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Sem zbiratelj!

Začelo se je po naključju, kakor se začenjajo iskrena, dolgoletna prijateljstva, brez preračunavanja 

in vnaprejšnjih zahtev. Najprej je bila vojaška služba. Vsak dan so bili pred očmi uniforma, oznake, 

pripadnost, oprema, ki se je glede na nalogo spreminjala, dokazila o uspehih, nabralo se je tudi veliko 

uporabnih predmetov, ki so jim vdihnili motivacijski namen. Pri opravljanju vsakodnevnega vojaškega dela 

sem prihajal tudi v situacijo, ko smo si vljudnostno izmenjali oznak pripadnosti ali protokolarnega darilca. 

Vse to je dolgo časa ostajalo na policah, v predalih ali celo v žepih.  

Čez čas sem se vprašal, kako združiti odnos do vojaške robe, ki jo vsak vojak tisočkrat prekolne in poglede 

na prehojeno pot, na dosežke, na osebne spomine. Tudi na spomine na ljudi in na dogodke, ki so jih 

preživeli ljudje, ki jih nikoli nisem srečal – pa vendar smo si bili blizu? Zbirka še ni bila zbirka, velikokrat se 

je zgrajeno porušilo in znova sem jo gradil. Potrebno je bilo menjati vrstni red, omiliti čustva, se oddaljiti od 

privzgojenega odnosa do simbolov. S časom sem se naučil dati prednost načelu zbirateljskega pristopa, 

da bodo predmeti zaživeli svoje novo življenje. Ob pogledu na kupe vojaških predmetov zlahka vzbrsti 

misel na tiste ljudi, prijatelje, bojne tovariše, kamarade iz istega postroja, pa tudi na vse, ki so jih nasilno 

stlačili v vojaške cunje in jih poslali v nesrečo. Vse to se ohranja v vsakem razstavljenem kosu vojaške 

opreme, oznakah, orožju, medaljah... 

 

Za oblikovanje takšne zbirke sta potrebna tišina in mir, da lahko v sebi slišiš glas, ki veleva vrstni red, 

mesto posameznim, že zdavnaj odsluženim kosom vojaške opreme, že zdavnaj pozabljenim simbolom, 

ki so jih nosili fantje, in večkrat prekletim junaštvom, ki so prinesla odlikovanja in pozabljeno zavist, ki 

se je dvigala nad vsako ceremonijo ob podelitvah medalj in pripadajočih vojaških paradah. Tako pride 

želja, da bi obnovil že stokrat premleto zgodbo, še na višje mesto v spominu shranil dogodek, trpljenje, 

prikriti zadrego zaradi morebitnih dvomov pri odločanju ali strahu v boju. Potem pa se tišina umakne, kar 

naenkrat zaživi pripoved, ki jo zložim v lahkoten vrstni red, ki govori o zbirateljski vnemi, o znancih, ki so 

mi odstopili nekaj, česar niso več potrebovali, o ljudeh, ki so  mi poskušali kaj prodati in zaslužiti. Potem 

dobijo vojaški predmeti, kosi orožja, medalje,.... drugačen zven, celo drugače dišijo. Vse, kar zložim na 

police, zaživi v novi, žlahtnejši barvi. Nič ni več v barvi cesarstva, kraljestva, tega ali onega »- izma«, v 

imenu katerih so fantje oblekli uniforme in odhajali v boj.

 

Pripoved o zbirki, včasih samo o nekaterih njenih delih, me prevzame - večkrat, kot jo ponovim, bolj se 

vanjo poglobim. Napor je poplačan, ko mi obiskovalec prisluhne, ko z očmi premeri police in vitrine, jih 

s pogledom zajame, kot bi požel bogat pridelek in ga odnese s seboj.

Miran Fišer

Skrb za oblikovanje zbirke vojaških predmetov
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Možnosti sodelovanja med zasebnimi zbiralci in 
zgodovinarji
avtor: mag. Radovan Pulko, prof.

Zgodovina temelji na ugotovitvah, do katerih smo prišli na podlagi zgodovinskih dejstev. Do zgodovinskih 

dejstev pa pridemo na podlagi virov. Zgodovinske vire običajno delimo na pisne, ustne in materialne. K 

tej klasični delitvi virov pa lahko za novejša obdobja prištejemo še avdiovizualne. Vsi navedeni zgodovinski 

viri so lahko tudi predmet zbiranja zasebnih zbiralcev, pri čemer pa se ti v največji meri ukvarjajo z zbiran-

jem materialnih virov in njihovim proučevanjem.

Zgodovinarji pri svojem delu v osnovi uporabljajo pisne vire. V posebnih primerih tudi ustne, nekoliko 

manj pa materialne vire. Te pogosto prepuščajo tako imenovanim pomožnim zgodovinskim vedam, kot so 

arheologija, numizmatika, faleristika, filatelija, sfragistika itd. Izsledki in spoznanja pomožnih zgodovinskih 

ved – mnoge izmed njih so tudi samostojne vede – se nato v odvisnosti od raziskovane teme uporabljajo 

v zgodovinopisju. Razen za pisne vire se zgodovinarji pri svojem delu zanimajo tudi za slikovni material, 

katerega pa je pogosto še težje pridobiti kot pisne vire. Slikovni material pri zgodovinopisnem delu nima 

le vloge popestriti kakšne objave. Na podlagi le-tega namreč lahko marsikdaj pridemo do kakšnega 

spoznanja, do katerega zgolj na podlagi pisnih virov ne bi mogli. To posebej velja pri raziskovanju kra-

jevne zgodovine. Slikovni materiali, zanimivi za zgodovinarje, so lahko poleg fotografij še razglednice, 

risbe, skice in v nekaterih primerih tudi umetniške slike, če te realistično prikazujejo določen kraj ali objekt. 

Kot primer uporabe slednjih zgodovinskih virov bi navedel svojo izkušnjo pri lociranju nekaterih objektov  

taborišča v Strnišču. Pri tem sem si pomagal z načrtom avstro-ogrskega taborišča iz leta 1915, ki ga hrani 

Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, ter s fotografijo in z akvarelom iz časa okrog leta 1921, ki ju hrani zasebni 

zbiralec iz Srbije. S pomočjo navedenega mi je uspelo približno locirati lego 1. nogometnega igrišča v 

Strnišču in lego tovarne »Sliva« industrialca Čučka, kar je bila doslej neznanka v krajevni zgodovini Kid-

ričevega. Izsledki so bili za krajevno zgodovino toliko zanimivi, da so bili tudi objavljeni v lokalnem glasilu.

Pri raziskovanju krajevne zgodovine virov navadno ne pridobimo zgolj iz arhivov, ampak jih je potrebno 

iskati tudi na terenu. Tu pa lahko ima lokalni zbiralec določene prednosti pred zgodovinarjem, posebej 

če slednji ne izhaja iz kraja, katerega raziskuje. Zbiralec v domačem okolju navadno pozna lokacije, kje 

je vire, ki zanj predstavljajo potencialne eksponate, vredno iskati, domačini ga poznajo in običajno bolj 

zaupajo kot zgodovinarju. 

Čeprav materialni viri, torej v primeru zbiranja militarij: orožje, vojaška oprema, odlikovanja in uniforme, 

neposredno manj koristijo zgodovinopisju, pa je praktično nujno, da se zgodovinar, ki raziskuje vojaško 

zgodovino, tudi čim bolj spozna na značilnosti oborožitve in vojaške opreme v raziskovanem zgodovin-

skem obdobju, saj lahko le tako pravilno razloži razloge za potek določenega vojnozgodovinskega do-

godka. Na tem področju obstajajo velike možnosti za sodelovanje zgodovinarjev in zbiralcev pri izmenjavi 

strokovnega mnenja, saj nekateri dolgoletni zbiralci zelo natančno poznajo militarije, ki jih imajo v svojih 

zbirkah, ali pa so se zaradi svojega zanimanja in želje imeti v zbirki avtentični predmet specializirali za 

točno določeno vrsto militarij. 

Popolnoma razumljivo pa je, da niti zbiralec niti zgodovinar ne moreta biti eksperta za vse vrste ekspona-

tov, ampak le za določeno ožje področje, posebej še če gre za ugotavljanje pristnosti redkega predmeta. 

Kar se tiče eksponatov, ki jih hranijo zasebni zbiralci, lahko služijo za potrebe resnega raziskovanja na 

področju zgodovine le avtentični primerki. Replike zgodovinski znanosti ne koristijo. Tudi sicer originalni, 
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vendar predelani eksponati, npr. originalna nemška čelada iz II. svetovne vojne, na katero je zbiralec 

dodal oznako kakšne takratne enote, ali npr. dodelava sicer originalne uniforme za resno zgodovinsko 

delo ne pridejo v poštev. Torej za znanstveno raziskavo je pomembno, da ostanejo originalni predmeti po 

najdbi nespremenjeni. V nekaterih primerih pa je tudi ključnega pomena, da vemo, od koga je bil predmet 

pridobljen ali kje je bil najden. Posebej slednje lahko pripomore k razlagi določenega lokalnega dogodka.

Replike in dodelane predmete, v našem primeru militarij, so tako dopustne v določeni meri le na raz-

stavah. Vendar je pri tem potrebno obiskovalcu jasno sporočiti, npr. z opozorilno tablico, da ne gre za 

originalen eksponat. Kakršnokoli drugačno ravnanje pomeni zgolj zavajanje javnosti. Menim, da so rep-

like, predstavljene na razstavah, potrebne le v primerih, ko originalnega eksponata zaradi visoke vrednosti 

ali redkosti ni mogoče pridobiti in bi odsotnost le-tega okrnila razstavo ali pa spremenila sporočilno vred-

nost predstavljenega. Menim, da podobno velja tudi za različne dodelave in predelave raznih predmetov 

v zbirki. Dodelava zaradi boljše predstavitve je dopustna le, če je izvirnih tovrstnih predmetov v izobilju in s 

tem nimamo namena zavajati javnosti. Npr. na uniformo vojaka JLA se doda kakšen nižji čin, ki v originalu 

tam ni bil, in se s tem popestri razstava. Pri takem ravnanju pa moramo paziti, da ne bo končen rezultat 

takšen, da dobimo kaj takega, kar nikdar ni obstajalo. Popolnoma nedopustno pa je, da predelamo pred-

met samo zato, da bi bil videti bolj imeniten. 

Ravno na tem področju, torej postavitvi razstav in tematski ureditvi zasebne zbirke, pa vidim določene 

možnosti pomoči zgodovinarja zbiralcu. Eksponat, ki na razstavi ali v zbirki ni predstavljen v ustreznem 

zgodovinskem obdobju, nima dovolj velike sporočilne vrednosti. Med zbiralci je sicer kar nekaj velikih 

poznavalcev določenih eksponatov, toda mnogim manjka natančnejši vpogled v zgodovinska dogajanja. 

Pri razumevanju nekega zgodovinskega dogajanja pa ni dovolj le poznavanje npr. vojaške zgodovine, 

ampak je z njo tesno povezana tudi politična. Zgodovinar lahko tako zbiralcu postreže z informacija-

mi o določenem zgodovinskem dogodku in tega tudi temeljiteje razloži. S poznavanjem zgodovinskega 

dogajanja pa lahko zbiralcu nemalokrat pomaga tudi pri razjasnitvi določenega eksponata. Ob tem bi 

navedel svoj primer. Znan slovenski zbiralec je imel v zbirki sabljo, ki je imela na rezilu posvetilo »Klinok 

generala Kornilova generalu Zborovskem 1. junkerska rota«, kar se bi lahko v prevodu iz ruščine glasilo 

»Rezilo generala Kornilova generalu Zborovskemu 1. junkerska četa«. Zbiralcu je sicer bilo znano, da je 

bil Kornilov eden izmed voditeljev kontrarevolucije v času ruske državljanske vojne, neznanka pa je bila, 

kdo je general Zborovskij. Ker se ukvarjam tudi z zgodovino Rusije, je bila zadeva razrešljiva. Podatek o 

identiteti Zborovskega pa je tudi omajal prvotno sklepanje, kdaj naj bi sablja prišla v Slovenijo. Preden je 

bilo namreč znano, kdo je Zborovskij, kje je živel in kje se je gibal, je bilo mogoče sklepati, da je sablja 

prišla v Slovenijo z ruskimi emigranti okrog leta 1920. Vendar je Zborovskij bil med 2. svetovno vojno 

tudi eden izmed poveljujočih v Ruskem korpusu, enoti ki se je borila na strani Wehrmachta. Pri tem pa je 

znano, da so se te ruske enote ob nemškem porazu umikale preko Slovenije v Avstrijo …

Drug tak zanimivejši primer, ki sem ga uspešno razrešil z uporabo ustrezne literature, je bila najdba z dom-

nevno soškega bojišča, za katero je zbiratelj mislil, da je neki kirurški pripomoček. Dejansko je šlo za tako 

imenovana strgala, pripomočke, ki so jih Rimljani uporabljali pri kopanju.

Seveda pa je popolnoma razumljivo, da posamezni zgodovinar ne more biti strokovnjak za kar vsa 

zgodovinska področja. Kljub vsemu pa si je med študijem dobil vsaj neki pregled čez celotno zgodovino in 

si pridobil tudi izkušnje z metodami raziskovalnega dela. V takem primeru lahko zgodovinar zbiralcu svetu-

je ustrezno literaturo, morda navede avtorje, ki se z iskano temo podrobneje ukvarjajo, usmeri zbiralca v 

ustrezen arhiv, mu svetuje pri samostojnem raziskovalnem delu itd.
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Organizacija Okrogle mize o zbirateljstvu vojaških 
predmetov

Ugotovitev, da smo v letih po osamosvojitvi tudi na območju OZVVS Ormož dobili nekaj zagretih zbi-

rateljev vojaških in drugih predmetov s področja obrambe in zaščite nas izjemno razveseljuje. Veseli smo 

tudi, da naši zbiratelji skozi svoje delo ohranjajo materialno dediščino in spomin na opravljanje vojaške 

obveznosti Ormožanov in prostovoljni prispevek »v službi ljudstva« v minulem stoletju. Da bi se posameznik 

odločil za oblikovanje tako posebne zbirke bi najprej moral dobro poznati opremljenost armad ter drugih 

varnostnih in zaščitnih struktur od avstrijskega cesarstva, jugoslovanske kraljevine, povojne Jugoslavije ter 

samostojne Slovenije. Resnici na ljubo, je to šele začetek, predvsem je potrebno veliko vedeti o zakonodaji 

s področja zbiranja vojaškega orožja in starin. Lahko bi se zgodilo, da bi s kopičenjem vojaškega mate-

riala tako ali drugače ogrožali lastno varnost in varnost svojih najbližjih. Na drugi strani pa je potrebno 

vedeti ali pa preprosto imeti občutek, kako svojo zbirko pripraviti za ogled, da bo zanimiva, poučna, 

da bo obiskovalcu veliko povedala o zbiratelju. Ja, zbiratelj mora imeti poudarjena znanja in spretnosti 

zgodovinarja, spretnega pogajalca, varnostnika in aranžerja. 

Z organizacijo okrogle mize želimo zbirateljstvo predstaviti, kot pomemben del ohranjanja vojaške ded-

iščine na slovenskem s poudarkom na območju občin Ormož, Sv Tomaž in Središče ob Dravi. Ob tem pa 

omogočiti izmenjavo izkušenj zbirateljev o oblikovanju zbirk, negovanju in vrednotenju eksponatov v zbirki 

ter okrepiti znanje ljubiteljskih zbirateljev o zakonskih osnovah za oblikovanje in pogojih hranjenja vojaške 

opreme in orožja. Če se nam bodo na okrogli mizi pridružili tudi mladi, jim bomo zbirateljstvo predstavili, 

kot sestavni del ohranjanja slovenske vojaške dediščine in krepitve domoljubja, saj se zavedamo, da dru-

gih priložnosti za seznanitev s tem področjem nimajo. S posvetom želimo na svoj način obeležiti obletnico 

ustanovitve TO.

S posvetom želimo tudi razširiti sodelovanje z Območnim združenjem slovenskih častnikov Ormož, 

Zgodovinskim društvom Ormož in z Vojaškim muzejem Slovenske vojske. Verjamemo, da je izmenjava 

izkušenj na strokovni ravni dobra pot v krepitev strokovnega dela zbirateljev pa tudi pridobivanje znanj za 

kakovostno delo na »podpornem« delu zbirateljev, kot je pravilna izbira vitrin, ukrepi za zaščito materiala, 

pravilno vzdrževanje in podobno.

Za pripravo okrogle mize smo v OZVVS Ormož, ki je organizator srečanja, imenovali Organizacijski odbor, 

ki skrbi za potek priprav, rezervacijo prostora, koordinacijo dela s tehničnim in uredniškim odborom, naroči 

pogostitev, dogovori izposojo razstavnih eksponatov in njihovo vrnitev lastnikom, sodelovanje z novinarji, 

pripravi listo vabljenih in za pridobivanje sponzorjev. V Organizacijskem odboru so uspešno delali: Miran 

Fišer, Ivan Puklavec, Franc Puklavec, Boris Vukan in Zdravko Petek.

Miran Fišer

Janko Borko skrbi za 
tankovsko cev, ki je 
ostala v Gomili pri Kogu 
in jo vsako leto pripelje 
na razstavo. 
Foto: B. Vukan
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Zbirke vojaških predmetov na območju občine Ormož

Udeležencem Okrogle mize o zbirateljstvu predstavljamo tiste zbiratelje in njihove zbirke, ki so se odločili 

sodelovati na okrogli mizi. Da ne bi preobremenili vsebine okrogle mize, smo se omejili na 5 zbirateljev 

in upamo, da bomo ob naslednji priložnosti lahko predstavili tudi druge ljubitelje vojaških starin, orožja, 

uniform, odlikovanj in drugih vojaških predmetov brez katerih slovenska dediščina ni popolna. 

Ivan in Franc Puklavec 
Sta brata dvojčka, zato je bila logična odločitev za oblikovanje skupne zbirke vojaških predmetov. Na 

začetku sta zbirala vse kar je bilo vezano na jugoslovansko vojsko v kateri sta služila kot graničarja in TO, 

kjer sta bila razporejena v vod PDD, sodelovala v pripravah na vojno leta 1990 in kasneje tudi doživela 

ognjeni krst v obrambi Ormoža na mostu in drugih bojiščih na območju občine Ormož. Kljub temu, da sta 

svojo zbirko popolnila skoraj do konca, sta še vedno iskala in širila zbirko. Pri zbirki orožja sta bila najprej 

zadovoljna tudi z »deko verzijo«, ko pa sta ugotovila, da s tem nehote prispevata k uničevanju orožja, sta 

vložila vse napore v zagotovitev pogojev za hranjenje delujočega orožja v skladu s predpisi.

Brata Puklavec sta izjemno aktivna med zbiralci in delujeta deluje povezovalno, pri tem si prizadeva ta 

zbrati čim eksponatov, ki pričajo o Ormožanih v vojaški službi vse od kraljeve vojske, obdobja v času 

okupacije, JLA, TO vse do vojne za Slovenijo 1991. Kasneje sta v svojo zbirko uvrstila tudi eksponate, ki 

sta jih dobila z bojišč širom po nekdanji Jugoslaviji. Ivan in Franc Puklavec sta med organizatorji razstav, s 

svojimi eksponati aktivno sodelujeta na vseh razstavah, ki jih pripravlja OZVVS Ormož.

Ivan in Franc Puklavec sta si uredila spominsko zbirko v družinski hiši v Frankovcih.

Miran Fišer
Z zbirateljstvom se ukvarja zadnjih 20 let. Najprej je oblikoval zbirko uniform TO, ki so jih nosili pripad-

niki TO občine Ormož, mladinci prostovoljci in izvenšolska mladina na predvojaškem usposabljanju. S 

časom je oblikoval obsežnejšo zbirko vojaških emblemov, vojaških oznak in različnih spominskih predme-

tov (nalivna peresa, kemični svinčniki, čaše, vžigalniki…), ki so jim v posameznih vojaških enotah dodali 

svoje ime. Svojo zbirko je dopolnil še z odlikovanji SV, spominskimi značkami in spominskimi kovanci SV 

ter sosednjih armad. 

Posebno mesto je v svoji zbirki namenil predmetom iz mirovnih misij v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. 

Obseg vojaške zbirke je omejil na razpoložljiv prostor, ki mu ga nudi njegova hobby soba v kleti družinske 

hiše v Sodincih.

Med zbiralci deluje povezovalno, pri tem si prizadeva zbrati čim več podatkov o vojaških zbirkah, ki 

povezujejo Ormožane z vojno za Slovenijo 1991, s Teritorialno obrambo, Slovensko vojsko in udeležbo 

Ormožank in Ormožanov na mirovnih misijah. S svojimi eksponati sodeluje na vseh razstavah OZVVS 

Ormož.
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Marijan Horvat 
Je oblikoval obsežno in izjemno zanimivo zbirko. Sebe, kot zbiratelja opiše z besedami: » … zbiram 

praktično vse, to pomeni, kmečko, gasilsko, lovsko, skratka vse, kar je starejše od mene«. V svoji zbirki je 

namenil največ pozornosti vojaškim predmetom, poleg tega pa je veliko slik, uniform, orožja, pisem vo-

jakov, dokumentov, oznak, medalj, kot sam pravi: »…. ni kar ni«. Posebno mesto v zbirki pa ima kolekcija 

starega orožja in vse, kar je neposredno povezano z orožjem: naboji, nabojnice, futrole, škatle od nabo-

jev, zaboji od nabojev, ter različni naboji tako po obliki, namenu kot po letih izdelave.

Ker Marjan Horvat službeno vezan na strokovna znanja o zbiranju orožja, pogojih zbiranja in varovanja 

orožja, zelo rad podeli strokovne informacije, tolmačenje zakonov in predpisov s tega področja z zbiratelji 

orožja in drugih vojaških predmetov.

Mirko Fekonja
Od leta 1974 je član PGD Miklavž pri Ormožu, kjer opravlja operativno funkcijo poveljnika društva in 

vodja gasilskega muzeja v PGD Miklavžu pri Ormožu. Kot zbiratelj se je oblikoval skozi delo v gasilski 

organizaciji, kjer je prihajal v stik z raznim spominskim gradivom, kot značke in bilteni, ki so jih izdajala 

društva ob obletnicah ali drugih prireditvah. Z leti veliko nabral veliko gradiva, nekaj medalji pa ga je 

podedoval od očeta, ravno slednje ga je navdušilo za zbiranje gasilskih značk. Z zbirateljstvom je začel 

leta 2002 z urejujem zbirke značk, sledilo je zbiranje odlikovanji, kasneje pa je zajel v svojo zbirko prak-

tično vse kar je vezano na gasilstvo. V svoji zbirki hrani tudi kronike društev, našitkov, gasilske literature, 

odlikovanj, medalj, značk in drugega materiala. Ocenjuje, da ima eno največjih zbirk gasilskih medalji 

in znakov na Slovenskem. V svoji zbirki ima vse gasilske državne medalje od Avstro-ogrske pa do danes. 

Mirko Fekonja je izjemno dejaven med zbiratelji, tako je že osmič organiziral letno srečanje zbirateljev 

gasilskih insignij v Sloveniji. 

Urejuje tudi zbirko vojaških medalj, drugih značk po tematiki predvsem lovske, sokolske, ribiške, športne 

in druge. V zbirateljstvu se je posvetil tudi zbiranju nabožnih podobic in razglednic Miklavža pri Ormožu. 

Zalo je ponosen, da mu vedno stoji ob strani družina, žena Bernarda ter sinova Benjamin in Gregor.

Veteranski klub OZVVS Ormož, upravnik Boris Vukan
Odkar je OZVVS Ormož od MORS dobila v uporabo prostore nekdanjega skladišča TO na Kerenčičevem 

trgu, so člani kluba zagotavljali prostor za razstavo in hrambo različnih manjših zbirk, ki so povezane z 

vojno za Slovenijo 91, Teritorialno obrambo in delovanjem OZVVS Ormož. V kratkem času delovanja 

veteranskega kluba OZVVS Ormož so člani in drugi donatorji podarili klubu izjemno veliko uniform TO in 

SV ter vojaške opreme in predmetov, ki jih je nekdanja JLA uporabila ob agresiji na Slovenijo leta 1991. 

Pri oblikovanju spominske zbirke o TO občine Ormož veteranski klub tvorno sodeluje z OZSČ Ormož s 

ciljem ohraniti čim več gradiva o delu pripadnikov TO na vajah, pripravah na vojno in o udeležbi v vojni 

za Slovenijo. Klubu je podaril zbirko likovnih del, ljubiteljski slikar in veteran vojne za Slovenijo Danilo 

Kovačec.

V veteranskem klubu so oblikovali spominsko zbirko, ki priča o plodnem in vsebinsko bogatem delovanju 

OZVVS Ormož vse od ustanovitve do danes. Veteranski klub OZVVS Ormož je v nekdanjem skladišču TO 

(pod nekdanjo policijsko postajo) na Kerenčičevem trgu v Ormožu. Za spominske zbirke zgledno skrbi 

Boris Vukan, upravnik veteranskega kluba.  
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Ivan in Fran Puklavec: Zbiranje vojaških predmetov

Z zbiranjem vojaških predmetov sva pričela v letu 2009. Najbolje sva poznala uniforme Jugoslovanske 

ljudske armade, uniforme, ki smo jih nosili teritorialci in uniforme Slovenske vojske, zato sva se odločila, 

da bova podala poudarek na zbiranju vojaških predmetov iz zgodovine Slovenskih vojakov, ki so služili 

vojaški rok v Jugoslovanski ljudski armadi, Teritorialni obrambi in danes v Slovenski vojski. 

V začetku se ti porajajo vprašanja, kje dobiti oziroma nabaviti vojaške predmete in kako prepoznati kop-

ijo od originala.  Prve korake sva naredila skupaj z zbiratelji, ki se z zbiranjem ukvarjajo že dalj časa, se 

učila od njih, pridobivala znanje in informacije. Veliko znanja in podatkov je najlažje najti na internetu.  

Z obiski sejmov po Sloveniji, Hrvaški in Srbiji, ter pri zbiralcih vojaške opreme, se je povečevalo število 

vojaških predmetov v najini zbirki.  Potrebovala sva prostor, kjer bova hranila zbrane predmete. V hiši je 

bil  primeren prostor na podstrešju, zato sva skupaj z očetom pričela urejata ta prostor.  Ureditev prosto-

ra predstavlja velik finančni in delovni zalogaj. Nadalje sva naletela na težavo, kako zbrane predmete, 

zaščititi pred propadanjem in škodljivci. Pri uniformah predstavljajo velik problem tekstilni molji, ki se jih 

rešujeva s pripravki iz sivke, feromonskimi vabami in insekticidi. Nato je potrebno zaščiti orožje, čelade in 

ostale predmete iz kovin pred rjo. Za postavitev eksponatov sva doma izdelala priročna stojala iz lesa in  

železa, saj so lutke in vitrine predrage, zato je bilo potrebno najti enostavne, cenene in uporabne rešitve. 

Zbiranje tako postane tvoj hobi in si vedno želiš novih predmetov v zbirki. Zato ni problem vstati ob 3 uri 

zjutraj se podati na pot proti Beogradu narediti 500 do 600 km v eno smer, obiskati sejem, se pogajati za 

ceno in nato še isti dan enako pot proti domu. Včasih je pot tudi zaman, ker nisi dobil tega, kar si iskal, 

vendar naslednjič greš zopet na pot z upanjem, da ti bo danes uspelo. 

Največjo vrednost ima vojaški predmet dobljen od osebe, ki je s predmetom povezan in ima zgodbo. 

Podeljena medalja ni bleščeč kovinski okras, ampak za njo stoji potreben  trud, pogum, včasih trpljenje in 

žalost celotne družine. Medalje torej ne predstavljajo le številke ampak zgodbe posameznih ljudi.

Najina želja je bila, da zbirka vsebuje tudi orožje, ki se je uporabljalo na Slovenskih tleh in v osamosvojit-

veni vojni za Slovenijo. V ta namen sva morala preučiti zakone o zbiranju orožja, opraviti zdravniški pre-

gled, pregled pri psihiatru, nabaviti omaro za hranjenje orožja in vgraditi alarm. Ko na upravni enoti vložiš 

vlogo za izdajo orožne listine, te pred izdajo orožne listine temeljito preverijo, preko sodišča in policije kot 

pravi zakon moraš biti zanesljiv.  Vlogo moraš temeljito izpolniti in navesti vzrok, ki je v najinem primeru 

zbiranje orožja. Za nabavo vsakega posameznega orožja moraš pridobiti nabavno dovoljenje za nakup 

orožja in pri tem izkazati usposobljenost o varni uporabi orožja. To izkažeš s opravljenim tečajem – preiz-

kusom varne uporabe orožja, vendar je veteranom osamosvojitvene vojne za Slovenijo usposobljenost o 

varni uporabi orožja priznana.
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Motiv za zbiranje
Da sva uresničila najino željo in začela z zbiranjem vojaške opreme in orožja je  prispevalo več dogodkov 

in to so:  

• pripovedi očeta, mame, babice in sosedov o dogodkih med vojnami in po njej,

• ogled obstoječih vojaških zbirk v vojašnicah, muzejih in pri zasebnih zbirateljih, 

• sodelovanje pri urejanju razstav in predavanjih z vojaško tematiko v okviru OZVVS Ormož in OZSČ 

Ormož 

• zakonska možnost zbiranja orožja

• služenje vojaškega roka v JLA in sodelovanje v osamosvojitveni vojni

• počasi spoznaš in se zaveš, da ti predmeti nimajo samo predmetne vrednosti, ampak za njimi stoji 

zgodba, posameznega človeka. 

Na kratko bi lahko podala, da sta glavna motiva za zbiranje pripoved družinskih članov in sosedov, ter 

njihove usode povezane z drugo svetovno vojno in po njej, ter izkušnje služenja vojaškega roka in sodelo-

vanje v osamosvojitveni vojni.  

Kriteriji za oblikovanje zbirke in obseg zbirke
Slovenci smo morali skozi zgodovino služiti vojaški rok oziroma se bojevati v različnih vojskah in tako 

nositi različne uniforme in orožje. Ko sva se odločila za zbiranje sva se odločila, da bova zbirala vojaške 

predmete iz naše bližnje zgodovine, ki so bili nama znani,  dostopni po cenah in lažje dosegljivi. Tehnični 

predmeti in orožje so nama bolj zanimivi, zato v najini zbirki prevladujejo, seveda imajo velik pomen 

tudi uniforme ter  pisni in slikovni material. Obseg zbiranja so predmeti  iz obdobja JLA, TO in Slovenske 

vojske. Najina želja je imeti v zbirki vojaške predmete, pisno gradivo in slikovni material, tudi iz druge 

svetovne vojne, saj so družinski člani in sosedje morali služiti v nemški vojski, nekateri so bili v partizanih, 

nekateri zajeti v Rusiji ali od strani ameriške vojske. Večina preživelih udeležencev druge svetovne vojne je 

zaradi časa od vojne že umrla in so njihova pripovedovanja že pozabljena oziroma bodo za vedno izgu-

bljena.  Veterani vojne za Slovenijo, zato moramo ohraniti vojaške predmete, pisna gradiva, fotografije in 

zgodbe iz naše vojne. Bolj ko mineva čas manj ljudi pozna uniforme, orožje in druge predmete,  ki smo 

jih nosili in uporabljali v času služenja vojaškega roka v JLA, služenju v TO in  v osamosvojitveni vojni.  V 

ta namen so tudi zasebne vojaške zbirke  pomembne v ohranjanju spomina na vojaške dni.  Ko smo v 

Sloveniji prenehali z obveznim služenjem vojaškega roka se z vojaškimi predmeti srečuje vse manj ljudi in 

samo neposreden ogled in stik z njimi pričarata realnost predmeta. 

Zbirateljstvo in varnostno vedenje
Pri zbiranju vojaških predmetov se moramo zavedati, da orožje v zbirki lahko predstavlja nevarnost.  Zara-

di varnosti je potrebno imeti orožje shranjeno v prostorih, ki je mehansko in po potrebi alarmno varovano.  

Pri sodelovanju na različni razstavah je orožje potrebno prenesti na način, da ne vznemirjaš ljudi.  Zato 

orožje prenašamo v torbah za orožje, pokrito in prikrito. Lastnik orožja je odgovoren za svoje orožje in 

mora biti pozoren na ravnanje z njim� 

Zakonska ureditev zbiranja in hranjenja orožja 

Zbiratelji orožja moramo pri zbiranju izpolnjevati zakonske pogoje o zbiranju orožja, načinu hranjenja 

orožja,  prenašanja in uporabe orožja. Posameznik mora hraniti orožje tako, da orožje nikakor ne pride v 

roke neupravičeni osebi.
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Orožje je razdeljeno v kategorije in če na kratko opišemo kategorije orožja: 

A kategorija zajema avtomatsko strelno orožje in vojaško orožje,

B kategorija zajema polavtomatsko orožje, 

C kategorija zajema repetirno orožje,

D kategorija zajema orožje z gladko cevjo, plinsko orožje, reprodukcije strelnega orožja, možnarje, staro 

orožje in zračno orožje. 

Orožje mora biti hranjeno v prostoru, ki je mehansko zavarovan ali v za to namenjenih omarah. Za orožje 

A kategorije mora biti zraven mehanske zaščite še elektronska zaščita – alarm. Nadzor nad hrambo orožja 

dvakrat letno opravijo tudi policisti s predhodno najavo. 

V uradnem listu je objavljen seznam orožja, ki ga lahko zbiratelji zbiramo. Dovoljeno ni zbirati orožja, ki 

je v uporabi slovenske vojske in policije. Izjemoma je dovoljeno zbirati tudi to orožje, vendar moraš za to 

pridobiti posebno dovoljenje za nabavo orožja. 

Na koncu lahko zaključiva, da je zakon o zbiranju orožja v Sloveniji dober. Za zbiratelje orožja bi morala 

ves čas obstojati možnost legalizacije orožja. V tem primeru, bi lahko ohranili marsikateri pomemben kos 

orožja na slovenskih tleh. Zavedati se moramo, da tudi zasebni zbiratelji ohranjamo slovensko vojaško 

zgodovino. 

Večina držav ima urejeno prodajo starih in odpisanih vojaških predmetov, ki jih lahko kupijo po nižjih 

cenah njeni državljani.   Upravičeno se lahko sprašujemo ali je naša država res tako bogata, da uničuje 

vojaške predmete, čeprav smo jih kupili državljani preko plačila davkov.  Bistvo naj bo v tem, da v skupni 

želji zasebnih zbirateljev, ustanov, zasebnih in državnih muzejev ohranimo bogato vojaško zgodovinsko 

Slovencev. 
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Mirko Fekonja: Zbirateljstvo

Zbirateljevo in zbiranje je zelo širok pojem in predvsem zahteven. Zbirateljstvo, s tujko kolekcionarstvo, je 

ljubiteljska ali profesionalna dejavnost posameznikov, društev in ustanov, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem, 

hranjenjem in urejanjem raznih zbirk in predmetov. Tehnično ga je do podrobnosti zelo težko izpeljati, 

saj potrebuje vsak zbiratelj gradivo, da se eksponati pravilno zložijo in hranijo. Predvsem zato, da ne 

propadajo. Za učinkovito hranjenje pa je potreben primeren prostor, ki je dovolj velik in ustreza klimatskim 

in drugim pogojem. Po zaslugi zbirateljev se ohranja tudi velik del tehniške kulturne dediščine, ki bi sicer 

šla v pozabo. Mnoge dejavnosti, katerih so se ljudje lotili v njihovem prostem času kot konjiček ali hobi pa 

so se kasneje razvile v pravo znanost.

Gasilska društva, po Sloveniji imajo različne zbirke in muzeje. Vse je odvisno od društva in članov, kako 

voljo in zavzetost čutijo do zgodovine in kakšen interes imajo ohraniti svojo dediščino. 

Dolžnost in naloga vsake generacije je, da ohranja in shranjuje tehnično zastarele predmete, orodja in 

oznake, ter druge odslužene stvari, kot materialni spomin. Pri ohranjanju zgodovinske dediščine je potreb-

no opredeliti pojme o razstavnih prostorih, o posebnostih in splošnih zbirkah ter gasilskih muzejih.

Ob vsem spoštovanju do napora in truda, ki ga v društvih vlagajo, da bi ohranili tehnično zgodovino in 

kulturno dediščino gasilstva, je pomembna opredelitev pojma o tem, kaj je v vsakdanji življenjski praksi 

muzejska zbirka in kaj muzej, več kot nujna.

Gre torej za dokumentirano celoto, ko se ustvarjajo stalne ali začasne zbirke, oziroma več zbirk poveza-

nih na enem mestu. Ni že vsaka zbirka muzej, šele več zbirk in predmetov lahko predstavlja kot celoto o 

določeni temi muzej. 
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Podeljevanje medalj 

Nekaj bi rad zapisal o podeljevanju medalj in odlikovanj. Velikokrat sem bil prisoten pri tem in tudi sam 

sem podeljeval medalje drugim članom in vedno se je nekje v ozadju, pojavilo šušljanje »Kaj pa je ta 

naredil takega, da je dobil to odličje?«.

Večinoma je šlo za faušijo! Vendar je oblikovalca velikokrat to bolj prizadelo kot razveselilo, da je bil od 

nekoga odlikovan in pohvaljen za svoje delo.  Saj stari pregovor pravi »medalja in krogla nikoli ne zade-

neta pravih prsi«. Vsa odlikovanja, ne samo gasilska, imajo eno skupno lastnost. Nikoli nisi vedel, ali so jo 

res dobili tisti, ki si jo zaslužijo in ali je kdo med njimi tudi tak, ki ne sodi v ta krog odlikovancev. Hitler je 

imel množico svojih odlikovanj in proti koncu vojne je dejal, da je najbolj pošteno podeljevanje materine-

ga križca (Mutterkreuz). O njem odloča namreč število rojenih otrok in tu ni nobenega dvoma. Mogoče 

ta primerjava ni najbolj primerna, vendar zgovorno priča o tem, kako težko je podeljevati odlikovanja. 

Razne zasluge so zelo raztegljiv pojem, lahko so še tako velike vendar, če ni nikogar, ki bi te predlagal za 

odlikovanje, lahko še tako veliko dejanje ostane nepotrjeno z medaljo.

Zato menim, da je najbolj preprosto merjenje zaslug za podeljevanje odličij prav medalja za dolgoletno 

službovanje. Pri štetju let so napake najmanjše in najredkejše. Medalje za dolgoletno službo ne poznajo 

nobenih razlik, med najvišjimi funkcionarji, kot pri tihem članu v najbolj mirni in oddaljeni vasici. Mogoče 

je prav v tej enakosti tudi vzrok, da so med prvimi gasilskimi kolajnami prav medalje za dolgoletno de-

lovanje. Že Franc Jožef je 24. novembra 1905 ustanovil posebno »častno medaljo za 25- letno zaslužno 

delovanje v gasilstvu in rešiteljstvu«.

Torej vsaka medalja, odlikovanje ali priznanje ima dve plati svetlo in malo manj svetlo. Vsak ima pravico 

imeti svoje mnenje in v tej naši družbi ima vsak pravico povedati svoje mnenje. 

Vsak je torej lahko tudi odlikovan in pohvaljen! Tudi zaslužiti si mora vsak sam svojo pohvalo, le mersko 

enoto za pohvalo in medaljo je težko najti.
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Marjan Horvat: Zbirateljstvo

Zbiranje orožja
Orožje lahko zbira oseba, ki ima dovoljenje za zbiranje orožja. Zbira lahko posamezno orožje kategorij 

B, C in D, izjemoma pa tudi drugo kratkocevno in dolgocevno strelno orožje s posamičnim polnjenjem, 

repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in avtomatsko orožje ter hladno orožje iz kategorije A. Orožje 

kategorije A lahko zbira le, če se lahko na podlagi znanih dejstev ugotovi, da se ne izdeluje več in da ga 

ne uporabljajo obrambne sile ali policija ali če je trajno onesposobljeno. Orožje kategorije A, za katerega 

je ugotovljeno, da se ne izdeluje več in ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija, in strelivo za takšno 

orožje, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, uvrsti na seznam orožja iz kategorije A, ki ga je dovoljeno 

zbirati, in je za ta namen posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom promet, nabava in posest pod 

pogoji tega zakona dovoljena. Izpolnjevanje pogojev za uvrstitev orožja na seznam ugotavlja komisija, ki 

jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve. Uvrstitev orožja na seznam lahko predlaga vsak, ki ima 

za to pravni interes. Seznam in njegove dopolnitve se objavijo tudi na svetovnem spletu. Orožje in strelivo 

kategorije A je prepovedano nositi in uporabljati kot orožje. 

Seznam orožja je priloga mojega prispevka k okrogli mizi.

Izjemoma je dovoljeno tako orožje uporabiti na primernem strelišču v znanstvene ali raziskovalne namene, 

vendar z dovoljenjem pristojnega organa. Na podlagi dovoljenja za zbiranje lahko dobite dovoljenje za 

nabavo posameznega kosa orožja, ki ga želite imeti v zbirki.

Vlogo za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja se lahko pošlje upravni enoti po pošti oziroma jo je potrebno 

vložiti neposredno na sedežu upravne enote, kjer ima prosilec stalno prebivališče. Vlogi za izdajo dovol-

jenja za zbiranje orožja je treba priložiti tudi različna dokazila. 

Kdor zaprosi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja, mora dejavno sodelovati pri zbiranju dokazil in med 

drugim mora predložiti: 

• potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga dobi pri pooblaščenem zdravniku; 

• potrdilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem pri pooblaščeni organizaciji, ali da je 

opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih 

organih, ali da je član lovske družine oziroma ima opravljen lovski izpit, ali da je varnostnik, ki je 

opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem 

organiziranju službe varovanja;

• dokazilo, da izpolnjuje pogoje za hrambo orožja. Orožje se mora hraniti v posebej določenem pros-

toru, ki je tehnično varovan in v zaklenjeni vitrini ali sefu.

Ne glede na navedeno se dovoljenja za orožja ne izda osebi zaradi: 

• zadržkov javnega reda, 

• nezanesljivosti, 

• uveljavitve pravice do ugovora vesti po posebnih predpisih.

Dovoljenje za zbiranje izključno hladnega orožja pa se izda osebi, pri kateri ni zadržkov javnega reda, je 

zanesljiva in izpolnjuje pogoje za hrambo orožja. V postopku se obravnava vsak primer posebej. Podrobne 

informacije o konkretnem primeru lahko dobite na upravni enoti.
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Varovanje in tehnični pogoji varovanja in hrambe orožja
Varovanje orožja bi lahko razdelili na tri področja in sicer;

1� Mehansko varovanje

Mehanska zaščita prostora pomeni, da morajo biti vsa okna, kolikor se orožje hrani v pritličju zgradbe, 

od zunaj zavarovana s kovinskimi rešetkami ali posebej zaklenjenimi lesenimi polkni oziroma kovinskimi 

roloji. Mehansko zaščitena so tudi okna z kovinskimi okvirji in varnostno zasteklitvijo. Vrata v prostoru, 

kjer se hrani orožje, morajo biti masivna, brez steklenih odprtin, z mehanizmom večtočkovnega zapiranja 

ali ključavnico varovano proti lomljenju. V primeru enotočkovnega zaklepanja morajo biti vrata dodatno 

varovana s prečno zaporo.Za višjo stopnjo mehanskega varovanja se priporočajo tudi dodatni varnostni 

elementi, ki preprečujejo enostavno snemanje vrat ali oken s tečajev, lomljenje ključavnic, vrtanje v cilin-

drične vložke, na okna pa je možno namestiti protivlomno folijo in neprebojno steklo.

2� Tehnično varovanje

Tehnična zaščita, kar pomeni mehansko in elektronsko zaščito. 

Elektronska zaščita je sistem varovanja, ki ga sestavlja atestirana varnostna alarmna centrala, na katero se 

lahko priključi vse vrste elektronskih javljalnikov, ki zaznajo in javijo neupravičen pristop v varovani prostor.

Video nadzorni sistem pomeni sistem, ki omogoča vizualno opazovanje in nadzor prostora, ter kasnejše 

analize dogodkov v varovanih prostorih.

3� Hramba orožja

Posameznik mora orožje, ki ga ima v posesti, hraniti tako, da ne pride v roke neupravičeni osebi.

Orožje se mora hraniti zaklenjeno in sicer ločeno od streliva, razen če sta orožje in strelivo shranjena v 

ognjevarni omari, sefu ali v posebej zavarovanem prostoru.

Posameznik, ki zbira orožje po določbah tega zakona, ga mora hraniti v posebej za to določenem prosto-

ru, ki je tehnično varovan in v zaklenjeni vitrini ali sefu.

Orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, ki ga posameznik zbira, mora biti shranjeno v vitrini za 

orožje ali protivlomni varnostni omari. 

Prostor, kjer posameznik hrani zbirko orožja kategorije A, mora imeti poleg mehanske zaščite tudi elek-

tronsko zaščito. Orožje kategorije A, ki ga posameznik zbira, mora biti shranjeno v protivlomni blagajni, 

kolikor se orožje razstavlja pa mora biti varovano z mehansko zaporo.

Posameznik, ki zbira orožje in v zbirki poseduje tudi orožje iz kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, mora 

omogočiti policistu, da preveri kako hrani orožje. 

Policijska enota, na območju katere se v zbirki nahaja hranjeno orožje kategorije A, lahko praviloma 

dvakrat na leto opravi nadzor nad hrambo tega orožja. Nadzor mora biti opravljen med delavnikom, in 

sicer v dnevnem času. Ob sobotah in nedeljah je nadzor dovoljen le po dogovoru ali na željo zbiratelja. 

Policist, ki bo opravljal nadzor, mora o nameravanem nadzoru ustno obvestiti zbiratelja najmanj tri dni 

pred nadzorom. Če zbiratelja ni mogoče obvestiti ustno, ga je treba o dnevu nadzora obvestiti pisno. Pisno 

obvestilo mora vsebovati tudi opozorilo na posledice, če zbiratelj nadzora ne omogoči. 

Izjemoma sme policist, kadar obstaja utemeljen sum, da orožje ni pravilno hranjeno, opraviti nadzor tudi 

brez predhodne najave� 
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Pri nadzoru mora policist preveriti pravilen način hrambe orožja in varovanje prostora, kjer je orožje, in 

sicer: 

• ali se orožje nahaja v posebej določenem prostoru, ki je namenjen le zbirki orožja; 

• ali je prostor ustrezno mehansko ali elektronsko varovan; 

• ali je orožje iz kategorije A shranjeno v protivlomni omari ali blagajni; 

• ali je razstavljeno orožje kategorije A varovano z mehansko zaporo. 

Med nadzorom policist na vzorčnih primerih preveri tudi, ali je v zbirki dejansko orožje kategorije A, ki je 

vpisano v dovoljenje za zbiranje. 

Če zbiratelj odkloni nadzor nad zbirko orožja kategorije A ali kljub pisnemu obvestilu ne omogoči nadzora 

nad hrambo določenega dne, policist o tem obvesti pristojni organ, ki uvede postopek v skladu z drugim 

odstavkom 58. člena zakona. 

Kot tretje je pomembno spomniti tudi na možnost najdbe orožja, tako na terenu kot skritega kje na starem 

podstrešju

Prijava najdenega orožja
Oseba, ki najde ali izve za orožje ali strelivo, za katerega domneva, da je izgubljeno ali skrito, ga mora 

nemudoma izročiti najbližji policijski postaji oziroma jo o tem obvestiti. 

Najdeno orožje hrani policija, ki skuša s pomočjo evidence o registriranem orožju in evidenc o pogreša-

nem orožju najti lastnika. Pri tem postopa v skladu s predpisi, ki urejajo stvarnopravna razmerja. 

Če v enem letu od prijave oziroma izročitve najdenega orožja policiji lastnika ne uspe najti in če najdeno 

orožje ni predmet kulturne dediščine, pridobi lastninsko pravico na orožju najditelj. Na prošnjo najditelja, 

ki mora biti podana v roku enega meseca po pridobitvi lastninske pravice, lahko upravna enota izda orož-

no listino, če najditelj – lastnik najdenega orožja izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 14. člena Zakona 

o orožju. Če najditelj ne zaprosi za izdajo orožne listine ali če je njegova prošnja zavrnjena, ravna upravna 

enota v skladu z Zakonom o orožju. 

Prepovedano orožje se brez odškodnine izroči ministrstvu za notranje zadeve. 

Prav tako mora, gdor najde nerabno orožje, o nerabnosti pridobiti strokovno mnenje puškarja ter o najdbi 

obvestiti policijo. Po preteku enega leta od najdbe pa mora pri komisiji podati vlogo za izdajo certifikata. 

Do izdaje certifikata najditelj nerabnega orožja ne sme odsvojiti. O najdbi nerabnega orožja starejšega 

od 50 let mora najditelj obvestiti najbližji muzej, ki na kraju najdbe opravlja javno službo. 

Pri tem bi posebej opozoril: bomb, granat, min in drugih eksplozivnih sredstev, ki so ali pa tudi niso ostanki 

preteklih vojn, naj najditelj ne prijemlje ali premika, še manj prenaša, temveč naj o najdbi in o kraju na-

jdbe obvesti najbližjo policijsko postajo! Posebna previdnost pa moramo biti na izstrelke, kateri so že bili 

izstreljeni in niso eksplodirali-so prave tempirane bombe, ki lahko detonirajo tudi ob najmanjšem premiku 
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Seznam avtomatskega in polavtomatskega orožja kategorije A, 
ki ga je dovoljeno zbirati 

Mitraljezi
TIP/ ZNAMKA MODEL KALIBER DRŽAVA

SCHWARZLOSE M 05 8X50R AVSTRO OGRSKA
SCHWARZLOSE M 07/12 8X50R AVSTRO OGRSKA
F�N� Mod.30 7,62X63 (.308 WIN.) BELGIJA
ZBROJOVKA VZ. 37 8X57 (7,92 mm) ČEŠKOSLOVAŠKA
ZBROJOVKA ZB. VZ/53 8X57 (7,92 mm) ČEŠKOSLOVAŠKA
VKT M32/33 7,62X53R FINSKA
SAINT ETIENNE M 1907 8X50R LEBEL FRANCIJA
HOTCHKISS M1914 8X50R LEBEL FRANCIJA
SIA M 18 6,5X52. ITALIJA
FIAT REVELLI 1930 6,5X52 ITALIJA
FIAT M 35 8 mm BREDA ITALIJA
BREDA M 37 8 mm BREDA ITALIJA
DWM MAXIM MG 08 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA
fzs MG 131 13X64G NEMČIJA
F.B.P. M1930 8X57 (7,92 mm) PORTUGALSKA
TULA , IŽ DT 7,62X54R SZ
TULA, IŽ SGM (GORYUNOV) 7,62 X54R SZ
TULA , IŽ KPTV- VLADIMIROV 14,5X114 SZ
TULA, IŽ SGMT 7,62X54R SZ
BSA VICKERS MK1 7,7X56 (.303 BR.) VB
BSA MK2 7,7X56 (.303 BR.) VB
COLT / BROWNING M 1895 7,62X63 (.30-06) ZDA
GMC / BROWNING 1917 7,62X63 (.30-06) ZDA
GMC / BROWNING 1919 A4 7,62X63 (.30-06) ZDA
GMC / BROWNING 1919 A4E1 7,62X63 (.30-06) ZDA
GMC / BROWNING 1919 A2 7,62X63 (.30-06) ZDA
GMC / BROWNING M37 7,62X63 (.30-06) ZDA
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Puškomitraljezi
TIP/ ZNAMKA MODEL KALIBER DRŽAVA

ZBROJOVKA ZB M 37 8X57 (7,92 mm) ČEŠKOSLOVAŠKA
ZBROJOVKA ZB –M26 8X57 (7,92mm) ČEŠKOSLOVAŠKA
ZBROJOVKA vz.52 7,62X45 , ČEŠKOSLOVAŠKA
ZBROJOVKA vz.59 7,62X54R ČEŠKOSLOVAŠKA
ZBROJOVKA vz 52/57 7,62X39 ČEŠKOSLOVAŠKA
ZBROJOVKA ZGB VZ33 7,7X56 (.303 BR.) ČEŠKOSLOVAŠKA ZA VB
MADSEN 1923 8X57 (7,92mm) DANSKA
VKT LS 26 7,62X53R FINSKA
CHAUCHAT M 1915 8X50R LEBEL FRANCIJA
CHAUCHAT M 1915/25 8X57 (7,92 mm) FRANCIJA
HOTCHKISS M 1926 6,5 ali 7,92 mm FRANCIJA
CHATELLRAULT M 24/29 7,5 mm MAS FRANCIJA/JUGOSLAV.
BREDA M 30 6,5X52 ITALIJA
ZASTAVA (PREDUZEČE 44) M53 8X57 (7,9 mm) JUGOSLAVIJA
ZASTAVA M84 7,62X54R JUGOSLAVIJA
ZASTAVA M72 7,62X39 JUGOSLAVIJA
DWM MAXIM MG 08/15 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA
Dreyse MG 13 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA
Borsig MG 15 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA
KNORR-BREMSE MG 35 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA
dfb, dot MG 34 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA
dfb, MG 42 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA
TULA, IŽ DP M 28 7,62X54R SZ
TULA, IŽ RPD 7,62X39 SZ
TULA, IŽ PK 7,62X54R SZ
BSA LEWIS 7,7X56 (.303 BR.) VB
BSA BREN MK 2 7,7X56 (.303 BR.) VB
COLT/ BROWNING 1918 A2 7,62X63 (.30-06) ZDA
GMC/ BROWNING 1919 A6 7,62X63 (.30-06) ZDA
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Polavtomatske puške

Avtomatske puške

TIP/ ZNAMKA MODEL KALIBER DRŽAVA
ZBROJOVKA ČZ 52 7,62X45 ČEŠKOSLOVAŠKA
ZBROJOVKA CZ 52/57 7,62X39 ČEŠKOSLOVAŠKA
MAS F.A. 1918 (MAS 1917) 8X50R LEBEL FRANCIJA
P.BERETTA CEI-RIGGOTI 6,5X52 ITALIJA
BERETTA M 18/30 9mm GLISENTI ITALIJA
ZASTAVA M59 7,62X39 JUGOSLAVIJA
ZASTAVA M59/66 7,62X39 JUGOSLAVIJA
ZASTAVA M76 8X57 (7,92 mm) JUGOSLAVIJA
WALTHER GEW 41 (w) 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA
duv GEW 43 8x57 (7,92 mm) NEMČIJA
MAUSER Gew41(M) 8x57 (7,92mm) NEMČIJA
SIG mondragon M1908 7 mm ŠVICA
TULA , IŽ TOKAREW 38 7,62 X54R SZ
TULA ,IŽ SVT 40 7,62X54R SZ
TULA , IŽ SKS (SIMONOV) 46 7,62X39 SZ
TULA, IŽ PTRS 14,5 X114 SZ
FAL/ ENFIELD L1A1 7,62X51 (308 w) VB
SPRINGFIELD GARAND M1 7,62X63 (.30-06) ZDA
INLAND CARBINE 30,M1 7,62X63 (.30-06) ZDA
SPRINGFIELD M14 7,62X63 (.30-06) ZDA

TIP/ ZNAMKA MODEL KALIBER DRŽAVA
FAL/STEYR Stg.58 7,62X51 (.308WIN.) AVSTRIJA
FN FAL 7,62X51 (.308WIN.) BELGIJA
FAMAS F1 25,56X45 .223REM. FRANCIJA
RZS, KRIEGHOF FG 42 8X57 (7,92 mm) NEMČIJA
HAENEL STG 44 8X33 (7,92 mm) NEMČIJA
MAUSER Stgw 45M 8X33 (7,92 mm) NEMČIJA
HK 33 5,56X45 (.223REM.) NEMČIJA
HK G3 7,62X51 (.308WIN.) NEMČIJA
CIS SAR-80 5,56X45 (.223REM.) SINGAPUR
CETME Mod. L , K  5,56X45 (.223REM.) ŠPANIJA
FAL/ENFIELD EM 2 4,85X49 VB
INLAND M2 7,62 CARBINE ZDA
TULA, IŽ AVT 1940 7,62X54R SZ
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Brzostrelke
TIP/ ZNAMKA MODEL KALIBER DRŽAVA

STEYR / SOLOTHURN MP 34 9X19 AVSTRIJA
STEYR / SOLOTHURN MP 34 9X23 AVSTRIJA
STEYR / SOLOTHURN MP 34 9X25 AVSTRIJA
ZBROJOVKA ZK 383 9X19 ČEŠKOSLOVAŠKA
ZBROJOVKA VZ 23, VZ 25 9X19 ČEŠKOSLOVAŠKA
ZBROJOVKA VZ 24 VZ26 7,62X25 ČEŠKOSLOVAŠKA
MADSEN M50 , M51 9X19 DANSKA
VKT SUOMI M 1931 9X19 FINSKA
VKT SUOMI M44 9X19 FINSKA
MAS 1938 7,65 X20 FRANCIJA
N.A. St,Etienne P.M.-ETVS 7,65 X20 FRANCIJA
HOTCHKISS U 49 9X19 FRANCIJA
PHTO/Likaweld Zagreb ZAGI M91 9 X19 HRVAŠKA
OROPLET PLETER 9 X19 HRVAŠKA
AGRAM 2000 9X19 HRVAŠKA
PHTO/Likaweld Zagreb USKOK 9X19 HRVAŠKA
ĐURO ĐAKOVIĆ ŠOKAC 9X19 HRVAŠKA
BAGAT BELAK 9X19 HRVAŠKA
BERETTA VILLAR PEROSA M 

15
9 mm GLISENTI ITALIJA

BERETTA M 1918 DG 9 mm GLISENTI ITALIJA
BERETTA M 38 9X19 ITALIJA
BERETTA M 38 A 9X19 ITALIJA
BERETTA M 38/42 9X19 ITALIJA
TONI ZORZOLI TZ 45 9X19 ITALIJA
BERETTA M 18 O.V.P. 9 mm GLISENTI ITALIJA
ZASTAVA M 49 7,62 X25 T JUGOSLAVIJA
ZASTAVA M 49/57 7,62 X25 T JUGOSLAVIJA
ZASTAVA M 56 7,62 X25 T JUGOSLAVIJA
GORENJE MGV176 .22L.R. JUGOSLAVIJA
FEG 39 M 9x25 MADŽARSKA
FEG 1943 M 9X25 M MADŽARSKA
T.BERGMANN MP 18 I 9X19 NEMČIJA
T.BERGMANN MP 28 II 9X19 NEMČIJA
T.BERGMANN MP 35 I 9X19 NEMČIJA
ERMA EMP 9X19 NEMČIJA
ERMA MP 38 9X19 NEMČIJA
fxo, bnz,ayf,cos MP 40 9X19 NEMČIJA
HAENEL MP 41 9X19 NEMČIJA
MAUSER MP 3008 9X19 NEMČIJA
ORITA M 41 9X19 ROMUNIJA
ORBIS MGV 176 .22 L.R. SLOVENIJA
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TIP/ ZNAMKA MODEL KALIBER DRŽAVA
CARL GUSTAV M45 9 x19 ŠVEDSKA
TULA , IŽ M 40 7,62X25 T SZ
TULA , IŽ M 34/38 7,62 X25 T SZ
TULA , IŽ M 41 (PPŠ) 7,62 X25 T SZ
TULA , IŽ PPS 43 7,62 X25 T SZ
BSA , RSAF STEN MK II , S 9X19 VB
BSA , RSAF STEN MK III 9X19 VB
STERLING MK4 9X19 VB
BSA , RSAF STEN MK5 9X19 VB
ENFIELD MK5 A3 9X19 VB
BSA , RSAF LANCHESTER MK1 9X19 VB
AUTO ORDNANCE CORP. THOMPSON M 

1928 A1
11,43X23 (.45 ACP) ZDA

AUTO ORDNANCE CORP. THOMPSON M1 A1 11,43X23 
(.45 ACP) ZDA
MARLIN UD 42 9X19 ZDA
CALICO M-900 9X19 ZDA
GMC M3 11,43X23 (.45ACP) ZDA
MAC INGRAM M11 9X17 (9ACP) ZDA
MAC INGRAM M10 9X19 ZDA

Avtomatske pištole
TIP/ ZNAMKA MODEL KALIBER DRŽAVA

KAJKAVAC M92 7,65X17P HRVAŠKA
MAUSER M 712/1932 7,63X25 Mauser NEMČIJA
HK VP70 9X19 NEMČIJA
IŽ STEČKIN 9X18 M SZ
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Klub veteranov OZVVS  Ormož

Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož imamo že od leta 2005 lastne prostore 

za klubsko delo. Prostore nekdanjega skladišča TO Ormož smo preuredili, vložili veliko prostovoljnega 

dela in finančnih sredstev, da bi si uredili pogoje za delo. V letih, ki so sledila  nam je uspelo dati veteran-

skemu klubi nekaj vsebin, pri čemer je bilo v ospredju srečevanje veteranov, različne prireditve in razstave, 

vzpostavili smo sodelovanje z osnovnimi šolami in gimnazijo Ormož ter na ta način predstavljali vlogo in 

pomena območja občine Ormož v vojni za Slovenijo 1991. 

Želimo, da bi bil naš klub vedno urejen in prijazen do uporabnikov, skrbimo za red, zato smo konec leta 

2011 izvedli obsežnejše urejanje kluba, čiščenja in urejanje opreme. Tako smo omogočili, da se veteranski 

klub uveljavi, kot center iz katerega izvirajo vse akcije, ki jih je OZVVS Ormož izvaja v teku leta. Želimo,da 

bi novosti v klubskem prostoru privabile naše člane in, da bi presegli odtujenost, ki jo prinaša sodoben 

čas, ko se ljudje vse manj srečujejo. V klubu je oprema, ki so nam jo podarili, nekaj smo tudi kupili ali si 

izposodili. Iz zasebnih zbirk smo pridobili obsežen fond zgodovinske in vojaško strokovne literature, ob-

likovali priročno 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. Tako bodo 

med več kot 200 naslovi še tako izbirčni bralci našli kaj zase. Klub ponuja 120 kvadratnih metrov upo-

rabne površine za razstave, preko 50 sedežev za predavanja ali prostor za sestanek do 30 ljudi. 

Naši člani še iz vojne hranijo veliko vojaških predmetov, ki so jih ohranili v spomin na konkretne dogodke 

v katerih so bili udeleženi. Vemo, da s časom spomini bledijo, zato se bojimo, da bodo ti predmeti skupaj 

z vojaško opremo, ki je odslužila svojemu namenu, končali na smetišču. V ta namen smo v klubu namenili 

veliko prostora za odlaganje vojaške opreme, kjer nikomur ni na poti in je na varnem. V vseh pomenih 

besede. S časom bomo število steklenih vitrin in zagotovili postavitev različnih priložnostnih razstav. Do 

sedaj se je izkazalo, da so razstave najbolj kritični del čuvanja vojaških predmetov, še posebej manjših, kot 

so medalje, emblemi, deli orožja, strelivo,…. Po vsaki razstavi je kaj izginilo! Pogoji, ki smo jih ustvarili v 

veteranskem klubu, zagotavljajo dovolj primernega in varnega prostora za hranjenje večine vojaških pred-

metov naših teritorialcev, ki jim lahko pripišemo predvsem spominsko vrednost a imajo tudi zgodovinsko 

ali bolje rečeno pričevalsko vrednost. Pri tem bi želel poudariti načelo: da ne odkupujemo vojaške opreme 

in nikogar ne nagovarjamo, da nam odstopi eksponate. Smo pa pripravljeni prevzeti vse, kar nam veterani 

Takratni minister za obrambo Karel Erjavec 
nam je leta 2005 predal prostore za 
veteranski klub.
Foto Ivan Švajgl 
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žalijo dati. Pri tem obljubljamo, da bomo ohranili evidenco prvobitnih lastnikov in s tem negovali dostojen 

spomin na dogodke iz vojne za Slovenijo 91, v katerih je bila uporabljana vojaška oprema. Enako smo 

pripravljeni shraniti fotografije, video gradivo, medalje in značke.

Ko smo videli, da Slovenska vojska umika iz uporabe vso jugoslovansko orožje, smo pomislili, da bi bilo 

dobro oblikovati spominsko zbirko orožja, ki smo ga uporabljali v TO. Oblikovali smo zbirko »deko verzi-

je« orožja, pri tem smo sodelovali z zbiratelji orožja, saj sami nismo poznali predpisov o nabavi in pogojih 

hranjenja. Za vrsto zbirke orožja, ki smo jo oblikovali, imamo primerne pogoje varnega hranjenja. Žal pa 

tega orožja ne moremo uporabljati za vajo v razstavljanju in sestavljanju, saj je puškar posegel v posa-

mezne dele, jih prerezal, nekatere pa zavaril. Žal, a takšni so predpisi. 

Oblikovali smo tudi zbirko uniform, ki so jih naši člani prinesli v klub, da ne bi šle v nič. Ko smo že mislili, 

da je 73. ObmŠTO teritorialcem po letu 1991 pobral vso uniformo in zadolženo opremo, se je izkazalo, 

da nekateri rezervisti niso poslušali ukazov in niso predali opreme v skladišča, od koder je bila odpelja-

na na uničenje. Tako so nam naši člani odstopili komplete SMB uniform, pa tudi  novih teritorialskih 

kompletov. Seveda uniforme v glavnem niso kompletne, saj manjkajo škornji, ki so uporabni za terensko 

hojo ali delo na domačiji. 

Veteranski klub je odprt za vojaško opremo in vse vrste spominskega gradiva, ki bi ga veterani radi oddali 

na hranjenje. Verjamem, da na ta način prispevamo k ohranjanju spomina na vojno za Slovenijo in na 

Teritorialno obrambo. Za nas je dovolj, če nam veterani zaupajo, kaj vse hranijo doma. Informacije so 

dobrodošle za primer, v klubu pripravljamo razstavo in jo želimo kar se da popolniti. Čeprav si želimo, da 

bi ohranili čim več gradiva in smo za to zagotovili dovolj prostora v klubu, se zavedam, da nam manjka 

veliko znanja o tem kako zaščititi to gradivo pred propadanjem. Upam, da bomo v sodelovanju z zbiratelji 

in muzealsko stroko dobili vsaj kakšen namig za strokovno delo na tem področju. 

Boris Vukan

V veteranskem klubu je 
ohranjena radijska postaja iz 
jugoslovanskega tanka T 55, 
ki je bil uničena na Kogu foto 
Ivan Švajgl

Najmlajši so vedno 
pokazali izjemen interes 
za veteranske zbirke  
Foto B Vukan


