
Zveza slovenskih častnikov (ZSČ1 je prostovoljna, samostojna, stanovska, interesna in strokovna
zveza društev, ki delujejo na področju obrambe, zaščite in varnosti v Republiki Sloveniji. Zveza
veteranov vojne za Slovenijo IZWS1 je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nevladna,
nepridobitna in neprofitna organizacija, ki ohranja in krepi domoljubje, svobodoljubnost,
veteranske pripadnosti in socialne pravičnosti ter ohranja spomin na izvajanje obrambnih
dejavnosti v obdobju priprav na osamosvojitev ter obrambnih nalog in izvajanja bojnih
dejavnosti v vojni za samostojno Slovenijo. Poleg tega ohranja spomin na Teritorialno obrambo,
Manevrsko strukturo narodne zaščite, milico, narodno zaščito ter druge obrambne in zaščitne

strukture - udeleženke v obdobju priprav na osamosvojitev ter izvajanje obrambnih nalog in
bojnih dejavnosti v vojni za samostojno Slovenijo.

Torej gre za dve, po vsebini delovanja,
različni organizaciji, ki pa sta, poleg

še drugih, povezani v Koordinaciji do-
moljubnih in veteranskih organizacij na
državni ravni. Tudi nastali sta v različnih

obdobjih, ZVVS v letu 1993, ZSČ pa ima

korenine v prejšnji državi, smo pa lani

obeležili 25-letnico njenega delovanja v
samostojni Sloveniji. Že samo ime ko-

ordinacija pove, da gre na državni ravni

predvsem za koordinacijo med vodstvi

domoljubnih in veteranskih organizacij

pri dogodkih, ki imajo širši pomen. Ali je

ta koordinacija, ki je zaživela na pobudo
predsednika države, odzivna na pomemb-

ne dogodke v državi, je težko reči in ugo-
tavljanje tega tudi ni namen tega članka.

Namen tega članka je predstaviti sodelo-

vanje dveh izmed organizacij, ki se pove-

zujejo v omenjeno koordinacijo v temeljni
sredini, to je občini, območju. Dejstvo je,

da delovanje organizacij v temeljnih sredi-

nah daje sliko, kako uspešne so organiza-
cije v prizadevanjih za uresničevanje svojih
poslanstev, ciljev, nalog in načrtov dela. Pri

tem pa je treba še vedeti, da so razmere v
posameznih občinah in območjih različne.
Zagotovo so občine z več prebivalci in po-
sledično več člani v organizacijah v pred-

nosti, že zaradi tega, ker lahko zagotovijo

po vsebini različnejše dejavnosti in primer-

no udeležbo. Zato so v takšnih sredinah

lahko organizacije samozadostne in ne ču-

tijo toliko potreb po povezovanju kot v sre-
dinah, kjer je članstvo šibkejše. Pa tudi to

včasih ni odločujoče. Pomemben dejavnik
je tudi številčnost posamezne organizacije

v občini ali območju. V našem primeru soO
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organizacije ZWS v prednosti, ker imajo v
povprečju trikrat več članov kot organiza-

cije ZSČ. In še en dejavnik je pomemben,

to je prizadevnost vodstva organizacije za

sodelovanje z drugo organizacijo. Če smo

rekli, da je stanje po občinah in območjih
različno, lahko povemo, da je različen tudi
čas, kdaj so se v kakšni sredini organizacije
povezale. Poznamo primere, ko so orga-
nizacije vzpostavile pristno sodelovanje

že nekaj časa pred začetkom delovanja

Koordinacije domoljubnih in veteranskih
organizacij na državni ravni, ponekod pa

sodelovanje še sedaj šepa.

Na območju občin Kungota, Pesnica in

Šentilj delujeta Območna organizacija ZSČ

in Območno združenje ZVVS. Do leta 1 994

je bila to ena občina. Po delitvi občine smo

se v OZSČ odločili, da se ne bomo delili na

tri občinske organizacije. OZVVS takrat še

ni bilo organizirano, ker smo bili veterani

člani enovitega združenja na državni ravni.

OZVVS je bilo ustanovljeno, ko se je zdru-
ženje na državni ravni pretvorilo v zvezo.
OZSČ ima med 50 in 60 članov, OZVVS pa
nekaj čez 120 članov. Ugotavljamo, da med
veterani število članov narašča, v častniški

organizaciji pa nekako vzdržujemo doseže-
no številčnost.

Organizaciji sta v začetku delovali bolj ali

manj vsaka za sebe, čeprav smo ugotovi-
li, da je mnogo članov ZSČ tudi članov
ZVVS. Bolj tesno je OZVVS sodelovala z
veteranskimi organizacijami Policijskim
veteranskim društvom Sever Maribor in

Združenjem borcev in udeležencev NOB
Pesnica ter z njima leta 2003 podpisa-

la Listino o medsebojnem sodelovanju.
Skupno članstvo pa je pripomoglo, da sta

začeli sodelovati tudi OZVVS in OZSČ.

Poleg sodelovanja teh organizacij je bilo

vzpostavljeno sodelovanje še z drugimi

in leta 2018 je bila podpisana Listina o

medsebojnem sodelovanju šestih orga-
nizacij, to so: OZVVS občin Kungota,

Pesnica in Šentilj, Zveza borcev za vred-
note NOB občin Kungota, Pesnica in

Šentilj, OZSČ občin Kungota, Pesnica
in Šentilj, Domovinsko društvo genera-
la Maistra Šentilj, PVD Sever Maribor
in Društvo vojnih invalidov Maribor.
Podpis listine je bil posledica dolgo-

letnega medsebojnega sodelovanja, ki

se je kazalo v skupnem dogovarjanju o

dejavnostih posamezne organizacije ter

udeležbe vseh organizacij na dogodkih,

ki so jih te organizacije izvedle. Običaj-

no so to dogodki, ki imajo širši pomen

in niso pomembni le za eno organizaci-

jo ali pa imajo družabni pomen. Vsaka

organizacija pa seveda obdrži še izvedbo
tistih dogodkov, ki se tičejo le nje, njenih

članov in njenega načrta dela.

Takšno sodelovanje kaže na prepletenost
sodelovanja OZVVS in OZSČ tudi z dru-

gimi organizacijami, torej ne govorimo o

sodelovanju le teh dveh organizacij, ampak

jih je več. Poleg sodelovanja je dobra stran

takšnega delovanja tudi udeležba na posa-

meznih dogodkih, ki v nekaterih primerih

že presega število 100 udeležencev. To pa je

za območje teh občin že zelo lepa številka.

Poglejmo nekaj dejavnosti, ki so orga-
nizirane vsako leto in privabijo vedno
več udeležencev. Letno srečanje vetera-

nov vojne za Slovenijo je preraslo v let-

no srečanje veteranskih in domoljubnih

organizacij v okviru praznovanja dneva
državnosti. Vsako leto spomladi OZVVS
organizira pohod Pesnica-Šentilj v spo-

min na dogodke iz leta 1991, ki se ga
udeležijo člani vseh domoljubnih in ve-

teranskih organizacij. V zimskih mesecih

organizira OZVVS predavanje s temati-

ko iz osamosvojitvenih časov, OZSČ pa
predavanje z vojaškostrokovno vsebino.
Izmenično OZVVS in OZSČ organizira-

ta izlet po Sloveniji z vsebino iz osamo-

svojitve in vojaškostrokovnega področja.

Domovinsko društvo generala Maistra

organizira vsako leto v novembru »Ma-

istrov« pohod z vsebino generala Maistra

ali drugih pomembnih dogodkov iz

obdobja narodnostnega prebujanja na
našem obmejnem območju. OZSČ or-

ganizira seznanitev s pehotno vojaško
oborožitvijo in preizkus streljanja.

Ti dogodki, ob sodelovanju na mnogih dru-
gih, kažejo na pestre dejavnosti organizacij
ZSČ in ZVVS v občinah Kungota, Pesni-
ca in Šentilj. Menimo, da je medsebojno
sodelovanje OZSČ in OZVVS ter drugih

domoljubnih in veteranskih organizacij pri

nas odlično. Časovno usklajevanje načrtov
dela daje dobre rezultate pri udeležbi na

dogodkih, saj se ti ne podvajajo. V zadnjem

času se je uveljavil termin skupni program
domoljubnih in veteranskih organizacij

tega območja. Z gotovostjo lahko povemo,
da takšen način dela pripomore k pestri
vsebini delovanja vseh organizacij in z ni-

čimer ne moti prepoznavnosti posamezne

organizacije. Še več, krepi jo, ker se na ta

način lahko pojavi na več prireditvah kot

organizator, soorganizator ali udeleženec.
Tudi člani teh organizacij so zadovoljni.
Udeležba na dogodkih je lepa, srečamo

se v večjem številu, kot bi bilo ob izvedbi
dogodka vsake organizacije posebej, pa še

tisti, ki smo člani več organizacij, nimamo

težav, na kateri dogodek bi šli.

Menim, da je sodelovanje med organiza-

cijami pomembno, še posebej v okoljih,

kjer ni mogoče pričakovati široke mno-

žičnosti zaradi omejenih virov. Dogodki,

ki imajo širšo množičnost, zagotovo po-
kažejo večjo pomembnost in postanejo
vedno prepoznavnejši. Zato bomo na-

menjali sodelovanju v svoji sredini tudi v
prihodnje veliko pozornosti

Mag. Vladimir Maher
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