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SPOŠTOVANI! 

 
 

VABILO 

 
 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo občin Kungota, Pesnica in 
Šentilj organizira v sodelovanju s PVD Sever Maribor, Območnim 
združenjem slovenskih častnikov in Območno organizacijo združenj borcev 

za vrednote NOB občin Kungota, Pesnica in Šentilj ter Domovinskim 
društvom Rudolfa Maistra Šentilj četrti spominski pohod Šentilj 1991 14. 
aprila 2018, tokrat na območju Občine Pesnica. Spominski pohod na 
dogodke iz obdobja osamosvajanja na našem območju bomo izvedli na 
smeri kmetija Eder – domačija Truntič – kmetija Črnko – Pesniški dvor in 

nazaj med 9.00 in 14.15. Na domačiji Truntič in družinski kmetiji Črnko bo 
izvedeno slovesno odkritje spominskih plošč za tajna skladišča orožja in 
streliva MSNZ in TO iz časa osamosvajanja Republike Slovenije. 
 
Logistično podporo nam zagotavljajo Občina Pesnica, domačija Truntič in 

družinska kmetija Črnko. 
 
Program aktivnosti: 

- 8.30 – 9.00 zbiranje na kmetiji Eder, Gačnik 83, zagotovljeni bodo 
napitki in prigrizek,  

- 9.00 – 9.40 pozdrav udeležencev, predstavitev programa pohoda, 
predstavitev in ogled etnološke zbirke kmečkega orodja in strojev 
Štibl, 

- 9.40 – 10.00 pohod do domačije Truntič, Gačnik 14, razdalja 1,5 km, 
- 10.00 – 11.20 kulturni program, govori in odkritje spominske plošče, 

okrepčilo,  

- 11.20 – 12.00 do družinske kmetije Črnko, Jareninski Vrh 5, 3 km, 
- 12.00 – 13.15 kulturni program, govori in odkritje spominske plošče, 

okrepčilo,  
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- 13.15 – 14.15 pohod na smeri Jareninsko križišče – Pesniški dvor in 
nazaj do prostorov društva Štibl na kmetiji Eder,  

- 14.15 – 17.00 malica in druženje. 
 

Dolžina pohoda je 9 km. Pohoda se vsak udeleži na lastno odgovornost. 
 
Na obe slovesnosti in druženje na koncu vabljeni tudi vsi, ki se ne boste 
udeležili pohoda. 
 

Prosimo, da sporočite okvirno število udeležencev zaradi zagotovitve 
prehrane najpozneje do 11. 4. 2018.  
 
Osebe za sodelovanje in prijave:  

- Srečko Cehnar, GSM 040 815 311, srecko.cehnar@gmail.com 
- Silvo Kostanjšek, GSM 041 839 767, silvo.kostanjsek@gmail.com  

- Jelka Krašovec, GSM 040 438 610, krasovcka@gmail.com  
- Franc Račel, GSM 031 695 151, franc.racel@telemach.net  
- Bruno Jelenko, GSM 041 861 555, bruno.jelenko@telemach.net 

 
 

Vljudno vabljeni! 
 
 
  organizacijski odbor 
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