ki jo tudi v tem
Letnem zborniku želimo poudariti.
Plan dela OZVVS, ki je bil sprejet na Zboru veteranov, je vodstvu nalagal veliko obveznosti, tako po
pestrosti aktivnosti, kakor tudi po obsežnosti posameznih nalog. Članom predsedstva nič ni bilo težko,
poleg tega pa so skrbeli, da so vse aktivnosti skrbno beležili, fotografirali in posneli. Tako je bilo gradivo
o celoletnem delu takoj pri roki in ga je bilo enostavno zliti v Letni zbornik, ki je že vrsto let ogledalo dela
predsedstva in organizacijskih odborov, ki jih predsedstvo imenuje za izvedbo posameznih nalog.
Ob delovni zagnanosti vodstva OZVVS in izjemnih dosežkih v letu 2012, je potrebno poudariti, da so bili
pogoji uresničevanja Letnega plana dela, izjemno težki in obremenjeni s pojavi na katere veterani niso bili
pripravljeni. Mislim na sistematično odvzemanje veteranskih pravic, ki so izhajale iz zakona in na pritiske
državnega vodstva na ZVVS, po izvedenih protestih, na katerih so tudi veterani vojne za Slovenijo 91
dostojno protestirali proti napadom na veteransko dostojanstvo. Ni nam bilo vseeno, da nam še ne 22 let
od vojne za Slovenijo, vodstvo države, za katero smo se borili, jemlje dostojanstvo.
V Zborniku boste našli vse o uresničevanju težiščnih nalog in doseganju postavljenih ciljev OZVVS, o
predanem in odgovornem delu aktivnih članov OZVVS. Vsak prispevek je svojevrsten dokaz in zahvala za
njihov prispevek. Želimo si, da bi naši člani, kakor tudi naključni bralci Zbornika prepoznali dosežke in
tiste, ki so zaslužni zanje, da jih spoznajo in okrepijo zaupanje v njihovo vodenje in delo.
Za zagotovitev, kar se da večje preglednost aktivnosti, ki jih je izvedla OZVVS je v Zborniku največ
prispevkov o akcijah, to je vestnik o dogodkih, ki so v bistvu uresničevanje ciljev iz Letnega plana. Vključene
so tudi teme s katerimi želimo na sproščen način povedati, kako smo se družili, o športu, ki nas je najbolj
združeval. Čeprav so ti dogodki namenjeni sprostitvi, je bilo potrebno v njih vgraditi veliko organizacijskih
naporov in poskrbeti, da so vili v središče dogajanja veterani, v posameznih primerih pa tudi člani njihovih
družin, ki so prispevali k uspešnosti takšnih aktivnosti.
Že vse od ustanovitve OZVVS je sodelovanje s Slovensko vojsko posebnega pomena, želimo si, da bi
tudi SV prepoznavala naše sodelovanje, kot pomembno za njih, saj s prispevki o obsežnem sodelovanju
posebej kažemo veliko prijateljstvo do naše vojske.

»Zbornik OZVVS 2012« je izdala OZVVS Ormož
Uredniški odbor Miran Fišer, Boris Vukan, Tomaž Bolcar
Fotografije Boris Vukan, Ivan Puklavec, Miran Fišer, Ljuba Fišer, Marko Bratuša
Oblikovanje Saša Fišer s.p.
Leto izdaje 2013
Objava Na spletni strani
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Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ormož
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ormož je domoljubna nevladna in neprofitna organizacija,
ki združuje udeleženke in udeležence priprav na vojno in vojne za Slovenijo 1991 z območja občin Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. V OZVVS Ormož negujemo spomin na udeleženke in udeležence ter
dogodke v času oblikovanja MSNZ 1990, delovanja enot TO, milice, gasilcev in obrambnega sistema
občine Ormož v času vojne 1991. Pri svojem delu si prizadevamo skrbeti za socialno statusne zadeve
udeleženk in udeležencev vojne, negujemo spomin na obdobje 1990/91 in sodelujemo s sorodnimi
organizacijami in društvi, ki negujejo domoljubje in imajo pozitiven odnos do braniteljev Slovenije.

Poslanstvo OZVVS Ormož:

• na domoljubni in prostovoljni osnovi združuje udeležence priprav na vojno ali vojnih aktivnosti v vojni
za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo,
• posveča posebno skrb ohranjanju pristnih prijateljskih odnosov med članstvom ne glede na njihova
politična, stanovanjska in svetovno nazorska prepričanja in tudi vsestransko pomoč članom, ranjenim,
invalidom in svojcem padlih v vojni za Slovenijo,
• nudi članom, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, strokovno pomoč, pri uveljavljanju pravic na podlagi
odločb veteranske zakonodaje,
• pridobiva in hrani pisno, slikovno in zvočno dokumentacijo članov o pripravah ali aktivnostih v vojni
za Slovenijo, upoštevaje določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov,
• seznanja javnost z dogodki in vlogo pripadnikov TO in drugih udeležencev v pripravah in neposrednih
aktivnostih v vojni za Slovenijo, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov,
• organizira in se udeležuje spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov v procesu priprav ali vojne
za Slovenijo,
• sodeluje in se povezuje z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, njenimi organi, pa tudi z drugimi
podobnimi organizacijami v domovini ali tujini, katerih ni v nasprotju z negovanjem odporništva
slovenskega naroda, vojen za Slovenijo 1991 ter aktivnim delovanjem za mir doma in v svetu,
• daje pristojnim državnim organom predloge in pobude za podelitev odlikovanj in priznanj, kakor tudi
predloge za podeljevanje priznanj Zveze.

Stanko Jurkovič med govorom ob otvoritvi razstave o Ormožanih na
mirovnih misijah

razstave ob obletnici vojne za Slovenijo 91
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Mladinski raziskovalni tabor- delo teče v sodelovanju z ormoško
gimnazijo

Vodstvo OZVVS Ormož

Povzetek dela predsedstva
OZZVS Ormož v letu 2012

Predsedstvo OZVVS Ormož je na Zboru 2012
veteranov v Središču ob Dravi dobilo mandat za
naslednja 4 leta. Z izbiro posameznikov v predsedstvo
si prizadevamo ustvariti kadrovski potencial, ki bo
znal in zmogel odgovoriti na vse sodobne izzive in bo
hkrati prilagojena organiziranosti občin v območju
delovanja OZVVS Ormož. Od 15 članov predsedstva
jih 9 prihaja iz občine Ormož, 3 iz Središča ob Dravi
in 3 člani iz Sv Tomaža, kar je skladno s strukturo
članstva v OZVVS Ormož.

Leto 2012 je bilo volilno leto, zato je prav, da
se najprej zahvalim prejšnjemu predsedstvu za
opravljeno delo, ki je skozi 4 leta svojega mandata
korektno opravilo svoje delo. Člani predsedstva,
kakor tudi drugih organov vodenja OZVVS svoje
delo opravljajo prostovoljno in zato namenijo veliko
svojega prostega časa. Nemalokrat se zgodi, da
so za svoj trud s strani posameznih članov OZVVS
Ormož kritizirani. Dobronamerna kritika je seveda
dobrodošla na
sestankih predsedstva, zboru
veteranov in drugih oblikah druženja članov OZVVS
Ormož. V organizaciji, kot je OZVVS je tudi za kritiko
potrebno izbrati primeren čas in prostor. Pri izražanju
svojih mnenjih o delu posameznikov v območnem
združenju nikakor ne smemo uporabljati žaljivk, ter
žaliti članov OZVVS Ormož.
Prav je, da vam predstavimo člane predsedstva
OZVVS, ki bodo opravljali svoje delo naslednja
štiri leta, saj so za ta mandat bili izvoljeni na Zboru
veteranov, ki je bil v soboto, 25 februarja 2012 v
Sokolani v Središču ob Dravi. V skladu s statutom
je zbor veteranov izvolil predsednika OZVVS Ormož,
člane predsedstva, člane nadzornega obora, člane
častnega razsodišča in druga stalna ali občasna
delovna telesa.

Predsedstvo je na svojih rednih sklicih skrbno skrbelo
za uresničevanje programa dela in finančnega načrta
območnega združenja, usmerjalo in koordinira delo
ter se odločalo za vlaganja v opremo in vzdrževanje
veteranskega kluba. Predsednik in sekretar sta
po funkciji vključena v predsedstvo Pokrajinskega
odbora ZVVS za Vzhodnoštajersko in se udeležujeta
posvetov, ki ih skliče PO ZVVS. Letni načrt dela
odseva naša prizadevanja na posameznih področjih
delovanja: pomoč članom, prireditve, delovanje
kluba veteranov, sodelovanje občinami in drugimi
organizacijami, vojaško strokovno usposabljanje,
šport in rekreacija ter obveščanje javnosti. S tako
organizacijo dela lažje obvladujemo velik obseg
strokovno zapletenih nalog, ki utegnejo biti izjemno
občutljiva. Prireditve, med katerimi so: obeležitev 20
letnice vojne za Slovenijo v Ormožu in Središču ob
Dravi, pohod po poteh »braniteljev meje«, srečanje
v Gomili pri Kogu, Podgorcih in pri Sv Tomažu
…, smo lahko izvedli le v tesnem povezovanju s
Slovensko vojsko, občinami Ormož, Središče ob
Dravi in Sv Tomaž, OZSČ Ormož in Policijo ter
Gimnazijo Ormož. Ob rednem delu smo skrbeli
za naše člane, tako tiste, ki potrebujejo pomoč,
kakor tudi tiste, ki se nesebično razdajajo za našo
organizacijo. Vzpostavili smo dobro sodelovanje z
župani na območju našega delovanja, s Slovensko
vojsko, sosednjimi veteranskimi organizacijami ter
stanovskimi organizacijami in društvi s katerimi nas
druži skladnost ciljev, domoljubje in spoštovanje
dosežkov Vojne za Slovenijo 1991. Skrbeli smo za
javno ter interno informiranje o našem delu.

V predsedstvo OZVVS Ormož so bili izvoljeni:
1
Miran Fišer - predsednik
2
Boris Vukan
3
Milan Hedžet
4
Darko Kosi
5
Vinko Štefančič
6
Anton Kace
7
Božo Jaušovec
8
Franc Puklavec
9
Ivan Puklavec
10
Zdravko Petek
11
Franc Grašič
12
Miran Petek
13
Ivan Lukman
14
Mirko Jurkovič
15
Branko Škrinjar
V nadzorni odbor OZVVS Ormož so bili izvoljeni:
1
Marko Kočevar
2
Stanko Jurkovič
3
Franc Hergula
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V častno razsodišče OZVVS Ormož so bili izvoljeni:
1
Bojan Rajh
2
Ernest Pleh
3
Branko Žnidarič

• za veteranskega kletarja je bil izvoljen Milan
Hedžet.
V nadaljevanju so razpravljali o opravljenem delu v
januarju in februarju, ter sprejeli plan dela za mesec
marec in april.
Na drugi seji predsedstva je bilo prisotnih 11
članov predsedstva, 1 član nadzornega odbora in 3
praporščaki.

Praporščaki OZVVS Ormož
1
Božidar Puklavec
2
Tonček Murat
3
Roman Kralj
4
Dušan Bombek

Tretja seja predsedstva je bila v četrtek 12. aprila
2012. Na seji je potekala razprava o izvedbi naše
največje prireditve – pohoda Po poteh braniteljev
meje. Pohod smo izvedli v soboto, 21 aprila 2012.
Seje se je udeležilo 11 članov predsedstva, 2 člana
nadzornega odbora, 1 član častnega razsodišča, 2
praporščaka in trije vabljeni gostje.
Četrta seja predsedstva je bila v torek, 22 maja
2012. Na seji smo razpravljali o opravljenem delu
v mesecu aprilu in o planu dela za maj, junij, julij in
avgust 2012.
Seje se je udeležilo 5 članov predsedstva, 1 član
častnega razsodišča in 2 praporščaka. Svojo
odsotnost je opravičil 1 član predsedstva.

Seje predsedstva OZVVS so vedno potekale v
našem veteranskem klubu na Kerenčičevem trgu 5
v Ormožu, na seje so bili vabljeni člani predsedstva,
člani nadzornega odbora, člani častnega razsodišča
in praporščaki.
Prva seja predsedstva je bila v sredo 15. februarja
2012, ki je potekala povsem v znamenju priprav na
izvedbo Zbora veteranov, ki je bil izveden v soboto
25 februarja 2012 v dvorani kulturnega doma
Sokolana v Središču ob Dravi. Na seji predsedstva
je bilo prisotnih 11 članov predsedstva, 1 član
nadzornega odbora, 1 član častnega razsodišča in 2
praporščaka. Svojo odsotnost s seje predsedstva so
opravičili: 2 člana predsedstva in 1 član nadzornega
odbora.

Sestanek organizacijskega odbora: organizacijski odbor
za pripravo tradicionalnega srečanja Veteranov na
Gomili pri Kogu se je sestal v torek, 3 julija 2012
in razpravljal o aktivnosti za izvedbo prireditve na
Gomili pri Kogu. Prireditev je bila izvedena v nedeljo,
15 julija 2012. Slavnostni govornik na prireditvi je bil
predsednik Republike Slovenije g. Danilo Türk, zato
je bila priprava na izvedbo prireditve še zahtevnejša.
Sestanka se je udeležilo 9 članov organizacijskega
odbora. Svojo odsotnost je opravičil 1 član.

Druga seja predsedstva je bila v sredo 14. marca
2012. Na seji predsedstva smo izvolili za sekretarja
OZVVS Ormož – Ivan Puklavec, za podpredsednika
je bil podan predlog, da v novem mandatu
predsedstva imamo podpredsednika iz območja
občine Središče ob Dravi. Ker se nobeden od
predstavnikov iz navedenega območja ni mogel
odločiti za podpredsednika, so se odločili, da bodo
na eni od naslednjih sej predlagali podpredsednika.
Za upravnika kluba je bil izvoljen Boris Vukan, za
predsednika nadzornega odbora Marko Kočevar. Na
seji ni bil prisoten noben član častnega razsodišča,
zato je izvolitev predsednika častnega razsodišča
naloga naslednjih sej.
Na seji smo potrdili sestavo komisij:
• v komisijo za šport so bili izvoljeni: Boris Vukan,
odgovoren za ribolov, Dušan Bombek, , Franc
Puklavec, Herman Prejac in Tonček Murad,
odgovorni za strelstvo,
• uredniški odbor Miran Fišer, Tomaž Bolcar in
Boris Vukan,
• organizacijski odbor za pohod in ostala srečanja:
Branko Škrinjar, Marko Kočevar, Dušan Bombek,
Miran Fišer, Tonček Murad, Miran Petek, Zdravko
Petek, Boris Vukan, Mirko Jurkovič in

Peta seja predsedstva je bila petek 13. septembra
2012. Na peti seji smo razpravljali o izvedenih
aktivnostih v juniju, juliju in avgustu 2012. Razprava
je potekala o dnevu državnosti, prireditvi na Gomili
pri Kogu, srečanju veteranov v Podgorcih in pri
Svetem Tomažu. V okviru prireditve Tradicionalnega
srečanja veteranov na Gomili pri Kogu smo veterani
sprejeli svoj del finančnega bremena in sprejeli
sklep, da naša soudeležba pogostitve znaša 300
EUR. Nadalje je potekala razprava o načrtovanih
aktivnostih v septembru in oktobru 2012, ter o delu
veteranskega kluba.
Seje se je udeležilo 8 članov predsedstva, 1 član
častnega razsodišča in 3 praporščaki. Svojo
odsotnost so opravičili: 1 član predsedstva, 2 člana
nadzornega odbora in 1 član častnega razsodišča.
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Šesta seja predsedstva je bila v torek, 20. novembra
2012. Na seji smo pregledali izvedene aktivnosti v
septembru, oktobru in novembru 2012, ter sprejeli
plan načrtovanih aktivnosti v novembru in decembru
2012.
Seje se je udeležilo 8 članov predsedstva, 1 član
častnega razsodišča in 2 praporščaka. Svojo
odsotnost so opravičili: 3 člani predsedstva, 2 člana
nadzornega odbora in 1 član častnega razsodišča.
Sedma seja predsedstva je bila v četrtek, 20 decembra
2012. Na seji smo razpravljali o izvedenih aktivnostih,
ter pripravili seznam načrtovanih aktivnosti po novem
letu. Govorili smo o izvedenem koncertu orkestra
Slovenske vojske v domu kulture v Ormožu, o okrogli
mizi na temo zbiranje vojaške opreme, proslavi pri
Svetem Tomažu ob dnevu generala Maistra.
Seje se je udeležilo 9 članov predsedstva in 2
praporščaka. Svojo odsotnost so opravičili: 2 člana
predsedstva, 2 člana nadzornega odbora, 2 člana
častnega razsodišča in 1 praporščak.
V letu 2012 smo izvedli 7 sej predsedstva in 1
sestanek organizacijskega odbora.

Sprejem predsednika Republike Slovenije na prireditvi v Gomili pri Kogu.

Seje predsedstva in sestanki predstavljajo samo del
angažiranja članov predsedstva, ne smemo pozabiti
na obveznosti članov predsedstva, ko so se v imenu
OZVVS Ormož udeleževali občnih zborov prijateljskih
društev, raznih sestankov pri lokalnih skupnostih, v
šolah in sodelovali pri izvedbi drugih prireditev.

Predsednik ZVVS general Ladislav Lipič in brata Puklavec

Člani ZVVS in veterani SEVER
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Pohod po poteh braniteljev domovine
Kog – Središče ob Dravi
Pohod po poteh »Braniteljev domovine« smo izvedli
v sodelovanju z občinama Ormož, Središče ob
Dravi, Zgodovinskim društvom Ormož in KS Kog ter
Slovensko vojsko.

Hedžet, Stanko Jurkovič, Marko Kočevar, Ivan
Lukman, Dušan Bombek, Zvonko Meško, Miran
Petek, Branko Škrinjar in Antun Bogadi.
Foto:L Fišer, I Puklavec

Pohodniki, veterani vojne za Slovenijo iz različnih
koncev Slovenije, krajani in naši prijatelji so se
zbrali pri pomniku Braniteljev meje v Gomili pri
Kogu, kjer so se okrepčali s pohodniškim zajtrkom
in drugimi dobrotami, ki so jih je ponudili Bobnjarovi
iz Hermancev.
Zbrani so se podali na pot skozi vinske gorice čez Vitan
proti Središču ob Dravi. Ko smo prišli do razglednega
stolpa na Klumpi, nam je g. Luskovič predstavil
zgodovino teh krajev. Veterani iz Središča ob Dravi so
se tudi letos potrudili in prišli pohodnikom nasproti s
premičnim šankom, ki ga je vlekel starodobni traktor.

Pohodniški zajtrk

Ko so pohodniki prispeli v Središče ob Dravi, je
pohodnike pred dvorano že čakala kuharska ekipa
(Cverlin in Potočnik) ter jim postregla s krepkim
vojaškim golažem. V Sokolani je bilo vse do
zadnjega kotička polno. Za dobro voljo pohodnikov
je skrbel domači ansambel »Asparagos«. Zbrane je
nagovoril župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko
in poudaril pomen sodelovanja z OZVVS Ormož ter
napovedal ohranitev pohoda po poteh »braniteljev
meje«. Predsednik OZVVS Ormož Miran Fišer se
je zahvalil pohodnikom iz sosednjih OZVVS in jim
podaril buteljko veteranske »Zbirce«.

Po močnem zajtrku smo vsi imeli dovolj moči za pohod do
Središča ob Dravi

Pohodnike so na pohodu vodili Franc in Ivan Puklavec
ter praporščak OZVVS Ormož Dušan Bombek.
Domačini iz Središča ob Dravi, so pohodnike
povabili k ogledu postavljenih razstavnih zbirk, ki so
jih pripravili ob praznovanju občinskega praznika,
lahko so si ogledali tudi razstavo o delovanju OZVVS
Ormož in foto razstavo o Vojni za Slovenijo na
območju občine Ormož. Med tem so organizatorji
poskrbeli še za voznike in jih odpeljali v Gomilo po
vozila.
Prijetno vzdušje v Sokolani je zadržalo pohodnike vse
do poznega popoldneva, zadnji pohodniki so odšli
ob 17.00.

Pokrajinski in območni prapori so vodili pohod

Pohod je organiziral in pripravil organizacijski odbor
v sestavi: Boris Vukan, Ivan in Franc Puklavec, Milan
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S Klumpe se je daleč videlo

Pohodnike je od Gomile do Središča ob Dravi spremljala slovenska zastava

Mladi harmonikar pa je tudi med potjo poskrbel za dobro voljo

Letošnje vreme je bilo izjemno prijazno do pohodnikov
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Vpis mladih v vojaško evidenco
Vpis v vojaško evidenco in seznanitev mladih z
vojaškimi obveznostmi je redna aktivnost Uprave
za obrambo Maribor v kateri sodelujemo tudi člani
OZVVS Ormož. Že vrsto let Upravi za obrambo
Maribor za sklic in razgovor o vojaških obveznosti
ponudimo prostore veteranskega kluba v Ormožu.

gimnazijo.

Uprava za obrambo Maribor, Izpostava Ptuj je tudi
2012 leta povabila mlade Ormožane v prostore
veteranskega kluba Ormož, kjer so jim predstavili
zakonske dolžnosti, ki jih imajo državljani na
področju obrambe, torej obveznosti, ki jih bodo
imeli čez čas tudi oni, ko bodo postali polnoletni.
Ob tej priložnosti se mladim predstavi tudi Slovenska
vojska, za mnoge je to prvo srečanje s pripadniki SV,
saj mladi ne poznajo obveznega služenja vojaškega
roka, zanima pa jih možnost za vključitev v vojsko v
rezervno sestavo po pogodbi ali, kot profesionalni
vojak.

Mladi na seznanitvi z vojaškimi obveznostmi

Tudi v OZVVS Ormož se zavedamo, da se mladi v
današnjih časih zelo redko srečajo s priložnostjo, da
bi kaj več izvedeli o dogodkih v letih 1990 in 1991,
ko so pripadniki TO ubranili Slovenijo pred enotami
JLA, ki so prihajale nad nas iz vojašnic in z območja
Republike Hrvaške. Zato se člani OZVVS Ormož z
veseljem pridružimo delavcem Uprave za obrambo
in pripadnikom Slovenske vojske na teh sklicih.
Zato smo tudi lani mladim predstavili Teritorialno
obrambo, kot vojsko, ki jo je imela občina Ormož,
opisali in predstavili smo pomembnejše dogodke v
vojni za Slovenijo 1991 s poudarkom na Ormož,
Središče ob Dravi in Kog. Pri tem smo s posebno
pozornostjo predstavili razmerje moči med TO in
JLA, opremljenost in izurjenost posameznih struktur.
Tako smo mladi izvedeli, da je bilo orožje in oklep,
ki ga je imela JLA velika prednost za nasprotnika, saj
pripadniki TO niso imeli zadosti protioklepnih sredstev.
Ker pa so pripadniki TO branili svojo domovino, so
vztrajali na položajih in s svojo srčnostjo nadomestili
manjkajoča tehnična sredstva.

Pripadniki Slovenske vojske med predstavijo sodobno vojaške opreme

Mladim smo predstavili tudi našo veteransko
organizacijo, naše cilje in največje dosežke v
tekočem letu. Že več let zapored ugotavljamo, da
se mladi v osnovni šoli ne srečajo s tematiko vojne
za Slovenijo 91 in so presenečeni, ko od nas izvejo,
kako pomembni dogodki so se odvijali v Ormožu,
na Kogu in v Središču ob Dravi. Zato menimo, da
bi bilo okrepiti sodelovanje z osnovnimi šolami in
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Strokovni posvet o zbirateljstvu vojaških predmetov in opreme
V letih po osamosvojitvi smo na območju OZVVS
Ormož dobili kar nekaj zagretih zbirateljev vojaških
in drugih predmetov s področja obrambe in zaščite,
ki zgledno ohranjajo materialno dediščino in spomin
na opravljanje vojaške obveznosti in prostovoljnega
dela »v službi ljudstva« med Ormožani v minulem
stoletju. Ugotovili smo, da za oblikovanje in
ohranjanje tako posebnih zbirk morajo zbiratelji
dobro poznati opremljenost armad ter drugih
varnostnih in zaščitnih struktur avstrijskega cesarstva,
jugoslovanske kraljevine, povojne Jugoslavije ter
samostojne Slovenije. Ob tem je potrebno veliko
vedeti o nastajajoči zakonodaji s področja zbiranja
vojaškega orožja in starin. Želimo si, da zbirateljstvo
ne bi zašlo na pota preprostega trgovanja z vojaško
opremo in s tem postalo odprta vrata za izgubo
eksponatov, ki nas neizbrisno povezujejo z vojaštvom
posameznih obdobij.

• Zakonska ureditev zbiranja in hranjenja orožja
• Povezovanje zbirateljev, kot oblika krepitve stroke
in vzpodbujanja
Organizacijski odbor je posvetil vso pozornost poteku
priprav, koordinaciji dela s Tehničnim in Uredniškim
odborom, dogovoril izposojo razstavnih eksponatov
in njihovo vrnitev lastnikom, sodelovanje z novinarji
in sodelovanje z Vojaškim muzejem.
Na posvetu so sodelovali zbiratelji iz OZVVS Ormož
Ivan in Franc Puklavec, Miran Fišer, Boris Vukan ter
gostje Mirko Fekonja, Marjan Horvat, mag Radovan
Pulko, mag Zvezdan Markovič vodja kustudiata
Vojaškega muzeja in podpolkovnik Vlado Žgeč
načelnik Vojaškega muzeja
S tehnične plati so posvet pripravili: Boris Vukan,
Franc Puklavec, Zdravko Petek, Danilo Štabuc,
Branko Škrinjar, Dušan Bombek.

Sekacija zbirateljev vojaške opreme pri OZVVS
Ormož je januarja 2012 pripravila in izvedla posvet
o zbirateljstvu vojaških predmetov in opreme.
Organizatorji posveta so želeli zbirateljstvo predstaviti,
kot pomemben del ohranjanja vojaške dediščine na
slovenskem in izdelati brošuro o zbirateljstvu vojaških
predmetov na območju občin Ormož, Sv Tomaž
in Središče ob Dravi. Strniti izkušnje zbirateljev:
o oblikovanju zbirk, negovanju in vrednotenju
eksponatov v zbirki. Okrepiti znanje ljubiteljskih
zbirateljev o zakonskih osnovah za oblikovanje in
pogojih hranjenja vojaške opreme in orožja. Mladim
predstaviti zbirateljstvo, kot sestavni del ohranjanja
slovenske vojaške dediščine in krepitve domoljubja.
S posvetom, bi se pridružili obeležitvi obletnice
ustanovitve TO.

Foto: I Puklavec, B Vukan

Na posvetu so se litili naslednjih vprašanj:
• Motivi za zbirateljstvo
• Kriteriji za oblikovanje zbirke
• Odločitev za obseg oziroma področja zbirateljstva
• Zasebna zbirka, kot oblika ohranjanja slovenskega
vojaškega spomina
• Razmejitev med ohranjanjem spomina na režim
in med ohranjanjem spomina na vojaštvo, ki mu
je to pripadalo
• Zbirateljstvo in varnostno vedenje
• Pisni viri, kot opora pri določanju avtentičnosti
eksponatov v zbirki
• Vloga in pomen sodelovanja zasebnih zbirateljev
militarij z muzealsko stroko

Zbirka vojaških predmetov, ki sta jih zbrala Ivan in Franc Puklavec

11

Zbor veteranov Ormož 2012-

podroben pregled opravljenih nalog in jasen pogled v naslednje
srednjeročno obdobje
Člani OZVVS Ormož smo imeli Zbor veteranov
februarja 2012 v Sokolani v Središču ob Dravi.
Pripravljalni odbor v sestavi: Franc Puklavec, Boris
Vukan, Milan Hedžet, Ivan Puklavec, Marko Kočevar,
Branko Škrinjar, Zdravko Petek, Miran Petek in Miran
Fišer je pripravil vse potrebno za izvedbo Zbora
veteranov in prijetno druženje veteranov.

• razstava uniform in orožja TO
• vojaško strokovna predavanja v sodelovanju z
OZSČ
• sodelovanje z Upravo za obrambo Maribor – vpis
vojaških obveznikov
• sodelovanje na Martinovanju
Skrb za člane:
• Pomoč pri oblikovanju vlog za socialno pomoč
• Udeležba na pogrebu preminulega veterana
• Obisk grobov veteranov ob Dnevu mrtvih
Zbrca vina
• eteranski kletar 2010 Milan Hedžet
• sprejem in ocenjevanje vzorcev
• stekleničenje veteranske zbirce
• skrb za zbirco kot promocijsko darilo
• udeležba na regionalnem ocenjevanju vin in
podelitev Srebrne medalje Veteranski zbirci

Vodenje Zbora veteranov smo zaupali delovnemu
predsedstvu v sestavi: Anton Marčec Ernest Pleh
Branko Škrinjar. Na zbor so se nam pridružili eminentni
gostje iz sosednjih OZVVS Ptuj Lenart Ljutomer OZSČ
Ormož, Ivan Vajda predstavnik GZ Ormož, g. Mirko
Cvetko župan občine Sveti Tomaž in g. Jurij Borko
župan občine Središče ob Dravi. Pred začetkom
uradnega dela smo prisotni pozdravili Prapor OZVVS
Ormož ter spremljali veteransko častno dejanje, ki
sta ga izvedla Franc Puklavec in Antun Bogadi.
Podana poročila predsednika OZVVS, blagajnika in
predsednika Nadzornega odbora smo dobili celovit
pregled delovanja OZVVS v letu 2011 in potrdili,
da je bilo opravljenega veliko dela in da je vodstvo
združenja uspešni pri vodenju OZVVS.
Predsednik je v svojem poročilu izpostavil, da so bila
prizadevanja vodstva OZVVS Ormož usmerjena v
skrb za veterane, h krepitvi organizacije in ugleda
veteranstva nasploh ter k negovanju spoštljivega
odnosa do udeležencev in dogodkov v vojni za
Slovenijo 1991. Predsednik je izpostavil izjemno
odgovoren odnos do finančnih sredstev in njihovega
trošenja. Tako so udeleženci zbora z zadovoljstvom
potrdili pristop k izvedbi večjih nalog, kjer so, v duhu
racionalizacije porabe sredstev, k sodelovanju povabili
tudi druge organizacije in okrepili prostovoljno delo
članov OZVVS, s čimer so zmanjšali stroške delovanja
na najmanjšo možno mero.
V letu 2011 so bile izvedene naslednje težiščne
naloge:
Prireditve
• Zbor veteranov
• Izvedba »Pohoda po poteh Braniteljev meje
• Sodelovanje v prireditvi ob dnevu državnosti
Srečanje veteranov in njihovih družin pri Veliki Nedelji
• Srečanje veteranov pri Sv Tomažu
• Priprava mladinskega raziskovalnega tabora
Delovanje veteranskega kluba
• sestanki predsedstva OZVVS
• srečanja veteranov

Prejemniki priznanj

Gostje na Zboru veteranov

Zbor veteranov
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Člani OZVVS Celje, Kamnik in Dravograd na obisku v
veteranskem klubu Ormož
Lansko jesen so nas obiskali člani OZVVS Celje,
Kamnik, veterani z meje med Koroško in Štajersko
iz Zgornjedravske doline pa so prišli kar z dvema
avtobusoma. Domačini iz OZVVS Ormož smo
se potrudili in vsaki skupini posebej pripravili
topel sprejem, podrobno predstavitev dogodkov
iz časov priprav na vojno leta 1990 in časa vojne
1991. Poskrbeli smo, da so gostje obiskali vse
pomembnejše kraje, povezane z dogodki iz vojne v
območju takratne občine Ormož. Začeli smo pred
ormoškim gradom, kjer smo napravili spominski
posnetek pred pomnikom v grajskem parku, nato
pa smo si ogledali prostor, kjer je bila barikada pri
TIMI, železniško postajo in most, lokacijo barikade
pod Humom in mejno območje v Središču ob Dravi.
Pot smo nadaljevali proti Kogu in se pogovorili o
divjanju vojakov oklepne kolone JLA, ki je na Bajzeku
izgubila 2 tanka in požgala 9 objektov. Obiskali
smo tudi PGD Miklavž pri Ormožu, kjer je Mirko
Fekonja predstavil gasilsko društvo, opisal njihovo
intervencijo na požarišča med vojno leta 1991 in
razkazal gasilski muzej.

skupaj manjkajo.

Gostje so pozorno prisluhnili predstavitvi delovanja OZVVS Ormož in veteranskega
kluba v Ormožu

Gostom smo predstavili delo in dosežke OZVVS
Ormož ter jih sprejeli v veteranskem klubu. Z velikim
zanimanjem so si ogledali razstavo o vojni 91, zbirko
uniform, vojaških oznak in emblemov ter orožja in
vojaške opreme, ki je ostala na bojnem polju po
spopadih leta 1991.
Izkazalo se je, da je Ormož, predvsem v jesenskem
času, izjemno zanimiva turistična destinacija. Prijetno
je bilo v Središču ob Dravi, ko so obiskali oljarno,
spoznali njihovo proizvodnjo in pokusili specialitete
iz buč in bučnega olja.

Veteranski klub je bil kar premajhen za goste, zato smo pogostitev pripravili pred klubom

V uspešni pripravi in izvedbi obiska veteranov iz
drugih krajev Slovenije in strokovne ekskurzije v
Ormožu in Središču ob Dravi so sodelovali: Ivan
in Franc Puklavec, Zdravko Petek, Boris Vukan in
njegova sinova Rok in Tadej.
Srečanje s člani sosednjih in bolj oddaljenih OZVVS je
pokazalo, kako je v Sloveniji živ interes za izmenjavo
podatkov o ljudeh in vojni. Prepričali smo se, da
se lahko največ naučimo o dogodkih neposredno
v krajih, kjer so se dogodki odvijali. Obiske smo
izkoristili, kot priložnost za združitev koristnega s
prijetnim. Gostom smo se predstavili tudi kot dobri
gostitelji in organizatorji dogodkov, ki nam vsem

Koroški veterani pred spominskim obeležjem v grajskem parku
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Negovanje spomina
Dr Jožetu Bešviru v spomin

Nevenki Čurin v spomin

Minulo leto smo se poslovili od dr Jožeta Bešvira, s
katerim smo ormoški veterani povezani še iz časa,
ko smo gradili svoje sanje: samostojno in neodvisno
Slovenijo. To je bil čas, ko nas niso prepričale
le besede, potrebovali smo zgled, ljudi izjemne
moralne drže in izjemne človeške širine, s kakršno se
je ponašal tudi Jože Bešvir. Spoznali smo se veliko
prej, takrat, ko smo v Ormožu gradili Teritorialno
obrambo in organizacijo rezervnih oficirjev. Jože
se je izkazal s svojo strokovnostjo, znal se približati
ljudem, še posebej mladim, nam prisluhniti in nam
stati ob strani. Zdelo se je, da mu nikoli ni težko.
Kljub temu, da je kot vojaški obveznik zapustil vrste
TO, je še vedno ostal z nami v organizaciji rezervnih
oficirjev, spremljal naš napredek in nam pomagal na
strokovnem področju.
Ko je maja 1990 Teritorialna obramba Ormož
ostala brez orožja, vsi skupaj pa brez možnosti za
obrambo nastajajoče samostojne Slovenije, je Jože
Bešvir podprl vrnitev našega orožja iz skladišč JLA v
Ormož. Kot ormoški župan je razumel potrebo, da se
ubranimo, če bo to potrebno. Pripadniki Manevrske
strukture narodne zaščite Ormož smo ob podpori
svojega župana vrnili del orožja v Ormož in ga varno
hranili v tajnih skladiščih vse do vojne 1991.
Po vojni se je Jože Bešvir pridružil udeležencem vojne
za Slovenijo v novo nastali veteranski, za njegov
prispevek in podporo, ki nam jo je nudil v pripravah
na vojno, smo se mu zahvalili s podelitvijo naziva
častni član OZVVS Ormož.

V minulem letu se je tiho in spoštljivo poslovila Nevenka
Čurin, ki je ormoškim veteranom pogosto odpirala
okno v svet, nas preko radijskih valov pripeljala do
ljudi v naši občini in širše v regiji ter lokalni skupnosti
večkrat nastavila ogledalo, ko je bilo govora o
vojni za Slovenijo 91 in njenih udeležencih. Skupaj
smo izvedli širši projekt snemanja TV prispevka o
Tovarni sladkorja v pripravah na vojno ob 40 letnici
Teritorialne obrambe.
Ker smo bili sosednje, je prav, da o novinarki Neni
in njenem delu povezanim z OZVVS Ormož tudi po
njenem odhodu kaj povemo. Nevenka Čurin je znala
prisluhniti in hitro najti temo za radijski članek, pa ne
zgolj iz vljudnosti, njeni prispevki so bili vselej izjemno
vsebinski in kritični. Pri svojem delu je veno pokazala,
da je dobro poznala medčloveške odnose, odlično
poznala družbena dogajanja in bila izjemno socialno
čuteča, zato je v tako imenovanih »veteranskih temah«
znala najti veliko področij v katerih je bila strpna in
vljudno poslušalka, pogosto pa je znala prevzeti
pobudo in kritično voditi razgovor. Kot sosednje in,
čez čas, prijatelji smo vedeli, da se v prijazni, navidez
krhki deklici, skriva ogromno energije. Spoznali
smo, da ne špara jezika in ne skriva hrabrosti pri
izpostavljanju družbeno perečih problemov, ne glede
na to, kdo utegne biti nasprotnik.
Nevenka Čurin je omagala v letu srečanja z
ABRAHAMOM, nam, veteranom vojne za Slovenijo
91 bo ostala v spominu po mladostni energiji, ki jo
je krasila pri njenem delu!

Ponosni smo, da je bil z nami!

Dr. Jože Bešvir
Nevenka Čurin
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Strokovna ekskurzija v Pivko
Z željo, da čim bolj spoznali vojaško preteklost svoje
domovine, so se ormoški veterani odpravili v Pivko,
kjer je v sodelovanju občine Pivka in Slovenske vojske
nastal Park vojaške zgodovine. V nekdanji vojašnici je
zrasel pravi muzej oklepne tehnike in vojaške opreme,
ki je bila v uporabi od I. svetovne vojne dalje.
Razstavljena vojaška oprema je opremljena z
zgodbami, ki kot rdeča nit povezuje bojno opremo s
časi, ko je bila v uporabi. Del razstavljene tehnike pa
je bil udeležencem strokovne ekskurzije zelo znan, saj
so se s prav takšnimi sredstvi usposabljali in urili, ko
so bili na služenju vojaškega roka.

Po odhodu iz Trbovelj so Ormožane sprejeli njihovi
kolegi v Celju, jim predstavili vojne dogodke v
njihovem območju.

Čeprav so vedeli, da je zadnja pridobitev Parka
vojaške zgodovine mini podmornica, ki je bila pred
nedavnim prepeljana iz Boke Kotorske, si ormoški
veterani niso predstavljali, da bodo imeli ob svojem
obisku parka prav posebno srečo. Pri podmornici
številka 913 so srečali nekdanjega poveljnika te
podmornice, ki si je v družbi svoje žene prišel iz Splita
pogledat svojo nekdanje plovilo. Gospod Miroslav
Desnica je bil poveljnik podmornice številka 913.
Gospod Desnica je sprejel ponudbo in se z veseljem
slikal z Ormožani in jim na kratko, tako iz prve roke,
predstavil podmornico in delovanje torpeda.

Avtomatske puške jugoslovanske izdelave so že nekaj časa v
vojaškem muzeju

Ko so ormoški veterani potešili svojo radovednost, so
se odpravili proti Trbovljam, kjer so imeli dogovorjen
termin na strelišču Agnez, ki ga upravljajo člani OZSČ
Trbovlje. Ker Ormožani že poznajo strelišče, so takoj
pristopili k streljanju z vojaško pištolo in avtomatsko
puško. Organizatorji so zagotovili zadostno število
inštruktorjev, ki so spremljali strelce, jim pomagali na
strelni liniji ter skrbeli za varnost in red, ki je predpisan
na strelišču. Po streljanju so bili nekateri zadovoljni,
saj so potrdili svojo strelsko sposobnost, drugi so bili
nekoliko razočarani nad rezultatom, ki da je bil pred
kakšnim desetletjem bistveno boljši. Čisto na koncu
so bili vsi dobre volje, saj je od zadnjih strelskih vaj
minilo preveč časa, da bi smeli pričakovati, da so
veterani še vedno v zgledni strelski kondiciji. V tem
duhu je veterane nagovoril vodja strelišča Bojan
Šoper, ki je poudaril, da so strelski rezultati, ki so jih
dosegli Ormožani in izvajanje postopkov na strelišču
še vedno dobri.

Udeleženci strokovne ekskurzije v Pivki

Boris Žnidarič pred tarčo in nič ni slabe volje

Člani OZSČ Trbovlje so, kot dobri gostitelji,
Ormožanom pripravili okusno terensko malico in se
z njimi zadržali v prijetnem klepetu.
Ormoški veterani med »zgodovinsko uro« v Celju
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Srečanje veteranov z družinami v Podgorcih
Že več let zapored OZVVS Ormož mesecu avgustu
pripravlja srečanje veteranov. Piknik so popestrili
z dogodki s športnimi vsebinami (tekmovanja z
zračno puško,zračno pištolo, magnetni pikado in
ribolov). Udeležencem je bila ponujena razstava o
pomembnejših letošnjih aktivnostih v OZVVS Ormož,
mnogi so obnovili spretnosti v rokovanju s pehotnim
orožjem teritorialne obrambe.
Organizacijski odbor v sestavi: Miran Fišer,Boris
Vukan,Ivan in Franc Puklavec,Tonček Murad in
Zdravko Petek,ter žar mojstra Franček Kovačec
in Ljubo Volmut so poskrbeli,da prisotnim ni nič
manjkalo in da so se prijetno počutili,ter uživali v
lepem sobotnem dnevu.

Stanko Belšak je bil zelo uspešen pri streljanju z zračno puško

Na srečanje so povabili vse veterane OZVVS, ki
so se dejavno vključevali v pester nabor aktivnosti.
Prav tako so povabili goste in donatorje, ki so
podpirali aktivnosti OZVVS Ormož. Kljub nekoliko
skromnejšemu odzivu povabljenih, je srečanje v
celoti uspelo.
Ponujen program športnih tekmovanj in prostočasnih
aktivnosti je omogočal zavzeto angažiranje in
sproščeno druženje ter udeležencem ponujal
veliko zabave. Že od nastanka ideje za srečanja so
organizatorji postavljali v prvo vrsto dejavne člane
OZVVS in njihove družinske člane, da bi skupaj
preživeti prijeten, razgiban dan.

Milan Korotaj se je preizkusil v zadevanju tarče s pikadom

Lokacija pri Lovskem domu Podgorci se je ponovno
potrdila, kot naročena za takšno vrsto srečanja.
Vsem, ki so pripravili srečanje ali kako drugače
prispevali k dobremu vzdušju udeležencev se
zahvaljujemo!

Po podelitvi priborjenih diplom so bili udeleženci srečanja še bolj zadovoljni

Kuharske specialitete podgorskih mojstrov so navdušile udeležence

Antona Kaceja sta navdušila kuharska mojstra Ljubo in Franc
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Veteranska “zbirca”
Ormoški veterani so tudi lani opravili tradicionalno
“zbirco vina”. Tako ohranjajo spomin na čase, ko je
bila v naših krajih precej razširjena oblika dajanja
prispevka različnim društvom v »naturi«. Tako, kot
nekoč, ljudje tudi danes ne radi od sebe dajo gotovino,
z vinom pa se radi pohvalijo in ga ne šparajo, ko
ga delijo s prijatelji. Tako smo veterani rešili problem
prazne blagajne v začetku leta, ko se pripravljamo
na občni zbor: zberemo vino in poskrbimo, da se
ne skvari. Na srečo ljudje na Zboru veteranov ne
pretiravajo s pitjem, tako nam vsako leto nekaj vina
ostane, tako preostanek »zbirce« veteranski kletar
Milan Hedžet doneguje in napolni v buteljke. Boris
Vukan je poskrbel za lično etiketo in tako opremljene
veteranske buteljke uporabljamo, kot najprijaznejše
darilo OZVVS Ormož ob zahvali za sodelovanje
različnim organizacijam in posameznikom. »Zbirco«
smo kot promocijsko darilo poklonili gostom v
veteranskem klubu, partnerjem v sodelovanju,
jubilantom, zmagovalcem na športnih tekmovanjih,
trojčka smo poklonili tudi ministru za obrambo in
predsedniku Republike, ko nas je obiskal v Gomili.

rajon Ljutomersko Ormoških goric.

Milan je že ob zbiranju vina skrbel, da pride v sod e dobro vino

Seveda dobro vino ne odleži in se plemeniti kar samo,
zato smo si izbrali »veteranskega kletarja«, in mu
zaupali skrb za »zbirco«, da bo v skladu s splošnimi
načeli kletarjenja izvajal vse kletarske ukrepe in
donegoval vino ter ga pripravil za stekleničenje. Do
sedaj so bili v vlogi kletarja: Stanko Zamuda, Ernest
Pleh in Stanko Jurkovič in Bojan Rajh, ki je predal
skrb za veteransko zbirco novo imenovanemu kletarju
Milanu Hedžetu. Milan je pred dvema letoma poslal
veteransko vino v Maribor na ocenjevanje in sprejel
srebrno priznanje.

Marjana je poskrbela, da je Bobnjarovo vino tudi letos v zbirci

V letu 2012 smo organizirali »zbirco« 6. januarja
in zbrali 149 litrov vina. V zbirci so bile pomešane
plemenite sorte: Laški rizling, Savignon, Renski rizling,
Beli pinot, Kerner, Beli burgundec, Šipon in Rumeni
muškat..
V zbirco je prispevalo 14 veteranov – vinogradnikov
: Anton Kace, Franc Ozmec, Dušan Bombek, Milan
Hedžet, Jože Horvat, Jožef Bobnjar, Janez Borko,
Jožef Tomažič, Ivan Vajda, Darko Prijol, Miran Hržič,
Anton Marčec, Marko Kočevar in Marjan Munda
Vsem veteranom – vinogradnikom, ki so 2012
prispevali svoje vino se zahvaljujemo in zagotavljamo,
da bomo skrbeli za vino in promovirali vinorodni

Bojan je nekoč bil v vlogi veteranskega kletarja zato ve, kako se tej stvari streže
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Slovesnost v Gomili pri Kogu
Tudi minulo leto je organizacijski odbor, ki ga
tvorijo: Krajevna skupnost Kog, Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo Ormož in Prostovoljno
gasilsko društvo Hermanci pripravil srečanje
veteranov in gasilcev s krajani v Gomili pri Kogu.
Srečanje je posvečeno spominu na dogodke, ki so se
med vojno za Slovenijo 91 odvijali na na območju KS
Kog. Častni gost na srečanju in slavnostni govornik
je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Turk.
Prireditev v Gomili so pričeli s spominskim dejanjem,
ko so se predsednik Republike, župan občine Ormož
Alojz Sok, predsednik OZVVS Ormož Miran Fišer,
predsednika GZ Ormož Jožef Šterman in predsednik
Sveta KS Kog Zdravko Hlebec poklonili ob pomniku
v Gomili.

Mladi folkloristi s Koga…

Praporščaki veteranskih, domoljubnih in gasilskih
organizacij iz Vzhodnoštajerske pokrajine in Pomurja
so na prireditvenem prostoru pozdravili častne
goste, nato pa so slavnostno vstopili v prireditveni
šotor in sami prireditvi dali poseben pečat. Zbrane
na slovesnosti je v šotoru najprej pozdravil župan
občine Ormož Alojz Sok in poudaril, da so naši
kraji razvoju in podpori države še vedno daleč za
osrednjim delom države.
OZVVS Ormož in PGD Hermanci sta podelila
priznanja, ki so prejeli: veterana Boris Vukan in Stanko
Jurkovič ter Ivan Vajda, ki je v času osamosvojitvene
vojne bil poveljnik GZ Ormož; ter Joško Tomažič
takratni poveljnik PGD Hermanci. Organizatorji
srečanja so poskrbeli za izjemno bogat kulturnemu
programu v katerem so sodelovali člani Mešanega
pevskega zbora DU Zarja Kog, pevska skupina
Vrtnica, domači recitatorji in glasbeniki , mlada
plesalka Anja Miško ter folklorna skupina Podkev iz
Miklavža pri Ormožu.

Veteranska in gasilska priznanja…

Praporščaki s predsednikom Republike….

Ob prireditvenem šotoru so člani OZVVS Ormož
pripravili o vojni za Slovenijo 91 in dogodkih, ki so
se odvili v naši občini. Razstavo so popestrili z izvirniki
orožja in vojaške opreme, ki je bila takrat v uporabi
ter fotografijami Štefana Hozyana in drugih avtorjev,
ki so nastale v vojni za Slovenijo. Prav tako so svoj
kraj predstavile članice aktiva kmečkih žena s Koga
in pripravile kulinarično razstavo.

Predsednik Republike Slovenije Dr. Danilo Turk na Gomili
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Na prireditvi v Gomili je bil tudi predsednik ZVVS Ladislav
Lipič

Razstava vojaške kape
OZVVS Ormož je 22. 9. 2012 v sodelovanju z OZSČ
Ormož v blagovnici Mercator v Ormožu postavila
razstavo: “Vojaške kape in Ormožani”. Na otvoritvi,
ki je bila v soboto, so nastopile flavtistke - učenke
Glasbene šole Ormož in skromno prireditev dvignile
na raven slavnosti, kar so prisotni ormoški veterani,
ormoški zbirtelji “militarij” in gostje iz OZVVS Kamnik
sprejeli s posebnim navdušenjem.

o svojem delovanju.

Zbiratelji vojaških predmetov Ivan in Franci Puklavec,
Stanko Jurkovič, Boris Vukan in Miran Fišer so
prispevali vojaške kape, čapke, baretke, klobuke,
fotografije in dokumente iz katerih so sestavili
zgodobo o ormoških fantih in možeh, ki so služili
vojsko v času avstrijskega cestarstva, kraljevine
Jugoslavije, sodelovali v vojni, kot partizani ali
mobiliziranci v nemsko vojsko, ter po 2. svetovnii
vojni v Jugoslovanski vojski. Posebno mesto so dobile
kape ormoških teritorialcev, mladincev prostovoljcev
in mladincev na predvojaškem usposabljanju.
Posebej natančno so predstavljene kape pripadnikov
in pripadnic Slovenske vojske, ki jih nosijo v enotah
Slovenske vojske in v mednarodnih misijah EUFOR
v BiH, KFOR na Kosovu, ISAF v Afganistanu in v
misijah OZN. Postavljavci razstave se niso ukvarjali
ideološkim ali moralnim vrednotenjem časa in vloge
armad v katerih so služili Ormožani, želeli so le
pokazati, koliko oblastnikov smo imeli in da so vi
terjali vojaški krvni davek - še posebej v času velikih
vojn.

Otvoritev razstave

Fotografije iz misij (Kosovo)

Organizatorji razstave so se potrudili, da je postavitev
vsebinsko bogata in oblikovno atraktivna. Za dosego
tega cilja so organizatorji razstave od zbirateljev
prejeli originalne eksponate (oblačila, dokumente
in fotografije), ob tem pa so obiskali svoje sosede nekdanje vojake in jih poprosili za gradivo, ki ga še
vedn hranijo.

Pokrivala iz Afganistana

Postavljavcem razstave Ivanu in Francu Puklavcu,
Stanko Jurkoviču, Borisu Vukanu, Dušanu Bombeku in
Tončku Muradu ter Saši Fišer, ki je tehnično pripravila
slikovno gradivo za razstavo se zahvaljujem za njihov
trud in strokovno delo.

Govori...

Razstava, ki jo je postavila sekcija zbirateljev pri
OZVVS Ormož je upravičeno vzbudila interes tudi
pri predstavnikih medijev obveščanja. Tako je nastal
tudi prispevek za ormoško KTV, veterani – zbiratelji
pa so dobili priložnost tudi kaj več povedati javnosti

Knjiga vtisov...
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Umik razstave »Vojna za Slovenijo 1991« iz muzeja v Ormožu
V vodstvu OZVVS Ormož smo
od direktorja
Pokrajinskega muzeja Ormož – Ptuj prejeli uradno
obvestilo o začasnem umiku razstave »Vojna za
Slovenijo 1991« iz prostorov muzeja v Ormožu,
čeprav smo pred tem videli, da delavci muzeja
umikajo eksponate iz razstavnega prostora. Veterane
je ugotovitev in kasnejša informacija o umiku razstave
presenetila in prizadela!

malo spoštovanja do tistih sodelavcev, ki so v minulih
letih brez zadržka odstopili osebne predmete (ki imajo
veliko spominsko vrednost) in zagreto sodelovali z
muzejem ter avtorico razstave.
Iz povedanega s strani zaposlenih v muzeju, ob našem
vprašanju: zakaj tako, nas je v OZVVS Ormož strah,
da »začasno«, kot ste zapisali v vašem dopisu, pomeni
dokončno. Da se naše zle slutnje ne bi uresničile, vas
prosim za razgovor o nadaljnjem sodelovanju in o
možnosti, da bi Ormož imel stalno zbirko o Vojni za
Slovenijo 1991, ki bo skladna kriterijem muzealske
stroke in bo hkrati v ponos Ormožanom, ki so med
prvimi doživeli grenkobo in ostrino vojne leta 1991.

Veterani vojne za Slovenijo v Ormožu nikoli nismo
pretiravali z ocenjevanjem lastne vloge v vojni
za Slovenijo leta 1991, prej bi rekel, da smo bili
strpni in smo čakali čas, ko bodo čas in vloga
udeležencev vojne v Ormožu objektivno ocenjeni.
Seveda ves ta čas nismo sedeli križem rok in samo
čakali. V minulih letih je OZVVS Ormož sodelovala
v vseh projektih ormoškega muzeja, ki so bili
vezani na vojno za Slovenijo 91 in dogodke v zvezi
s tem. Za ormoške veterane je bilo sodelovanje
z muzejem vedno izjemnega pomena, saj smo si
obetali, da bomo na ta način oblikovali odnos do
negovanja zgodovinskega spomina in skladno z
muzealsko stroko zbrali pričevanja o vojni, ki bodo
razbremenjena čustvenih vplivov. Verjeli smo, da je
to dolgotrajni proces in da je sodelovanje z muzejsko
stroko nujno. Z ormoškim muzejem smo sodelovali
pri nastajanju brošure Ormož na barikadah leta
1991, pri nastajanju razstave ob 15. obletnici vojne,
odzvali smo se vabilu na okroglo mizo ob 20 letnici
vojne,... in še bi lahko našteval.

Veterani vojne za Slovenijo si želimo resnega
dogovora o sodelovanju z muzejem, ocenjujemo,
da nobena naša aktivnost v okviru OZVVS ne more
nadomestiti potrebe po strokovnosti pri raziskovanju
izjemno pomembnega obdobja v slovenski zgodovini,
kar je osamosvajanje in vojna za Slovenijo tudi
bila. Prepričani smo, da pomanjkanje razstavnega
ali muzejskega prostora v Ormožu ne bi smel biti
razlog, da ta del zgodovine postane neaktualen ali
nekurantna roba, ki bi jo lahko postavili v kot in se
na njo spomnili le ob eminentnih jubilejih.
Ob Otvoritvi razstave v grajskih prostorih smo bili
veterani izjemno ponosni, da imamo Ormožani
takšno razstavo v vojni za Slovenijo v muzeju, ki je
drugod po Sloveniji ni. Takrat so delavci ormoškega
muzeja to izjemno cenili.

Pri oblikovanju in postavljanju razstave ob 15
letnici vojne smo veterani (pripadniki TO, milice,
gasilci, ...) prispevali izvirne eksponate (spominske
predmete iz vojne, dele orožja JLA, protioklepno
orožje TO, uniforme, medalje in druge originalne
predmete, ki smo jih hranili od leta 1991) ter se z
avtorico razstave dogovorili, da bi razstava v gradu
ostala, kot stalna spominska zbirka. Ob 20. letnici
vojne za Slovenijo smo slutili, da je čas, ko bi bilo
dobro razstavo aktualizirati, dopolniti,... pa nam
ni uspelo svoje namere doreči z gospo Korpič.
Namesto pričakovanega sodelovanja pri dograditvi
razstavljene zbirke, nas je dosegla vest, da razstave
ni več, presenetilo nas je tudi to, da nas muzej o
nameri o odstranitvi ni obvestil, oziroma se z nami
pogovoril o kakšni drugi možnosti.

Veterani smo goste iz sosednjih OZVVS, domoljubnih
in obrambno stanovskih organizacij ter Slovenske
vojske vselej s ponosom povabili tudi v ormoški
muzej, kjer je bila razstava o vojni za Slovenijo 91.

Gotovo je vodstvo muzeja upravičeno do ravnanja z
zbirkami v muzeju, smo pa veterani pričakovali vsaj
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Seznam članov OZVVS Ormož ob začetku leta 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ANTOLIČ
ANTOLIČ
BELEC
BELŠAK
BELŠAK
BEZJAK
BEZJAK
BOBNJAR
BOBNJAR
BOGADI
BOLCAR
BOMBEK
BORKO
BRATUŠA
BREZNIK
BRUMEN
BRUMEN
BUDJA
BURGAR
CAJNKO
CAJNKO
CEDULA
CIZERL
CIZERL
ČEH
ČRNJAVIČ
DEČKO
DEČKO
DREVENŠEK
FEGUŠ
FEKONJA
FELC
FIFNJA
FILIPIČ
FILIPIČ
FIŠER
FRAS
GALOVIČ
GAŠPARIČ
GAŠPARIČ
GAŠPARIČ
GEČ
GERLICA

RADO
MAKS
IVAN
CIRIL
STANISLAV
MAKS
SILVO
MATIJA
JOŽEF
ANTON
TOMAŽ
DUŠAN
JANEZ
VIKTOR
TOMISLAV
JOŽEF
MILAN
JOŽE
BOJAN
BRANKO
JOŽEF
ALOJZ
BORIS
MARJAN
VINKO
MILAN
SREČKO
FRANJO
DUŠAN
SIMON
MIRKO
BORIS
MILAN
BORIS
BORIS
MIRAN
VLADO
BRANKO
JOŽE
ŠTEFAN
MILAN
JANEZ
ANTON

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
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GOLOB
GOLOB
GORŠIČ
GRANDUČ
GRAŠIČ
HARCAN
HARTMAN
HEDŽET
HERGULA
HERGULA
HORVAT
HORVAT
HORVAT
HORVAT
HORVAT
HORVAT
HORVAT
HOZYAN
HRIBERŠEK
HRŽIČ
IVANČIČ
IVANUŠA
IVANUŠA
IVANUŠA
JAUŠOVEC
JAUŠOVEC
JOVANOVIČ
JURKOVIČ
JURKOVIČ
KACE
KALUŽA
KANDRIČ
KAVČIČ
KLEMENČIČ
KOCJAN
KOČEVAR
KOKALJ
KOKOT
KOLARIČ
KOLBL
KOLMAN
KORBAN
KOREZ

IVAN
ZDENKA
BRANKO
JOŽE
FRANC
JOŽE
FRANC
MILAN
FRANC
DANILO
JURČEK
ROBERT
ANTON
SLAVKO
JOŽEF
JOŽEFml.
ROMAN
ŠTEFAN
JANKO
MIRAN
BRANIMIR
STANISLAV
JOŽEF
IVAN
BOŽIDAR
BOJAN
BRANKO
STANKO
MIRKO
ANTON
TONČKA
JOŽEF
IVAN
BORIS
STANKO
MARKO
ALEŠ
DRAGAN
SLAVKO
MILAN
FRANC
JOŽE
ALOJZ

Seznam članov OZVVS Ormož ob začetku leta 2013
87. KOROŠEC
88. KOROTAJ
89. KOSAJNČ
90. KOSI
91. KOSI
92. KOSI
93. KOVAČEC
94. KOVAČIČ
95. KRAJNC
96. KRALJ
97. KRALJ
98. KRALJ
99. KRIŽNJAK
100. KRNJAK
101. KUHARIČ
102. KUKOVEC
103. KUKOVEC
104. KUKOVEC
105. KUMER
106. KUSTEC
107. LAZAR
108. LAZAR
109. LAZAR
110. LEBEN
111. LEBEN
112. LEBEN
113. LEŠNIČAR
114. LOVREC
115. LOVREC
116. LUKAČIČ
117. LUKAČIČ
118. LUKMAN
119. MAGDIČ
120. MAJCEN
121. MAJCEN
122. MAJCEN
123. MAJOŠKO
124. MALEC
125. MARČEC
126. MASTEN
127. MASTEN
128. MASTEN
129. MASTEN

MILAN
DANILO
BOŠTJAN
DARKO
JOŽEF
JANEZ
SREČKO
BORIS
VLADO
ALEKSANDER
ROMAN
IVAN
BOJAN
FRANC
IVAN
SREČKO
MARJAN
STANISLAV
IVAN
BRANKO
IVAN
VERA
FRANC
MIRAN
STANKO
DUŠAN
DUŠAN
MIRKO
MILAN
IVAN
JANEZ
IVAN
STANKO
JOŽE
DARJA
JANEZ
FRANC
IVAN
ANTON
IVAN
FRANC
DANILO
STANKO

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
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MASTEN
MAUČIČ
MAUČIČ
MEDVED
MEGLA
MERTIK
MESAREC
MESAREC
MEŠKO
MEŠKO
MUNDA
MUNDA
MUNDA
MURAD
MURAD
NOVAK
NOVAK
NOVAK
NOVAK
NOVAK
NOVAK
NOVAK
OBILČNIK
OREŠNIK
OZMEC
PAJEK
PEČAR
PERŠAK
PETEK
PETEK
PETEK
PETEK
PETEK
PETRAN
PINTARIČ
PLAVEC
PLEH
PLOHL
PLOHL
PODPLATNIK
PONGRAČIČ
POŠ
POTOČNJAK

FRANC
BOJAN
FRANČEK
MIRAN
VINKO
KAREL
FRANČIŠEK
JOŽEF
RUDOLF
MIRKO
MARJAN
SLAVKO
MILAN
TONČEK
JOŽEF
SAŠO
DRAGO
MARJAN
VLADO
FRANC
JANEZ
MIRKO
BRANKO
IVO
DANIEL
VITOMIR
JOSIP
MARTA
MIRAN
JOŽEF
SLAVKO
ZDRAVKO
MARTIN
MARJAN
LUDVIK
BRANKO
ERNEST
AVGUŠTIN
JOŽEF
IGOR
ANDREJ
ZORAN
NEDJELKO

Seznam članov OZVVS Ormož ob začetku leta 2013
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

PRAPOTNIK
PREJAC
PREJAC
PREMUŠ
PRIJOL
PŠAK
PUKLAVEC
PUKLAVEC
PUKLAVEC
PUKLAVEC
RAJH
RAJH
RAJH
RAJH
RAJH
RAJH
RAJH
RAKUŠA
RAKUŠA
RAKUŠA
RAKUŠA
REP
REP
RIZMAN
RIZMAN
ROJHT
RUBIN
SENČAR
SEVER
SEVER
SIMONIČ
SIRC
SIVILOTI
SKUHALA
SLADNJAK

JOŽEF
HERMAN
MARJAN
MARIJAN
DARKO
MILAN
IVAN
FRANC
VLADIMIR
BOŽIDAR
FRANC
BRANKO
BOJAN
ROBERT
MIRKO
BRANKO
DUŠAN
BRANKO
IVAN
IVAN
JOŽEF
JOŽE
CIRIL
VIKTOR
ANTON
FRANC
ROBERT
MIRAN
BRANKO
DARKO
BOJAN
JANKO
DANILO
JOŽEF
LADISLAV
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Veteranski klub OZVVS Ormož
OZVVS Ormož ima že od leta 2005 lastne prostore
za klubsko delo. Prostore nekdanjega skladišča TO
Ormož, smo z lastnim delom preuredili, vložili veliko
prostovoljnega dela in finančnih sredstev, da bi si
uredili prostore, kjer se bomo srečevali, poklepetali
in se pripravili na večje aktivnosti iz letnega plana
dela. Obnovljene prostore je leta 2006 predal
namenu takratni minister za obrambo R Slovenije, g.
Karl Erjavec.
Do leta 2012 so nekatere aktivnosti kluba postale
nespremenljiv del letnega plana dela OZVVS Ormož.
Tako smo tudi lani ohranili pestro sodelovanje z
osnovnimi šolami in gimnazijo Ormož ter prispevati
svoj delež pri predstavitvi našega prispevka v vojni
za Slovenijo 1991, in mlade poučili o številnih
nevarnostih, ki jih prinesejo in pustijo vojne. Lani
smo se pridružili humanitarni akciji opozarjanja na
protipehotne mine in nevarnosti, ki jih ostanki minskih
polj ali drugi neeksplodirani deli, predstavljajo še
dolgo po tem, ko so politiki sprejeli mir.
Upravnik kluba, Boris Vukan naredi vse, da bi
bil klub vedno urejen in odprt do uporabnikov:
veteranov, članov OZSČ Ormož in drugih
domoljubnih organizacij. Konec leta 2011 smo
osvežili klub, dopolnili opremo, lani pa smo uredili
delovne prostore za upravnika in omogočili dodaten
razstavni prostor. Popravili smo omare, v njih shranili
spominsko gradivo in ga zaščitili. Zavedamo se, da
naši prostori niso univerzalno uporabni, saj nimamo
tekoče vode, tudi možnosti za postavitev sanitarij ni.
Tudi oprema ni »kot doma«, zadovoljni smo z vsem
kar so nam podarili v Slovenski vojski, nekaj opreme
smo tudi kupili ali si izposodili. Zalo smo ponosni
na obsežen fond zgodovinske in vojaško strokovne
literature, oblikovali smo pravo veteransko knjižnico
s knjižnimi enotami o Slovenski vojski, sodobnih
vojaško strokovnih vprašanjih današnjega sveta,
pogledih in organiziranju obrambe v času SFRJ,
naslovi o II. Svetovni vojni ter o razvoju TO. Tako
bodo med več kot 200 naslovi vojaško strokovnih
knjig še tako izbirčni bralci našli kaj zase.

kluba pa smo uporabljali, kot nekakšen studio, v
katerem smo te razstave pripravili.
Po preureditvi veteranski klub ponuja 120 kvadratnih
metrov uporabne površine, preko 50 sedežev za
predavanja ali za sestanek do 30 ljudi. Zainteresirani
uporabniki lahko vse podrobnosti dogovorijo z
upravnikom kluba ter dogovorijo možnosti priprave
dogodka v klubu in usklajujejo termine angažiranja

V klubu imamo kar nekaj opreme, ki jo lahko naši člani koristijo
za srečanja, usposabljanje ali za zabavo.

Naše prostore z veseljem odstopimo Slovenski vojski,
domoljubnim organizacijam ali mladim za obrambno
usposabljanje.

Ob obisku veteranskega kluba vam je ponovno na
voljo: razstava orožja TO, razstava vojaških kovancev
in oznak, informacije o Slovenski vojski in vojaškem
poklicu, vojaško strokovna knjižnica ter videoteka in
filmoteka vojaških filmov. Ker se nam je lani posrečilo
vzpostaviti stik z odgovornimi v Mercatorju in smo
se dogovorili za postavitev večjih razstav v prostorih
nekdanje blagovnice Mercator v Ormožu, prostore

V klubskih prostorih se veterani srečamo ob različnih priložnostih,
ena takih je veteranska »zbirca«.
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V spomin na 27. junij...
V spomin na 27.junij, ko se je pred 21 leti začela
vojna za Slovenijo v Ormožu, so člani OZVVS
Ormož postavili razstavo, ki jo posvečajo vsem
udeležencem vojne za Slovenijo. Na razstavi, ki je
postavljena v prostorih nekdanje blagovnice Tima,
si lahko ogledate številne fotografije avtorja Štefana
Hozyana, dokumente, izrezke iz časopisov, vojaške
uniforme, orožje, ki ga je tistem času uporabljala TO,
ostanke tankov in drugega z bojišč, gasilsko opremo
in podobno.

Sestavni del razstave so tudi panoji s fotografijami,
ki so jih veterani postavili na mesto dogodkov izpred
21 let:

Na otvoritvi razstave. (Slika: OZVVS Ormož)

Razstavo so postavili Ivan in Franc Puklavec, Dušan
Bombek, Tonček Murad, Boris Vukan, Miran Fišer in
drugi sodelavci, ki se Štefanu Hozyanu zahvaljujejo
za fotografsko gradivo!
Razstava je bila v blagovnici Mercator Ormož (Tima)
do 30. 6. 2012, vsak dan od 8.00 do 19.00. Z
izbiro prostorov blagovnice Mercator v Ormožu za
razstavni prostor smo organizatorji želeli predvsem
približati razstavljeno gradivo v neposredno bližino
kraja dogodkov v vojni leta 1991. Kot je znano je
bila pri takratni TIMI postavljena močna barikada
pri kateri so se ustavili tanki JLA in po nekaj urnih
poskusih preboja proti železniški postaji so se obrnili
in se odpeljali iz Ormoža.

Razstava v spomin na dogodke iz časa vojne za Slovenijo.
(Slika: OZVVS Ormož)

Naj ne bo pozabljeno! … je slogan veteranov

vojne za Slovenijo, ki pa si želijo tudi več
spoštovanja in dostojnejše obeležje v spomin na čas
vojne za Slovenijo v Ormožu.

Panoji ob Petrolu. ( Slika: OZVVS Ormož )
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Srečanje veteranov pri Sv. Tomažu
Srečanje veteranov vojne za Slovenijo Ormož, ki
ga že več let zapored pripravljajo prvo soboto v
septembru je bilo 2012 namenjeno prijateljskemu
druženju, klepetu in dogovorom za delo v preostalem
delu leta.
Veterani iz Sv Tomaža so potrudili in dokazali, da
jim nič ni težko. Pripravili so srečanje, ki mu je bilo
težko najti zamero ali pomanjkljivost. Ničesar ni
primanjkovalo še najmanj prijateljskega vzdušja.
Organizatorji so udeležencem ponudili niz športnih
vsebin, odlično hrano z žara in kapljico iz domačih
kleti. Srečanje so tudi to leto podprle življenjske
sopotnice naših članov, pripravile nekaj dobrot
iz njihove kuhinje in se pridružile septembrskemu
srečanju. Vključile so se v družbo, tekmovala in
uživala v veteranski družbi.

Veteranska tombola – vsak listič zadene….

Ob zanimivem in na trenutke, napetem športnem
vzdušju so veterani našli dovolj priložnosti za klepet
o izpolnjevanju letnega plana dela OZVVS Ormož in
dosedanjem delu pri Sv Tomažu.
Streljanje z zračno puško je obvezen sestavni del srečanj
pri Sv Tomažu.

Pristop in delovni zagon, ki so ga veterani pri Sv
Tomažu oblikovali v minulih letih je porok odločnost,
da bodo pri Sv Tomažu ter skrbeli za spoštljiv odnosa
do udeležencev in dogodkov v vojni za Slovenijo
1991.

Gospa Marta Breznik aktivno deluje v organizacijskem odboru
srečanja.

Prijateljstvo na prvem mestu….

Na vsakem srečanju veteranov pri Sv Tomažu se spomnimo
Zvonka Meška.

Keglji bi morali pasti….
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Sodelovanje s policijo na 7. otroški varnostni olimpijadi
Delavci policijske postaje Ormož in Policijske uprave
Maribor so tudi veterane vojne za Slovenijo 91
povabili k izvedbi 7. otroške varnostne olimpijade,
ki je potekala 17 maja 2012 v Središču ob Dravi.
Otroška varnostna olimpijada je preventivna
prireditev, katere se udeležujejo učenci osnovnih
šol s ptujskega in ormoškega območja. Čeprav
je Otroška olimpijada organizirana v obliki
tekmovanja ekip z osnovnih šol je ob tekmovanju
potekal pester program predstavitev opreme in dela
policistov, vojakov, reševalcev, gasilcev, carinikov,
zdravstvenega doma Ormož in veteranskih društev
OZVVS Ormož, SEVER ter Območnega združenja
slovenskih častnikov Ormož.

Osnovnošolci in
njihovi mentorji so bili
hvaležni poslušalci,
saj so pokazali
veliko zanimanja za
predstavljeno vojaško
opremo.

Veterani iz OZVVS Ormož smo učencem in njihovim
mentorjem predstavili uniforme TO, ki so jih nosili leta
1991 in oborožitev ter opremo, ki smo jo uporabljali
v vojni za Slovenijo 91.
Ormoški veterani Ivan in Franc Puklavec, Boris
Vukan, Dušan Bombek in Marko Kočevar so lep
sončen dan v Središču ob Dravi namenili predstavitvi
našega združenja in sodelovali z sodelujočimi otroške
varnostne olimpijade.

Boris Vukan s predstavnikom Slovenske vojske.

Tekst in fotografije: Ivan Puklavec in Boris Vukan

Veliko zanimanja je bilo za oklepno bojno vozilo Svarun, ki ga
je predstavila Slovenska vojska.

Veterana Ivan in Franci Puklavec sta osnovnošolcem predstavila svojo zbirko orožja.

Tudi gasilci so se predstavili...
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Priznanja OZVVS Ormož v letu 2012
Izvedba načrtovanih nalog terja od članov OZVVS
Ormož veliko zagnanosti, odrekanja in prostovoljnega
dela, zato je prav, da tistim, ki so bili bolj angažirani
in uspešni pri izvedbi nalog izrečemo zahvalo.
Članom OZVVS Ormož, ki s svojim prostovoljnim
delom krepijo ugled OZVVS Ormož, smo
Da izpeljemo vsakoletne planirane aktivnosti se
moramo zahvaliti, smo v letu 2012 podelili naslednja
priznanja OZVVS: bronasto priznanje so prejeli člani
Anton Bogadi, Mirko Rajh, Jožef Trstenjak, Miran
Petek, Dušan Šavora, Stanislav Belšak ter Lea Majcen
in Anton Luskovič za večletno sodelovanje v pripravi
in izvedbi veteranskih prireditev.
Srebrno priznanje so prejeli Božidar Jaušovec, Franc
Puklavec, Ivan Puklavec, Anton Marčec in Miran Fišer.

potrebovali poleg lastnega in nastreljenega orožja
tudi veliko vaje, ki je mi nimamo kje izvesti.
Strelsko tekmovanje na Grobniku bilo zgledno
organizirano in je udeležencem omogočilo veliko
strelskih užitkov in preverjanje strelske kondicije. Dobre
rezultate so, ob težkih pogojih (večina, spremenljiv
veter,....) lahko dosegli le izjemni ostrostrelci.
Udeleženci iz Ormoža smo tekmovanje izkoristili
tudi za navezovanje stikov s »prijatelji po orožju« iz
strelskih vrst in si obljubili nadaljevanja sodelovanja.
Ob zaključku tekmovanja so se organizatorji posebej
zahvalili strelski ekipi iz Ormoža, ki je nastopila kot
novinec in nam predali simbolno darilo, mi pa smo
se zahvalili za povabilo in jim poklonili veteransko
“zbirco”.

Priznanja OZVVS Ormož so bila podeljena na zboru
veteranov 25 februarja 2012 v Središču ob Dravi.
Na srečanju veteranov v Gomili so bila podeljena
naslednja priznanja: zlato priznanje Boris ter Vukan
Stanko Jurkovič in bronasto priznanje Gasilska zveza
Ormož.

Udeležba na ostrostrelskem
tekmovanju
Člani OZVVS in OZSČ Ormož Ivan Puklavec, Franc
Puklavec in Miran Fišer smo se odzvali vabilu Hrvaške
častniške organizacije na tekmovanje v streljanju z
ostrostrelsko puško, ki so ga izvedli 28. in 29. julija
2012. Spoznali smo izjemno atraktivno vrsto strelskega
tekmovanja, ki ga hrvaška častniška organizacija
pripravlja že 4. zapovrstjo, blizu Reke na vojaškem
strelišču na Grobniku. Poleg načina tekmovanja,
je bilo srečanje na Grobniku zanimivo tudi po
konkurenci, saj so udeleženci prišli iz Hrvaške, Bosne
in Hercegovine, Avstrije in seveda mi iz Slovenije. Ker
je bilo takšno tekmovanje naša prva mednarodna
izkušnja, si pred odhodom na tekmovanje nismo
uspeli urediti dovoljenj za prevoz orožja in streliva iz
Slovenije v Hrvaško, zato smo organizatorje prosili
za pomoč. Brez velikih zapletov so nam omogočili
streljanje z njihovim orožjem in strelivom. Tako smo
nastopili v kategoriji “zgodovinsko orožje” in se
preizkusili na razdalji 300 metrov. Poleg te discipline
so organizirali še druge načine streljanja: “lovsko na
100 m”, “specialno na 300 metrov” in “specialno
na 600 metrov”. Za nastop v teh disciplinah bi
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Strelsko tekmovanje OZVVS
Ormož za »Memorial Antona
Meška« pri Sv. Tomažu

Veteranski šahovski turnir

Območno združenje veteranov vojne za Slovenije
Ormož je v sodelovanju s SD Katja pri Sv Tomažu
pripravilo tradicionalni strelsko tekmovanje z zračno
puško, ki ga vsako leto posvečajo spominu na Zvonka
Meška. Vabilu na tekmovanje so se odzvali strelci iz
devetih ekip iz OZVVS Ormož. Čas po tekmovanju so
veterani izkoristili za druženje in obujanje spominov.

V veteranskem klubu OZVVS Ormož je bilo v soboto,
14. aprila 2012 šahovsko tekmovanje veteranov
vojne za Slovenijo. Srečali so se šahisti iz OZVVS
Ormož in Ptuj, iz vsake ekipe po štirje. Upravnik
veteranskega kluba Boris Vukan je poskrbel, da je bil
klub pripravljen za tekmovanje, organiziral kuharsko
ekipo (Miran in Zdravko Petek), ki je pred klubom
skuhala veteranski golaž in ga postregla šahistom po
končanem tekmovanju.
Šahovsko tekmovanje je organiziral in vodil Jože
Korban.
Rezultati: ekipi sta bili popolnoma poravnani, 14,5
točk vsaka. Med posamezniki je bil najboljši. Roman
Vaupotič iz OZVVS Ptuj, drugo mesto je osvojil Tomo
Breznik iz OZVVS Ormož, tretje mesto pa je osvojil
Mirko Štuhec iz ekipe OZVVS Ormož. Najboljši trije
so prejeli pokal, diplomo in praktično nagrado.

Za družabni del pa so poskrbeli člani OZVVS iz Sv
Tomaža: Zdravko Petek, Miran Petek, Stanko Belšak,
Franc Voršič, Franc Grašič in Roman Kralj, ki so v
prostorih Doma kultura postregli krepko malico in
zagotovili vzdušje za prijateljsko druženje veteranov.
Organizacijsko plat in administrativno tehnične
naloge strelskega tekmovanja so usklajevali Ivan
Puklavec, Borisa Vukana, in Franca Puklavca.

Srečanje je pripravila tehnična ekipa: Boris Vukan,
Miran Petek, Zdravko Petek, Tadej Vukan
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Kuharsko tekmovanje v
Središču ob Dravi

Ribiško tekmovanje

V občini Središče ob Dravi negujejo lep odnos do
buč, zato septembra pripravljajo niz prireditev, med
njimi tudi tekmovanje v kuhanju golaža iz buč.
Lani so na tekmovanje povabili tudi ekipo iz OZVVS
Ormož., ki je dosegla odlično uvrstitev: kuharska
ekipa OZVVS Ormož (v sestavi Miran Petek, Ljuba
Fišer in Miran Fišer) je na tekmovanju v kuhanju
bučnega golaža osvojila 2. mesto!

V soboto 04.08.2012 sta se dve ekipi OZVVS Ormož
udeležili ribiškega tekmovanja ZVVS v lovu rib z
plovcem. Tekmovanje je organizirala OZVVS Ptuj
pod pokroviteljstvom ZVVS in mestne občine Ptuj.
Ob prihodu ekip na zbirno mesto ob ribiškem
domu,so nas prireditelji lepo sprejeli in nam postregli
z okrepčilnim zajtrkom. Med čakanjem za žreb
startnih mest je bil čas tudi za pogovor z prijatelji iz
ostalih OZVVS.
Po žrebanju startnih mest in nagovoru predsednika
ZVVS in predstavnika mestne občine,ter po podanih
navodilih o načinu lovljenja in tekmovanja z strani
tekmovalne komisije,smo se odpravili vsak na svoje
začasno delovno mesto in se pripravili za tekmovanje.
Po končanem tekmovanju in tehtanju ulova (če si
seveda kaj ulovil), smo bili postreženi z okusnim
kosilom in osvežilnimi napitki.
Ko so prireditelji uspešno zaključili z preverjanjem
in računanjem izlova,so razglasili rezultate in
podelili pokale ter priznanja najboljšim ekipam in
posameznikom.
Tekmovalci ekipe OZVVS Ormož smo dostojno branili
barve našega združenja. Po končani razglasitvi
Rezultatov, smo se še malo družili z ostalimi
udeleženci,potem pa smo se poslovili in
organizatorjem obljubili, da se naslednje leto spet
vidimo.
Tekmovalci, ki smo zastopali naše združenje, se
zahvaljujemo predsedstvu in predsedniku OZVVS
Ormož, da so nam omogočili sodelovanje na tem
tekmovanju in da smo tudi na športnem področju
lahko predstavljali naše združenje.
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Razno v letu 2012
Domen Obilčnik nam je popestril otvoritev razstave o
Ormožanih v mirovnih operacijah MOM.

Postavljanje šotorov za veteranske prireditve …

Saša Fišer je poskrbela, da je razstava o MOM dobila
tudi nekaj presežkov v estetskem pogledu.
Lanskega aprila smo se Ormožani pridružili akciji
»Zavihaj hlačnico« s čimer želimo prispevati k
preprečevanju novih žrtev, ki jih na nekdanjih bojiščih
povzročajo protipehotne mine.

Tudi ormoški in savski ribnik sta veteranom ponudila
veliko ribiških užitkov.
Člani Orkestra SV in Lea Majcen so nam poklonili
lep kulturni dogodek.
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Dani se
Rojeno bo jutro, Prlekija še spi,
spokojna, čaka na žetev.
Čez Dravo, nad polji,
nad goricami pa k nevihti grmi.
Zrel klas je v polju kipel,
gorice so se v zeleno razrasle,
mlad fant pa je po puško šel.
Čuj, tam daleč, za Hrvatijo smrtni veter preti!
Na predvečer ujme mi Vrabček gleda v oči
in pravi: tu smo doma, nihče nas od tu ne spodi!
Kam nas nov duh poganja?
Ko klas bo požet, grozdje obrano in ujma bo preč,
nam bo žal. bo čas žalovanja al nas ne bo več?
* veteranov verz
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