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Redovni godišnji Sabor UV5GBR „SOKOLOVI“
10. prosinac 2015.g.
IZVJEŠĆE
predsjednika Udruge veterana 5.gardijske brigade „Sokolovi“ o provedenim aktivnostima
za razdoblje od 27.11.2014. do 10.12.2015
Udruga veterana 5. gardijske brigade Sokolovi u 2015. godini planirala je provesti Plan i
program aktivnosti koji je odobren od strane članova udruge na Redovnom godišnjem Saboru udruge
provedenom u četvrtom tromjesečju 2014. godine.
Većina aktivnosti je provedena sukladno planu, neke aktivnosti nisu, a neke su se izvanredno
nametnule sukladno situaciji kako u braniteljskoj populaciji tako i u društvu uopće.
Najveći problemi zbog kojih neke planirane aktivnosti nisu provedene su nam bili nedostatna
financijska sredstva i općenito teška gospodarska situacija u državi, kao i neodobrenje apliciranih projekata
na natječajima koji se odnose na Vukovarsko-srijemsku županiju.

Provedene aktivnosti u 2015.godini:
1. Tromjesečje
(siječanj, veljača, ožujak)
a) Nastavak potpore prosvjedu 100%-tnim HRVI u Savskoj 66 u Zagrebu, kako od samog podizanja
šatora tako i do dan danas. Za ovu aktivnost najveće zasluge ima g. Jozo Čavar koji je ovaj projekt
vodio u ime UV5GBR “SOKOLOVI“.
b) Izrada projektnih prijedloga i sudjelovanje na natječaju Ministarstva branitelja RH.
c) Sudjelovanje članova i predstavnika Udruge veterana 5.gardijske brigade „Sokolovi“ na važnijim
obljetnicama iz Domovinskog rata, memorijalima, izložbama, promocijama i okruglim stolovima
ostalih udruga i institucija. Među najvažnijima možemo izdvojiti organizirani odlazak četrdesetak
članova udruge na obljetnicu akcije Maslenica (21. i 22.01.).
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d) Nastavljeno je daljnje aktivno prikupljanje materijala za monografiju 5.gbr (fotografije, pisani
tekstovi, video materijali i sl.). Nastavljena je suradnja sa MORH-om po pitanju konačnog rješenja
za izradu monografije.
e) Aktivno smo sudjelovali, sa ostalim braniteljskim i stradalničkim udrugama, povodom prosvjednog
priopćenja u svezi koncerta Miroslava Ilića u Vinkovcima, koji se nije održao.
f) Na poziv općinskog načelnika kao gosti smo sudjelovali u svečanosti Pokladnog jahanja u Babinoj
Gredi, što je produbilo suradnju sa braniteljima tog dijela Slavonije sa našom udrugom.
g) Predstavnici UV5GBR “SOKOLOVI“ sa predstavnicima ostalih udruga gardijskih brigada i
specijalne policije bili su na prijemu kod Predsjednice RH gospođe Kolinde Grabar-Kitarović
(26.02.)
h) Peteročlano izaslanstvo UV5GBR “SOKOLOVI“ sudjelovalo je na Izbornoj izvještajnoj sjednici
Sabora ZUVHGP u Zagrebu, na kojoj je izabran novi Predsjednik ZUV HGP g.Dražimir Jukić iz
Udruge veterana 7.gbr “Pume“ umjesto g.Ante Deura koji odlazi na dužnost Savjetnika za Hrvatske
branitelje u uredu Predsjednice RH. Na istom sastanku, od strane novoizabranog savjetnika,
potvrđeno je da jedan od članova istog savjeta postaje Predsjednik UV5GBR“Sokolovi“ g.Zoran
Marunček.
i) Sudjelovali smo još na obilježavanju dana Hrvatskih branitelja grada Vukovara (10.03.), na proslavi
obljetnice GOMBR-e (20.03), na ceremoniji križnog puta u Slavonskom Brodu (20.03.), pomagali
smo našim prijateljima iz ŠRD“Banja“ oko uređenja izletišta i jezera (31.03.).

2. Tromjesečje
(travanj, svibanj, lipanj
a) 07.04. predstavnici UV5GBR “SOKOLOVI“ sa ostalim predstavnicima udruga gardijskih brigada i
specijalne policije prisustvovali su prijemu kod nadbiskupa Bozanića u Zagrebu
b) Predstavnici udruge sudjelovali su i na dva sastanka braniteljskih i stradalničkih udruga VSŽ po
pitanju potpore Skupa zajedništva 100% za Hrvatsku (16. i 24.04.).
c) 29.04. Predstavnici udruge sudjelovali su na obilježavanju osnivanja 3.GBR“Kune“ u Osijeku i
Belom Manastiru.
d) 02.05. Izaslanstvo udruge sudjelovalo je na obilježavanju 24.obljetnice stradavanja pripadnika
Hrvatske policije u Borovu selu.
e) Sudjelovali smo na prosvjednom skupu zajedništva 100% za Hrvatsku 02.05. na Trgu bana Josipa
Jelačića u Zagrebu.
f) 27.05. svečano je otkrivena natpisna ploča preimenovane nekadašnje vojarne „Bosut“ u Vinkovcima
u novi naziv, Vojarna „5.gbr “Slavonski sokolovi“.
g) 16.06. sastanak ratnih zapovjednika obrane grada Vinkovaca sa braniteljskim i stradalničkim
udrugama koji djeluju na području našeg grada i županije. Izglasano je da će se svake godine
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30.svibnja slaviti i obilježiti Dan Hrvatskih branitelja grada Vinkovaca te je dogovorena daljnja
suradnja i osnivanje koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata za grad Vinkovce.
h) I nadalje su članovi i predstavnici Udruge veterana 5.gardijske brigade „Sokolovi“ sudjelovali na
svim važnijim obljetnicama iz Domovinskog rata i memorijalima ostalih udruga i institucija.
i) Sudjelovali smo na obilježavanju obljetnice bitke za Veliku Duvjakušu na Dinari u organizaciji
UV 7.gbr “Pume“.

3. Tromjesečje
(srpanj, kolovoz, rujan)
a) Sudjelovanje članova i predstavnika Udruge veterana 5.gardijske brigade „Sokolovi“ na važnijim
obljetnicama iz Domovinskog rata i memorijalima ostalih udruga i institucija. Oko osamdeset
članova udruge je sudjelovalo na obilježavanju 20. obljetnice VRO „Oluja“ u Kninu.
b) 25.07. u svojstvu Izaslanika Predsjednice RH gospođe Kolinde Grabar-Kitarović prisustvovao sam
obljetnici pogibije šestorice pripadnika 1.gbr “Tigrovi“ u Erdutu, gdje sam na mjestu pogibije, uz
vojne počasti, položio vijenac u ime Predsjednice RH. Ova čast nije ukazana samo meni, nego i
UV5GBR “SOKOLOVI“ i svim članovima što je i jedan od pokazatelja da udruga kvalitetno radi,
raste, jača i ide u pravom smjeru i ka konačnom cilju.
c) 28. rujna, u kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima, otvorena je Izložba ratnih fotografija 5.gbr
“Sokolovi“ koja je trajala sve do centralne svečanosti obilježavanja 23.obljetnice osnutka 5.gbr
“Sokolovi“.
d) 29. rujna imao sam čast da, prigodom obilježavanja obljetnice osnutka 5.gbr “Sokolovi“, izvedem
prezentaciju o 5.gbr “Sokolovi“ u vojarni u Našicama, pred stotinjak mladih vojnika koji su u
sastavu bojne „Sokolovi“ GOMBR. To je još jedan od pokazatelja o nastavku dobre suradnje
između UV5GBR “SOKOLOVI“ i MORH-a, a poglavito sa GOMBR, iako je došlo do zamjene
zapovjednika, umjesto generala Siniše Jurkovića postavljen je brigadir Denis Tretinjak.

4. Tromjesečje
(listopad, studeni, prosinac)
a) Obilježena je 23. Obljetnica osnivanja 5.gardijske brigade, okupljanjem branitelja, Svetom misom
zadušnicom, svečanim mimohodom kroz grad Vinkovce, svečanim polaganjem vijenaca poginulim
pripadnicima 5.gbr u vojarni „5.gardijske brigade „Slavonski sokolovi“, pozdravnim govorom pred
uzvanicima izaslanika Predsjednice RH, Savjetnika za hrvatske branitelje u Uredu predsjednice RH
g. Ante Deura, predstavnika Hrvatskog Sabora g. Damira Rimca, Predstavnika Ministarstva
branitelja g. Vinka Kovačića kao i predsjednika UV5GBR „SOKOLOVI“, te svečanim domjenkom
i druženjem uz sportska nadmetanja članova udruge i njihovih gostiju. A u sklopu obljetnice u
Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima prikazan je dokumentarni film „Magnum Crimen
1945.“.
b) Posjetili smo naše prijatelje iz URV 1.gbr “Tigrovi“ i prisustvovali njihovoj centralnoj svečanosti
obilježavanja 24.obljetnice osnutka brigade.
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c) Sudjelovali smo na svečanosti 2.adventa, sajmu braniteljskih i drugih udruga u Splitu od 04.-07. 12.,
na poziv URV 4.gbr “Pauci“. Nagodinu planiramo provesti isto u Vukovaru samo sa našim
domaćinstvom.
d) Današnji Redovni godišnji Sabor udruge veterana 5.gardijske brigade “Sokolovi” također možemo
uvrstiti u planirane, a realizirane aktivnosti do sada.
e) Predsjednik udruge, članovi predsjedništva i mnogi članovi udruge sudjelovali su još na mnogim
događajima i manifestacijama, okruglim stolovima, večerima poezije, raznim promocijama knjiga,
koncertima i sl., a u organizaciji naših prijatelja iz drugih braniteljskih i stradalničkih udruga. Ovim
putem se zahvaljujem svima onima koji su nas pozivali na ovakve događaje.
Od četiri projekta odobrena od Ministarstva branitelja, sve ukupno vrijedna 65,000.00 kn, do sada su
provedena tri:
-

„Putovima Domovinskog rata“-Oluja (3.tromjesečje)
„1.sportski susreti UV5.GBR“Sokolovi“ (23.obljetnica/4.tromjesečje)
„Dani sjećanja na „Slavonske sokolove“ (23.obljetnica/4.tromjesečje)

-

Projekt za realizirati:
„Radionice o psihosocijalnim čimbenicima koji utječu na podizanje kvalitete življenja hrvatskih
branitelja (realizacija u 2016.godini/ 1.tromjesečje)

Do kraja kalendarske godine planiramo provesti i slijedeće aktivnosti:
Posjet Središnjem državnom vojnom arhivu u Zagrebu zbog nastavka aktivnosti u sklopu izrade
monografije 5.gbr. Sudjelovanje članova i predstavnika Udruge veterana 5.gardijske brigade
„Sokolovi“ na važnijim obljetnicama iz Domovinskog rata i memorijalima ostalih udruga i
institucija. Pozvani smo na centralnu svečanost obilježavanja osnutka 7.gbr “Pume“ 19.12.2015.g.
Dovršiti izradu i aktivirati internet stranicu udruge koja bi trebala biti u službenoj uporabi od
01.siječnja 2016.godine.
Završno uređenje iznajmljenih prostorija udruge u gradu Vinkovcima, koje se financira sredstvima
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
Izlazak sa jednim projektnim prijedlogom prema Vukovarsko - srijemskoj županiji, ukoliko ista
raspiše javni poziv ili natječaj za udruge.
Organizacija i provođenje Božićnog domjenka, te podjela pohvala i priznanja najzaslužnijim
članovima udruge.

Dostaviti:
-Nadzorni odbor udruge - B. Jelinić
-pismohrana

Predsjednik UV5GBR „SOKOLOVI“
Zoran Marunček
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