
20 LET OD PODPISA

LISTINE O PRIJATELJSTVU IN MEDSEBOJNEM 
SODELOVANJU MED 

OBMOČNIM ZDRUŽENJEM SLOVENSKIH ČASTNIKOV 
NOVO MESTO

IN
OBMOČNIM ZDRUŽENJEM SLOVENSKIH ČASTNIKOV 

MARIBOR

DNE 14. 9. 2002

Območno združenje slovenskih častnikov Novo mesto, 
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, 
Šmarješke Toplice, Straža, Žužemberk

Ob že omenjenem sodelovanju z OZSČ Maribor s predsednikom Jožefom Škofom in sekretarjem 
Zlatkom Partličem je bistveno in povezovalno sodelovanje tudi z drugimi ZSČ po vsej Sloveniji. 
OZSČ Novo mesto je vzpostavilo sodelovanje z OZSČ Nova Gorica z vsakokratnim predsednikom; 
z OZSČ Litija v času, ko sta združenje vodila predsednik Tone Plankar in sekretar Lado Muzga; z 
OZSČ Metlika v času predsednika Toneta Krašovca in sekretarja Jureta Jelerčiča; z ZSČ Brežice pod 
predsedovanjem Ernesta Ferka in Milka Veršca; z OZSČ Vrhnika pod vodstvom Matjaža Stražišarja 
ter z mnogimi drugimi. »Edinstveni čas sodelovanja, dela in lepih trenutkov,« je zapisal Branko Đukić. 
Kako poteka sodelovanje dvajset let kasneje? Primerno naši dvajset let višji starosti, a še vedno se 
družimo na prireditvah v spomin na pekrske dogodke, na spustu po Kolpi, pohodih po Soški fronti, na 
Trebelnem in še kje. 

S srečanjem takratnih in sedanjih predsedstev v OZSČ Maribor, Metlika oz. Bela krajina, Nova Gorica, 
ZSČ Brežice in OZSČ Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke 
Toplice, Staža in Žužemberk se spominjamo teh časov, predvsem pa da se sodelovanje nadaljuje tudi 
vnaprej.

Spominska plošča v Pekrah z vrtnicami ZSČ, ZVVS, OZSČ Bela krajina in Novo mesto, 21. maj 2022
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Po preimenovanju Zveze rezervnih vojaških starešin najprej v Zvezo častnikov Slovenije  ter v 
letih 1993 in 1994 v Zvezo slovenskih častnikov se je pojavila potreba po uvajanju novih vsebin 
dela in povezav na državni in regijski ravni. Novomeška organizacija se je v občinsko organizacijo 
Zveze slovenskih častnikov preimenovala med prvimi, že leta 1993. V okviru novomeškega 
združenja slovenskih častnikov je bil prehod, zahvaljujoč takratnemu sekretarju Branku Đukiću 
in predsednikom ter članom predsedstva, izveden zelo uspešno. Prva predsednika združenja, v 
samostojni Sloveniji, sta bila od leta 1992 Janez Štrukelj, zaposlen v Sekretariatu za obrambo 
občine Novo mesto, od leta 1993 pa podpolkovnik Borut Usenik, zaposlen na Pokrajinskem štabu 
TO Dolenjske oz. na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Leta 1997 je predsednik postal 
rezervni stotnik Boris Pogačar, kirurg v Splošni bolnici Novo mesto, leta 2001 pa ga je nasledil 
rezervni stotnik Rafko Križman, zaposlen na Agenciji za šport Novo mesto. Sčasoma so se v 
drugi polovici devetdesetih let vzpostavili in poglabljali stiki z drugimi občinskimi organizacijami. 
Posebne povezave so se vzpostavile z občinskimi oz. območnimi organizacijami v Mariboru, 
Metliki, Brežicah, Litiji in Novi Gorici. Prelomnica v sodelovanju je bilo leto 2000. Junija je bila 
organizirana strokovna ekskurzija v Združene države Amerike, k nacionalni gardi v Kolorado. 
Dogodek je organiziralo vodstvo Zveze slovenskih častnikov. Popotovanja sta se udeležila tudi 
sekretar novomeškega združenja major Branko Đukić in predsednik mariborskega združenja Jože 
Škof. Dogovorila sta se za obisk mariborskih častnikov na Dolenjskem. Organizacijo obiska, ki je 
bil 23. in 24. junija 2001, sta prevzela Branko Đukić in Zlatko Partlič, sekretarja obeh združenj. 
Sodelovanje je gladko steklo, »ovir za plodno, pristno, tovariško in nepozabno sodelovanje in 
druženje dveh največjih območnih združenj na Slovenskem ni bilo več,« je zapisal Branko Đukić v 
svojem prispevku »Da se ne pozabi, naj ostane v spominu«, objavljenem  januarja 2022 v glasilu 
Štajerski častnik. V tistem času so se začele izvajati različne aktivnosti tako na republiškem kot 
območnem oz. regijskem področju. Kot je zapisal Branko Đukić, je sodelovanje potekalo med 
drugim z udeležbo na:

• slovesnostih in pohodih v spomin na pekrske dogodke – v organizaciji OZSČ Maribor;
• pohodu od Ždinje vasi do Trebelnega – v organizaciji OZSČ Novo mesto in PVD Sever;
• pohodu po poteh soške fronte – v organizaciji OZSČ Nova Gorica;
• spustu po Kolpi – v organizaciji OZSČ Metlika;
• pohodu na Triglav – v organizaciji domoljubnih in veteranskih organizacij;
• smučarskem tekmovanju na Golteh – v organizaciji ZSČ in OZSČ Velenje;
• različnih strelskih tekmovanjih in pohodih;
• skupni strokovni ekskurziji v Natovo letalsko bazo v Aviano;
• na letnih zborih prijateljskih združenj itd.

Leta 2002 je bilo odločeno, da se sodelovanje med OZSČ Maribor in Novo mesto tudi uradno potrdi 
s podpisom Listine o prijateljstvu in medsebojnem sodelovanju. To je bila prva takšna listina, ki 
je na formalni ravni uredila sodelovanje med različnima organizacijama znotraj Zveze slovenskih 
častnikov. 14. septembra 2002 sta jo v Mariboru podpisala predsednika Jože Škof za OZSČ Maribor 
in Rafko Križman za OZSČ Novo mesto. Ob podpisu  so bile prisotne delegacije obeh občin ter 
drugih združenj. 

Predsednika stotnik Rafko Križman in major Jože Škof, ob pomoči sekretarjev Branka Đukića in Zlatka Partlič, 
podpisujeta listino o prijateljstvu in medsebojnem sodelovanju, Maribor 14. 9. 2002
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