
 

 

POHOD: 

V  soboto 14.4.2018 je bil v organizaciji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) 

občin Kungota, Pesnica in Šentilj in v sodelovanju s PVD Sever Maribor, Območnim združenjem 

slovenskih častnikov (OZSČ) in Območno organizacijo združenj borcev za vrednote NOB (ZZB) občin 

Kungota, Pesnica in Šentilj, ter Domovinskim društvom Rudolfa Maistra (DDRM) Šentilj, četrti 

tradicionalni spominski pohod "Šentilj 1991", tokrat na območju Občine Pesnica. 

Zbrali smo se med 08.30 in 09.00 uro na kmetiji Eder v Gačniku 83. Na kmetiji nas je pozdravil in 

pogostil lastnik g. Eder in nam predstavil kmetijo. Nato smo si ogledali etnološko zbirko kmečkega 

orodja in strojev v društvu ŠTIBL, ki je na tej kmetiji. Po predstavitvi kmetije in ogledu etnološke zbirke, 

ter pozdravnem nagovoru organizatorja g. Srečka Cehnarja, smo krenili na 9 km dolgo krožno pot. Na 

kmetiji se je zbralo cca 70 pohodnikov (od tega samo 5 članov PVD Sever Maribor - odbor Šentilj). 

Med potjo smo se ustavili pri družinski kmetiji Truntič v Gačniku 14. Tam je bil kulturni progam in 

odkritje spominske plošče. Na kmetiji Truntič je bilo v letih 1990 - 1991 tajno skladišče orožja  in 

streliva MSNZ in TO. Govornika ob kulturnem programu sta bila župan občine Pesnica g. Venčeslav 

Senekovič in g. Vlado Maher (pripadnik MSNZ v letu 1991). Prav tako smo bili deležni pogostitve s 

hrano in pijačo.  

Naslednji postanek je bil pri družinski kmetiji Črnko na Jareninskem Vrhu 5. Tudi na kmetiji Črnko je 

bilo v letih 1990 - 1991 tajno skladišče orožja  in streliva MSNZ in TO. Govornika ob kulturnem 

programu sta bila župan občine Pesnica g. Venčeslav Senekovič in g. Vlado Maher (pripadnik MSNZ v 

letu 1991). Prav tako smo bili deležni pogostitve s hrano in pijačo.  

Od kmetije Črnko na Jareninskem Vrhu 5 smo se vračali na izhodišče pohoda v Gačnik 83 do kmetije 

Eder.  

Pohod smo zaključili ob 14.30 uri pri družinski kmetiji Eder. Ob malici, družabnem srečanju, pogovorih 

in obujanju spominov na dogodke v letu 1991, smo bili vsi enotni, da je glede na lep sončen dan 

pohod uspel, ter da se v enakem ali še večjem številu srečamo v naslednjem letu. V upanju z več člani 

PVD Sever Maribor - odbor Šentilj 

 

 

                                                                                                              Zapisal: 

                                                                           Sivo Kostanjšek, PVD Sever-Maribor, odbor Šentilj 


