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Društvo radioamaterjev in vezistov »VEZIST« (S5ØVZZ),  kot član Zveze radioamaterjev Slovenje 

(ZRS) in kot interesno združenje Zveze slovenskih častnikov Slovenije (ZSČ) v sodelovanju z Vojaškim 

muzejem in z Četo za zveze 72. brigade Slovenske vojske v aktivnosti na temo »Telekomunikacije in 

informacijski sistemi nekoč in danes« organizira in vabi na ogled 

 

RAZSTAVE VOJAŠKIH RADIJSKIH POSTAJ V OBDOBJU OD 1941. DO 1991. LETA 

 

Razstava vojaških eksponatov v zasebni zbirki našega člana Mirka Pelcla bo na ogled po proslavi ob 

»DNEVU VEZISTOV« Slovenske vojske v Vojaškem muzeju v Kadetnici in Vojašnici generala Maistra v 

Mariboru, Engelsova ulica 15,   v četrtek dne 22. 6. 2017, s pričetkom ob 1030 uri. 

 

Društvo VEZIST vljudno vabi vse radioamaterje, pripadnike nekdanjega sestava Teritorialne obrambe in 

Milice, rednega sestava pripadnikov Slovenske vojske in Policije ter vso zainteresirano javnost, ki deluje  

ali pa jih zanima področje  radijskih  zvez, da si razstavo ogledajo na dan otvoritve ali pa v nadaljnjih 7 

dneh. Ogled razstave bo v primeru večjega interesa možen tudi kasneje. 

Za skupine ali posameznike , ki bi si želeli razstavo ogledati v naslednjih dneh po otvoritvi pa naslednji 

napotki; 

- Za večje skupine je potrebno narediti najavo (datum in uro obiska) s poimenskim seznamom 
udeležencev (podatke posredujte v tajništvo muzeja po e-pošti vojaski.muzej@gmail.com  ali na 
telefon 02/449-5006); 

- Muzej je načeloma odprt za obiskovalce med delovnimi dnevi med 9. in 15. uro; po predhodnem 
dogovoru se to lahko tudi podaljša oz. se izvede ogled tudi ob sobotah; 

- Obiskovalce izven struktur MORS in SV se pride iskat na prijavnico na Engelsovi 15. 

Vljudno vabljeni! 

 

         Predsednik društva Vezist; 

         Janko Čas   
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