UREDNIKOV UVODNIK

PREDSEDNIKOV UVODNIK......................................................... 2
MARIBORSKI ČASTNIKI IN PODČASTNIKI................................. 3
SPREJEM PREDSEDNIKA DRŽAVE............................................ 4
SOŠKA FRONTA.......................................................................... 4
INTERVIJU................................................................................... 5
PREDSTAVITEV ENOTE CZ.......................................................... 7
MARIBORSKA KADETNICA......................................................... 8
POHOD NA MOKRONOG............................................................ 9
DOT 2008 ................................................................................ 10
LETALSKI MITING 2008........................................................... 11
NOGOMET................................................................................. 12
UTRDILI MEDSEBOJNO SODELOVANJE.................................. 13
ŽUPAN OCENJUJE DELO ZSČ.................................................. 14
KONFERENCA ENOTA-SLIVNICA............................................. 15
POHOD, DUPLEK 2008 - UTRINKI, ZMOŽNOSTI SV 2008.... 16
DOT UTRINKI .......................................................................... 16
ČASTNIKI KRŠKEGA OBISKALI ORMOŽ................................. 18
PO POTEH GUBČEVE BRIGADE . ............................................ 18
POHOD NA TRIGLAV................................................................ 19
SPOMINSKI POHOD PEKRE.................................................... 21
SREČANJE PRISTAŠEV ENOTE OZSČ MARIBOR-SLIVNICA ... 22
VOJAŠKI POLIGON "HOHENFELS" V ZRN............................... 23
12. ČASTNIŠKI PLES .............................................................. 24
REPUBLIŠKA IN OBČINSKA PRIZNANJA................................. 24
SREČANJE S ČASTNIKI ENOTE SLIVNICA .............................. 26
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR . ............................. 27
6. POHOD NA PEČKE ............................................................. 27
SODELOVANJE Z NK SLIVNICA............................................... 28
POČEK 2008 .......................................................................... 29
ŠAH V MALEČNIKU ................................................................. 30
SLIKOVNA KRIŽANKA ............................................................. 31

13. ČASTNIŠKI PLES 2009
Že trinajstič se bomo zavrteli in srečali na našem častniškem
plesu v letu 2009, ki bo v
FESTIVALNI DVORANI LENT,
v soboto, 31. januarja 2009, ob 19.00 uri.
Prijave sprejemamo na sedežu OZSČ Maribor, Rotovški trg 9,
ob sredah med 10.00 in 12.00 uro ali na
gsm: 041/ 458 309 ga. Ilka Riedl.

ŠTAJERSKI ČASTNIK
Glasilo območnega združenja slovenskih častnikov Maribor
Letnik 13, številka 15, december 2008

Uredni{tvo

rila

Odgovorni urednik: Ferdo Vtič
Lektoriranje: Margit Berlič Ferlinc, prof.
Tajništvo uredništva: Zlatko Partlič
Administracija: Ilka Riedl
Naklada: 1200 izvodov

Osebne sre~e, dobrega zdravja
tudi v letu 2009 `eli

a
je d

Izdajatelj: Komisija za informiranje in založništvo Območnega združenja
slovenskih častnikov Maribor:

Prijetno branje in veliko dobre volje!
Vaš urednik
Ferdo VTIČ

upu
nak

Naslov uredništva: Združenje slovenskih častnikov, Rotovški trg 9, Maribor
tel.: 02/ 252 63 21

Mimogrede je tudi letos minilo leto in
tako sem si spet rekel:
»Kako hitro teče čas!« Pred vami je že
15. številka našega glasila. Ko sem v
prejšnjem stoletju napisal uvodnik novo
nastajajočega častnika, niti v sanjah
nisem razmišljal, da bom pisal uvodnik
tudi za jubilejno številko, petnajsto po
vrsti. Vztrajali smo in še bomo vztrajali.
Razširili smo krog dopisnikov z našimi
prijatelji, s katerimi sodelujemo.
Zakorakali smo v čas, ko že vsi bolj ali manj razmišljamo o
darilih. Tako tistih, ki bi jih radi prejeli, kot onih, ki jih želimo
podariti.
Zagotovo vas je že doletelo stiskanje v prsih, hladen pot in
tesnobnost slabe vesti, ko ste pomislili na seznam novoletnih
daril, ki jih boste morali iskati v prenapolnjenih trgovskih
centrih. Ja, res je, obrača se še ena letnica.
Zdi se, kot da je čas švignil mimo mene, a rečem lahko, da je
leto 2008 zaznamovalo veliko lepih trenutkov: prijazni obrazi
članov na naših srečanjih, pohodih in drugih aktivnosti našega
združenja.
Pripravili smo zanimive prispevke iz našega letnega načrta,
kot so pohodi, strokovna usposabljanja, športna srečanja in
drugo. Predsednik države je sprejel delegacijo ZSČ, predstavlja
se regijska enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi. Predstavljena je Kadetnica, mariborska lepotica,
in našemu vabilu se je odzval tudi mariborski župan Franc
Kangler in Društvo vojnih invalidov Maribor.
Ko se bom naslednje leto oziral nazaj, bi rad videl še več
zadovoljnih obrazov, predvsem pa zaupanje in spoznanje, da
vsi vemo, da je naš Štajerski častnik več kot le poučna revija.

dnik
dse
pre

LE PRIJAVITE SE PRAVOČASNO!

UVODNIK - 15. številki na pot

Oblikovanje in tisk: UPRINT d.o.o., Limbuš (www.uprint.si)
Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost sodi glasilo med proizvode, za
katere se obračuna davek po stopnji 8,5 odstotka.

Ilka pelje glasilo na pošto...
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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SPOŠTOVANI ČASTNIKI, PODČASTNIKI
IZ OBČIN MARIBOR, DUPLEK, STARŠE,
HOČE-SLIVNICA, RAČE-FRAM IN MIKLAVŽ

L

epo vas pozdravljam v predprazničnem času, času, ko vsako leto izdajamo naše glasilo,
ki je tisti člen v verigi, ki nas združuje in povezuje ter je promocijsko-informativni servis,
namenjen predstavitvi delovanja naše stanovske organizacije.

Ponovno je preteklo leto dni, ko se moramo ozreti nazaj in ugotoviti, kaj vse smo storili v preteklem letu. Moj namen ni, da bi
suhoparno našteval, kaj vse smo opravili, saj iz prispevkov v našem glasilu lahko sami presodite, ali smo bili uspešni ali ne.
Vedno večji interes vključevanja našega članstva v razne aktivnosti našega združenja, ki so bile opredeljene z Letnim načrtom
dela OZSČ Maribor in v veliki meri dopolnjene z lastnimi aktivnostmi organizacijskih enot ter njihovih ocen na letnih programskih
konferencah (sklicih) mi vsekakor dajejo vedeti, da smo bili uspešni in da so številne dejavnosti, ki smo jih kot slovenska,
strokovna, stanovska, nevladna, nestrankarska in domoljubna organizacija organizirali in izvajali, utrdile vlogo ZSČ v naši družbi
in obrambnem sistemu.
Tako kot vsa leta nazaj smo tudi v letu 2008 težišče svojega dela usmerili v vojaško strokovno usposabljanje (streljanja, predavanja,
orientacijski pohodi, vojaške veščine), kulturno-družabne in športno–rekreacijske aktivnosti, sodelovanje s sorodnimi društvi
(veteranskimi organizacijami) in občinami, sodelovanje s Slovensko vojsko in MORS ter v ohranjanje in krepitev domoljubja uveljavljanje vrednot, vtkanih v bit slovenskega naroda in njegove zgodovine. Istočasno pa smo se trudili, da bi v naše programe
vključevali tudi vaše želje in predloge ter da bi se večina članstva lahko s svojimi družinskimi člani vključevala prostovoljno na
področja, ki vas zanimajo in veselijo.
Vesel sem, da smo v vseh osemnajstih (18) enotah, ki so temeljna celica notranjega organiziranja in ki se delovno (kot metoda
dela) združujejo v Območno združenje slovenskih častnikov Maribor (OZSČ Maribor), delo zastavili tako, da je bilo v interesu
večine članstva. Enote so geografsko, urbano in interesno povezane med seboj zaradi usklajevanja dela in izvajanja skupnih
pa tudi lastnih nalog. Vsako leto te enote izvedejo v svojih sredinah letne programske konference, kjer ocenijo svoje delo. Tako
je bilo tudi v letu 2008, ko so v večini enot ocenili, da so združeni v skupno organizacijo lažje, hitreje in učinkoviteje izvajali
opravljene naloge, da je takšna organiziranost dobra in smiselna ter da so se zelo uspešno vključili v dogajanja v svojem kraju
– lokalni skupnosti.
Osebno se z zadovoljstvom oziram na leto 2008 in utrjuje me prepričanje, da smo dosegli zastavljene cilje, da smo utrdili pozitivne
vrednote, ki nas združujejo in izboljšujejo naše medsebojne odnose ter krepijo pripravljenost in sposobnost nas častnikov in
podčastnikov sodelovati pri pripravah za uspešno delovanje obrambnega in samozaščitnega sistema
V programskih usmeritvah za leto 2009 smo opredelili jasne cilje za krepitev svojih vrst in notranje organiziranosti, zastavili
naloge, ki bodo imele nepolitičen značaj glede na pluralnost članstva in še večji uveljavitvi vloge ZSČ.
Pričakujem in iskreno upam, da bomo s skupnimi močmi to zmogli in da se bomo v letu 2009 v še večjem številu srečevali, ne
le z vami, spoštovano članstvo, pač pa tudi z vašimi družinskimi člani.
Spoštovani!
Mesec december mnogim pomeni veselje, srečo, dobrote in polno doživetij. Upam, da bo v tem času vsaj malo sreče deležen
vsak izmed vas.
V letu 2009 želim vam in vašim najbližjim veliko zdravja, razumevanja, pristnih odnosov in odprtosti.
Vesele božične praznike in prijetno praznovanje 23. decembra - dneva samostojnosti!
Vaš predsednik
Jožef ŠKOF
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DELO ČASTNIKOV IN PODČASTNIKOV

OCENILI SMO LANSKOLETNO DELO IN SPREJELI
PROGRAM ZA LETOŠNJE LETO
Meseca januar in februar sta vsako leto namenjena
programskim ali volilnim konferencam naših enot. Na njih
enote ocenijo lastno delo in sprejmejo programe dela za tekoče
leto. V letu 2007 je to nalogo opravilo 13 enot, pet enot pa
letnih sklicev ni opravilo. Udeležba na sklicih je bila od 10 do
90 %, skupno se je vseh sklicev udeležilo približno 400 naših
članov.
Mesec marec je običajno namenjen sklicu delegatov iz enot
na redno programsko konferenco OZSČ Maribor. Letos smo
se dobili na letni programski konferenci 27. marca v prostorih
izobraževalnega centra Pekre. Na programski konferenci smo
se dobili delegati 18 enot iz občin Duplek, Hoče – Slivnica,
Maribor, Miklavž in Rače – Fram. Konferenci je prisostvovala
tudi vrsta gostov – med drugimi najodgovornejši iz zveznega
predsedstva ZSČ, predstavniki območnih in občinskih ZSČ, s
katerimi imamo podpisano listino o sodelovanju in prijateljstvu,
predstavniki nekaterih organizacij in zvez z območja Maribora
in drugi.

Po opravljenih uvodnih formalnostih so bila ena izmed
vsebinskih točk dnevnega reda poročila. Predsednik OZSČ
Maribor major Jožef Škof je v letnem poročilu predstavil naše
aktivnosti v preteklem letu. Nekateri poudarki:
• Letni načrt dela za leto 2007 smo realizirali v celoti. Skupno
se je različnih aktivnosti udeležilo 1670 naših članov.
• Izredno dobro je sodelovanje s SV/37. VTP, 72. brig. SV
in MORS-a. Sodelovanje se odvija na osnovi podpisanega
Letnega načrta sodelovanja med OZSČ Maribor in SV. 37.
VTP in 72. brig. SV nam je v veliko oporo in pomoč, zlasti
ko gre za strokovno in logistično pomoč.
• Zelo dobro je sodelovanje s krovno organizacijo ZSČ.
• Izjemnega pomena pri našem delu je zelo dobro
sodelovanje z veteranskimi organizacijami Maribora / ZB
NOV, ZVVS, PVD Sever, Društvom gen. Maistra Maribor,
društvom vojnih invalidov Maribor.
• Financiranje je bilo zagotovljeno v višini, kot smo jo
dogovorili z letnimi pogodbami, za kar se županom in
njihovim svetom posebej zahvaljujemo. Pomemben del
sredstev je tudi pobrana članarina.
• Med aktivnostmi je predsednik posebej izpostavil: vojaško
strokovno usposabljanje, športno rekreativne dejavnosti,
kulturno-družabne dogodke in informativno založniško
dejavnost - izdali smo že štirinajsto številko glasila Štajerski
častnik.

V razpravi je sodelovala med drugimi tudi cela vrsta gostov,
ki so predvsem zaželeli našemu združenju še naprej uspešno
delo in aktivno sodelovanje z vsemi zainteresiranimi.
Predsednik ZSČ Slovenije polkovnik Miha Butara je predvsem
poudaril pomembnost naše organizacije za vojaško strokovno
povezovanje posameznikov z vojaško stroko, za širjenje
vojaškega znanja med prebivalstvom ter za ohranjanje ter
oblikovanje tradicije SV.

Druga pomembna točka naše konference je bila sprejem
načrta dela za leto 2008. Načrt dela je bil v celoti soglasno
prejet in je zelo obsežen. Njegova realizacija bo zahtevala veliko
angažiranost predsedstva in komisij predsedstva. Seveda
pa ne bo možno programa realizirati, v kolikor ne bo realne
finančne podpore vsaj v takšni višini kot v preteklem letu.
Ob koncu konference so bila za dolgoletno strokovno in uspešno
delo podeljena republiška in območna priznanja ZSČ.
Po zaključku konference seveda nismo pozabili sesti za omizje
v neformalni obliki in v krajšem druženju še kakšno reči.
Silvo Bedrač
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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BILI SMO NA SPREJEMU PRI PREDSEDNIKU DRŽAVE
DR. DANILU TÜRKU
V življenju je veliko pomembnih dogodkov in tako je tudi
sprejem delegacije ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV (ZSČ)
pri predsedniku države dr. Danilu Türku nedvomno eden
najpomembnejših. V veliko čast si štejem, da sem bil tudi jaz
eden izmed članov delegacije ZSČ, ki je bila gost predsednika
dne 18. junija 2008. Delegacijo so sestavljali:
1. Miha Butara – predsednik ZSČ,
2. Janko Ljubič – sekretar ZSČ,
3. Miran Fišer – poveljnik 37. VTP in član predsedstva ZSČ,
4. Jožef Škof- predsednik OZSČ Maribor in član predsedstva
ZSČ,
5. Anton Kraševec – predsednik OZSČ Metlika.

Delegacija ZSČ, pri predsedniku države.
V uniformah SV, ki smo jo nosili z velikim ponosom, smo vstopili
ob točno določenem času (ob 12.00 uri) v predsedniško palačo.
Tukaj nas je v posebnem prostoru sprejel predsednik dr. Danilo

Türk in po nekaj prisrčnih besedah dobrodošlice dal besedo
najprej nam članom delegacije. V neposrednem predhodnem
dogovoru med člani delegacije smo predsedniku predstavili
naslednje vsebine:
Miha Butara – organiziranost in delovanje ZSČ, povezave z
MORS, SV in DZ,
Miran Fišer – sodelovanje ZSČ s SV v duhu direktive načelnika
GŠ SV,
Jožef Škof – delovanje OZSČ Maribor kot največjega
in najuspešnejšega združenja v RS, specifika njegove
organiziranosti in delovanje v temeljnih sredinah,
Anton Kraševec – delovanje manjših OZSČ in problematika,
Janko Ljubič – civilno vojaško sodelovanje in sodelovanje s
sorodnimi nevladnimi organizacijami.
Predsednik dr. Danilo Türk nas je izredno pozorno poslušal,
vmes pa postavil tudi nekaj zelo zanimivih in konkretnih
vprašanj. Med drugim ga je zanimalo, kakšno vlogo igra ZSČ
po vprašanju ohranjanja in krepitve domoljubja med mladimi
in za zanimanje za poklic vojaka oziroma služenje v SV.
Na koncu našega razgovora je predsednik pohvalil naša
prizadevanja za uspešno delo in poslanstvo, ki ga opravlja ZSČ
ter nam zagotovil vso njegovo podporo pri nadaljnjem delu.
S prijetnimi občutki in toplino pri srcu smo se predsedniku
zahvalili za čast, da smo lahko bili njegovi gostje in se ljubeznivo
poslovili. Prevevalo nas je spoznanje, kaj spreminja običajne
dogodke v nepozabna doživetja, ki lahko pustijo neizbrisano
sled še leta in leta.
Predsednik OZSČ Maribor
Jožef ŠKOF

SOŠKA FRONTA

SOŠKA FRONTA - SPOMINSKI POHOD 2007
CERJE - LOKVICA
Na spominski pohod smo se člani OZSČ Maribor odpravili
z vojaškim vozilom v soboto, 8. 12. 2007, ob 5.30 izpred
vojašnice generala Maistra v Mariboru. Vreme je bilo mrzlo in
deževno, a že kmalu mimo Ljubljane se je zjasnilo. Tudi burja
nam je prizanesla. Pod Vrhom se nas iz vseh koncev Slovenije
zbralo nad 200 pohodnikov, ki smo se veselili ponovnih srečanj
na Primorskem v Goriški regiji, v občini Miren - Kostanjevica.
Ob hladnem vremenu se nam je prilegel topel čaj z raznimi
dodatki in »antigripini« za vse vrste virusov ali prehladov. Najprej
smo se ustavili ob Italijanski kapelici iz 1916. leta, ki je bila
zgrajena v čast vojakom in njihovemu trpljenju. Nekoč je bilo
tu italijansko vojaško pokopališče. Pred kapelico je kamnita
plošča, nekoliko stran od kapelice so še vidne sledi barak
in zaklonišč ter strelskih jarkov, v katerih še lahko najdemo
ostanke streliva ali druge vojaške opreme. Tu je potekala
7. in 8. italijanska ofenziva za Fajti hrib, ki je bil pomembna
strateška točka v smeri napredovanja.
Potem smo se ustavili v dolini Santa Barbare (Srčen dol, dolina
ranjencev), kjer je svoj čas delovalo italijansko topništvo s
4
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75 in 125 mm topovi. Ustavili smo se tudi ob grobu Angela
Felinija in kmalu osvojili betonsko razgledno točko Cerje, kjer
je fantastičen razgled po goriškem delu Primorske: Stara
Gorica, Nova Gorica, Trnovska planota, Krnsko pogorje, Daniel,
Škabriel, Sabotin, Vitovska cerkev, znana iz turških časov,

SOŠKA FRONTA
razgled na Jadransko morje… en sam pogled, ki objema toliko
lepote, da se izgubiš v njej ves srečen in omotičen. Zahvala
vremenu, ki nam je podarilo tako lep razgled.
Upamo, da bo spomenik, ki je posvečen braniteljem zahodne
meje 1. in 2. svetovne vojne ter organizaciji TIGR, kmalu
dokončan in da bodo veteranske organizacije in država
našle prave sponzorje za ureditev te prekrasne spominske in
turistične točke.
V jami Pečinka je delno naravna jama z izkopanim izhodom leta
1916/17, ki je koristno služila najprej italijanskemu poveljstvu,
nato pa avstrijskemu. Zanimiv je tudi vojaški vodovod, ki so
ga tudi takratni prebivalci koristno in z veseljem uporabljali.
Po uničenju vodovoda so tu Primorci še dolgo trpeli žejo in
pomanjkanje vode.
Člani OZSČ Maribor smo se postavili pred kamniti spomenik
Karlov stol ob cesti proti Lokvicam, ki ga je gradilo nad 20.000
ruskih ujetnikov. Spomenik je bil namenjen cesarju Karlu ob
napovedanem inšpekcijskem pregledu enot in vojakov na
tem območju. Spomenik imenujejo tudi Karlov - Borojevičev
stol, napis Prislan pa najbrž nakazuje na takratnega avtorja
spomenika. Cesarja sicer ni bilo, spomenik pa je ostal.

Lokvica je tipična primorska vas, kjer smo udeleženci pohoda
posedli na kmečkem turizmu in ob golažu, pršutu in drugih
dobrinah pokušali domači kraški teran in nazdravili uspešnemu
in prijetnemu pohodu. Tudi predsednik ZSČ Slovenije je pohod
pohvalil in se v imenu vseh zahvalil za prisrčen sprejem in
pogostitev.
Naš urednik Štajerskega častnika, Ferdo Vtič, je pred odhodom
podaril še vroče izvode vsem predstavnikom območnih
združenj, predsedniku polkovniku Butari, županu občine Miren
- Kostanjevica Zlatku Martinu Marušiču in članom predsedstva
ZČ Slovenije in domačinom, nato smo se zadovoljni odpravili
domov. Hvala gostiteljem, še pridemo!
Soška fronta je danes trpeč spomin na vse padle in prijetni
pohod v prihodnost, nedokončan spomenik braniteljem
zahodne meje pa nas nenehno opozarja, da moramo biti vsi
pripadniki slovenskega naroda nenehno na preži, kajti svoboda
majhnih narodov in delov njihovih pokrajin v EU je lahko že jutri
na bridki preizkušnji močnejših.
Stanko Anžel
INTERVIJU

SILVO BEDRAČ,
PODPREDSEDNIK OZSČ MARIBOR
Z žličko je počasi mešal kavo in čakal na vprašanja. Silvo Bedrač je bil vojak že od leta 1968, ko
se je vključil v delo Slovenskogoriškega odreda, takrat je bilo 5 odredov za območje Vzhodnoštajerske pokrajine (VŠP). V tem času je opravljal različne dolžnosti:
Bil je:
• pomočnik komandanta Slovenskogoriškega odreda do l. 1975,
• komandant OŠTO Ormož v letih 1975-1990,
• komandant PŠTO za VŠP, ki je vključevala takratnih 10 občin v OŠTO.
V času od leta 80 do 90 je bilo razporejenih približno 11.000 teritorialcev v PŠTO. Od leta 1992 je
prevzel dolžnost pomočnika za operativne učne zadeve v 72. br. SV. Upokojil se je leta 2001 s činom
podpolkovnika.
Presenetljivo pozorno je poslušal vsako vprašanje do konca in takole odgovoril.
Kaj ti pomeni letošnja plaketa ZSČ, ki si jo prejel?
Vsako priznanje, ki sem ga doslej prejel, sem vedno gledal dvostransko: na eni strani sem ga vzel kot
priznanje za opravljeno delo, na drugi strani pa je to vedno tudi neka obveza za še prizadevnejše delo
v prihodnje. V častniški organizaciji delujem že zelo dolgo, tudi v prejšnjih oblikah organiziranja, in sem
prejel že kar nekaj priznanj, vendar se vsakega novega razveselim, kot da bi bilo prvo.
Si podpredsednik OZSČ in predsednik enote Tabor 1, kako usklajuješ ti dve funkciji, ali ocenjuješ,
da je ta enota uspešna pri svojem delu?
Deloval sem že v mnogih organizacijah. Vedno sem menil, da bi moral vsak funkcionar, ne glede
na nivo funkcije, biti aktiven v temeljnih sredinah, seveda skladno z razpoložljivim časom. Obe moji
funkciji sta si dopolnjujoči in s tega vidika ne predstavljata posebnih težav. Nasprotno, včasih je dobro,
če določene zadeve bolje poznaš, ker potem lažje delaš. Nikakor pa nisem zadovoljen z uspešnostjo
svoje enote. Na Taboru sta nekako »zamrli« že dve enoti. Vzrokov za to je gotovo več. Med drugim tudi
to, da ni dotoka mlajših članov, da smo v blokovskem naselju, kjer je večja zaprtost ljudi znotraj svojih
stanovanj kot na obrobju mesta, da je težak dostop do ljudi in da je težko dobiti člane, ki bi sprejeli
delovne naloge. Morda bi se morali domisliti tudi drugačnih dostopov do ljudi.
Zima je na pragu, kateri letni čas je zate najlepši?
Poletje, sonce, morje, zmerna toplota – kaj hočeš še več. Včasih sem oboževal tudi zimo in smučanje.
Sedaj sem to zaradi težav s hrbtenico opustil.
ŠTAJERSKI ČASTNIK

5

INTERVIJU
Udeleženec osamosvojitvene vojne za Slovenijo, predsednik sekcije društva upokojencev MORS-a, podpredsednik OZSČ
Maribor, v kateri sredini je zate največ adrenalina za delo?
Vsekakor je to častniška in upokojenska organizacija. V častniški organizaciji delujem že zelo dolgo in me pritegne njen program,
ki daje mnogo možnosti za različne aktivnosti. Ne smem pozabiti znanstev in prijateljstev, ki si jih pri delu pridobiš, nadalje
možnosti druženja, rekreacije in ne nazadnje vedno znova lahko odkrivaš tudi prelepe delčke naše domovine, kar omogoča naše
razvejano sodelovanje z drugimi OZSČ.
Sekcijo društva upokojencev MORS sva nekako pred petimi leti oživela z g. Pravdičem, prav tako članom častniške organizacije.
Takrat sva menila, da bi bilo dobro, če se upokojenci MORS, tako vojaške kot civilne strukture, povežejo in delujejo tako v lastno
korist kot v korist MORS in SV - kot povezovalni člen med obrambno in civilno strukturo. Delo se je v teh letih pomembno razširilo,
tudi zaradi velike pomoči in razumevanja tako SV kot MORS. Drugo leto je naša sekcija soorganizator tretjega srečanja DU MORS
Slovenije, ki naj bi bilo enajstega junija 2009. Tako bo v tem delu potrebno vzdržati vsaj še eno leto.
Rad hodiš v naravo, z ženo imata vrtiček, s čim se še ukvarjaš v prostem času?
Žena pravi, da ga nimava. Vendar: rad rešujem križanke, sudoku in druge vrste ugank, ki pomagajo oživljati možganske celice
.Nekaj časa preživim tudi ob računalniku. Zelo uživam v Fontani ali kje drugje,kjer je topla voda in savna, rada se zapeljeva
na izlet brez nekega določenega cilja in rad posedim v kakšnem »kafiču« in prisluhnem aktualnim debatam. Kar nekaj časa je
namenjenega tudi vnukom.
Slišijo se glasovi, da se pripravljajo določene spremembe v organiziranju ZSČ, predvsem z vidika sodelovanja s SV, kakšno
je tvoje videnje?
Spremembe so za našo organizacijo nujno potrebne, drugače smo kot organizacija obsojeni na izumiranje. Mlajših članov ni ali
pa jih je absolutno premalo. Ob teh spremembah bi morala odločnejšo besedo reči tako SV kot MORS. Gre za to, da je potrebno
oceniti in opredeliti, ali potrebujemo častniško organizacijo in kakšno. Če SV oceni, da jo potrebuje za povezavo s civilnimi
strukturami, za širjenje pozitivnega ugleda SV, za strokovno dopolnilno delo z ljudmi, da ne bomo v slučaju potrebe kljub tehniki
v znanju »goli in bosi«, potem je to potrebno jasno opredeliti. Takšni organizaciji je potrebno poleg današnje vsebine opredeliti
strokovni del. Prav tako je potrebno opredeliti določene bonitete, ki bodo aktivne častnike in podčastnike pritegnile v delo takšne
organizacije. Entuziazem smo žal v zadnjih letih uničili ali ga razvrednotili, tako da vsakdo išče neke koristi. Po moji oceni bi le
tako lahko pritegnili širši krog sedanjega aktivnega častniškega kadra v delo naše organizacije.
Ali dnevno preživiš veliko časa ob televizorju, katerim športom si najbolj naklonjen?
Ni ravno veliko časa za sedenje pred televizorjem. Obvezno je potrebno pogledati poročila, kakšen dober film (ti so redki) ali
kakšno humoristično oddajo – ne mislim dogajanj v parlamentu. Od športov so mi všeč hitri športi: košarka, rokomet, hokej in
seveda vsi zimski športi.
Kakšni so tvoji spomini na delo v TO in SV?
Lepi! In rad sem hodil vsa leta v to službo. Ko sem leta 1975 začel profesionalno delati v OŠTO Ormož, sem imel dejansko malo
znanja za tovrstno delo. Imel pa sem veliko željo delati in se učiti. To pa je bilo pomembno in človek pri delu, ki ga ima rad, uživa.
Enako je bilo v SV. Leta 1992 sem prišel v 72. brigado, za katero so mnogi menili, da je odlagališče starejšega kadra. Danes
je ta brigada najmočnejša sila v Sloveniji. Tudi tukaj se je bilo potrebno izredno mnogo učiti – saj smo takrat začeli sprejemati
standarde in metode dela zahodnih držav.
Katero knjižno delo si nazadnje prebral?
Zgodovina 47. mariborskega pešpolka in Kronika krščanstva, kar še sedaj večkrat vzamem v roke.
Ali kdaj prebiraš kuharske recepte in ali pogosto odpiraš hladilnik?
Kuharskih knjig in receptov imamo doma precej. Vendar moram priznati, da to področje obvladuje žena. Včasih pa pokramljava
o kakšnem receptu. Predvsem pa o hrani. Sam se pojavljam le kot koristnik ženinih proizvodov. Hladilnik? Tudi tega ne odpiram
več toliko kot včasih. Doma so namreč prepričani, da bi moral shujšati, pri tem sta najvztrajnejši žena in hčerka. Uspehi so
minimalni.
Še klasično vprašanje: V Mariboru smo edini, ki izdajamo glasilo »Štajerski častnik«, kako ocenjuješ vsebino, kaj pogrešaš,
kaj predlagaš?
Vsako glasilo ima vedno neke ciljne bralce in s tem vsaj grobo opredeljeno vsebino. Menim, da naše glasilo trenutno zadovoljuje
potrebe bralcev. V njem lahko najdemo presek našega celoletnega dela in s tem naše članstvo in druge zainteresirane temeljiteje
seznanimo z življenjem v naših organizacijah. V kolikor bi želeli dati več strokovnih tem, bi morali izdati letno še vsaj en bilten, ki
bi ga namenili tej problematiki. Tukaj pa so že finance.
Kava se je že ohladila, zunaj je bil deževen dan, segla sva si v roko in se poslovila, pri sebi pa sem razmišljal, da je bil Silvo oficir
– častnik lep del svojega življenja.
Razgovor vodil:
Ferdo VTIČ
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PREDSTAVLJAMO ENOTO CZ
REGIJSKA ENOTA ZA VARSTVO PRED
NEEKSPLODIRANIMI UBOJNIMI SREDSTVI
Do leta 1994 so bile v Sloveniji posamezne občine zadolžene za odstranjevanje in uničevanje nevarnih ostankov
minulih vojn. Stanje na tem področju je
bilo zelo slabo urejeno. Tam, kjer so to
delo vršili poklicni gasilci, je še nekako
za silo šlo, drugje so bile razmere že
kaotične in nevarne za izvajalce in ljudi.
Občinski pirotehniki niso imeli pogojev za
odvoz in skladiščenje NUS (neeksplodirano ubojno sredstvo), zato so ta sredstva
končala v raznih skladiščih, zakloniščih
in garažah. Še najbolje so delovali na
Severnoprimorskem, kjer so za uničenje
koristili podzemne jame, ki so ostale iz
prve vojne. Na Mariborskem območju
smo uničevali kar v gramoznih jamah v
Kidričevem in nekaj časa v Dvorjanah.
Delo je bilo sila zahtevno in nevarno. Za
uničevanje smo uporabljali kar počasi
gorečo vrvico in vojaški eksploziv.

šteje 10 pripadnikov in pokriva območje
treh Centrov za obveščanje; Maribor,
Ptuj in Murska Sobota. To je veliko
in raznoliko območje, kjer se najdejo
NUS nemške, madžarske, bolgarske,
ameriške, angleške, jugoslovanske in
Slovenske vojske. Povprečno imamo od
25 do 35 intervencij na leto. Poleg tega
pa še preglede terenov z detektorji na
najbolj nevarnih območjih.
Naše glavne naloge so opredeljene v
pravilniku o varstvo pred NUS, te pa
so: odkrivanje, identifikacija, odvoz in
uničenje NUS. Delujemo pa tudi preventivno. Obiskujemo osnovne in srednje
šole, kjer s priložnostno razstavo raznih
eksponatov opozarjamo na nevarnosti, ki jih predstavljajo najdeni ostanki
vojn. Sodelujemo na dnevih zaščite in
reševanja, obrambnih dnevih in drugih
predstavitvah sil za zaščito in reševanje.
Delimo tudi posebne zloženke, ki opisujejo, kako postopati ob najdbi NUS.

Poglejmo, kako poteka intervencija enote
ob najdbi NUS. Če je najdeno sredstvo
na primer na gradbišču v občini Murska
Sobota, prispe klic na RECO (tel 112)
Murska Sobota. Le-ti obvestijo vedno
mariborski RECO, ki je pristojen za aktiviranje enote. Obvestijo tudi policijo na
pristojni OKC. To pa zato, da do prihoda
naše enote policija zavaruje kraj najdbe.
Zatem poveljnik naše enote na osnovi
prijave določi ekipo. Vedno gresta na
teren vsaj dva pripadnika. Vse je odvisno
od same najdbe in zahtevnosti postopka identifikacije, odvoza in uničenja ali
skladiščenja. Ekipa prispe v RECO, kjer
dobi poseben obrazec in vozilo.

Nevarna ročna bomba
jugoslovanskega porekla
Nekoč smo veliko improvizirali
Ko je po letu 1994 prevzela skrb za
NUS država, je URSZR ustanovila regijske enote. Enote so se kadrovsko
okrepile. Mladi pripadniki so se šolali v
izobraževalnem centru ZIR na Igu. Urejen je bil učni poligon, nabavili so vozila
in specialne prikolice, osebno zaščitno
opremo, detektorje in drugo. Postali smo
prepoznavne enote CZ, ki so v stalni 24
urni pripravljenosti.
Naš odzivni čas ob intervenciji najdbe
NUS je od prijave na RECO do izvoza
vozila na teren od 20 do 40 minut. Vso
logistično podporo ima enota na sedežu
Izpostave URSZR Maribor, kjer je zaposlen višji referent za zaščito in reševanje
in je poleg ostalega zadolžen tudi za
našo enoto. Vsak pripadnik podpiše
letno pogodbo, izvrši obdobni zdravniški
pregled in dopolnilno usposabljanje za
podaljšanje pooblastila.
Naša Vzhodnoštajerska regijska enota

Za najbolj zahtevne naloge, kot je na
primer najdba večje rušilne bombe
(500 ali 250 kg), izdelamo elaborat in
vključimo v odstranitev, odvoz in uničenje
še druge enote. Tako sodelujejo pri tem
še občinske službe in policija.

Aviobomba pred sežiganjem

Večja najdba nemških granat v
Mariboru

Nato se odpelje na kraj najdbe, kjer
najprej skupaj s policijo določi velikost
zavarovanega območja. Sledi identifikacija, fotografiranje NUS-a in izdelava
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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posebne spremne številke za vsak kos
NUS. Po potrebi se pred pričetkom izdela
postopkovnik, v katerem vodja intervencije določi točne naloge vsakega posameznika, ki sodeluje, tudi policistov. Pri
delu si pomagamo z minodetektorjem.
Zatem se izvede nalaganje, če je to
mogoče, in odvoz NUS v prehodno
skladišče do uničenja.

Vodja intervencije določi še morebitne
dodatne ukrepe, kot je na primer pregled
terena, nadaljnje postopke ob novi najdbi in podobno.
Kot vidite, je varstvo pred NUS v naši
regiji zelo dobro urejeno. Imamo vsa
potrebna sredstva za delo, skrbimo za
izobraževanje in osebno opremo. Imamo dobro urejeno regijsko skladišče za

NUS in skladišče za ostalo opremo in
eksponate. Vse to smo dosegli postopoma v sodelovanju z URSZR, s Slovensko
vojsko in policijo. Upamo, da bo tako tudi
v naprej in da bomo naše zahtevno poslanstvo vršili še nadalje brez nezgod.
Poveljnik enote
Oskar Neuvirt

MARIBORSKA KADETNICA

KADETNICA - MARIBORSKA LEPOTICA
V Kadetnico, ki je bila zgrajena leta 1856
kot »Kadetteninstitut« Avstro-Ogrske
monarhije in so jo do leta 1870 uporabljali za šolanje starešin njene vojske,
se bo predvidoma konec tega leta poleg
Poveljstva PDRIU (Poveljstvo za doktrino,
razvoj, izobraževanje in usposabljanje),
vselilo še pet od trinajstih organizacijskih
enot PDRIU, in sicer: Center za doktrino
in razvoj, Šola za častnike, Poveljniškoštabna šola, Knjižnično-informacijski center in Vojaški muzej. Slednja dva bosta,
po besedah brigadirja Alojza ZAVRŠNIKA,
poveljnika PDRIU, odprta tudi civilnemu
prebivalstvu. Vseh pet organizacijskih
enot pa bo svojo vsebino v celoti začelo
izvajati januarja 2009. V Kadetnici bomo
po končani obnovi razpolagali s približno
17.000 m² površine in z večnamensko
dvorano za sprejem do 250 ljudi.
V Kadetnici se bodo izvajale naslednje vsebine:
• osnovno vojaško izobraževanje in usposabljanje častnikov
v Šoli za častnike SV (po končanem izobraževanju so
kandidati imenovani v prvi častniški čin - poročnik),
• nadaljevalno vojaško izobraževanje in usposabljanje
častnikov v Poveljniško-štabni šoli (štabni tečaj, višještabni tečaj, generalštabno izobraževanje),
• vojaško znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo v
Centru za doktrino in razvoj (izdelava študij, doktrin,
konceptov, vojaško strokovne literature ipd.),
• stalna in tematske razstave ter znanstveno-raziskovalno
delo na področju ohranjanja slovenske vojaške zgodovine
v Vojaškem muzeju Slovenske vojske,
• knjižnično informacijska dejavnost v Knjižničnoinformacijskem centru (knjižnico bodo lahko uporabljali
tudi civilisti),
• vodstvo in štab Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje
in usposabljanje.
Nameni obnove objekta Kadetnica so:
• razvojni (usposobiti objekt za vojaško znanstvenoraziskovalno in izobraževalno dejavnost),
• zgodovinski (stavbi vrniti prvotni videz, namen in pomen ter
v njej postaviti stalno zbirko Vojaškega muzeja Slovenske
vojske),
• kulturni (rešiti pred propadom in zavarovati izjemen
primer vojaške arhitekturne dediščine nacionalnega in
mednarodnega pomena).
8
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Kadetnica – danes:
Konec oktobra bodo končana notranja gradbena dela, ki
so zajemala izdelavo pregradnih sten, napeljavo inštalacij,
izdelavo podov in ometov, zamenjavo oken in vrat, izdelavo
fasade, urejanje ožje okolice objekta itd. Trenutno se
zaključujejo gradbeniška obrtniško-inštalacijska dela, ki
zajemajo polaganje talnih oblog, montažo stropov, polaganje
keramike, opremljanje sanitarij, montažo svetil in podobno.
Temu bo sledila namestitev opreme in ureditev okolice s
parkiriščem. Izvedba druge etape obnove objekta se je začela
junija 2007 in bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta.
Pohištvo bo v Kadetnici nameščeno v dveh delih, v prvem delu
8. novembra in v drugem delu do 20. decembra.
Kadetnica – jutri:
Predvidevamo, da bodo vsa dela zaključena šele v začetku leta
2009, znotraj tega pa:
• avdio-vizualna tehnika za potrebe izobraževanja in
usposabljanja spomladi 2009,
• širša ureditev okolice s parkirišči in dovozno potjo spomladi
2009,
• večnamenska dvorana v mansardi z 250 sedeži spomladi
2009.
Predvidoma bo v Kadetnici zaposlenih okoli 220 ljudi. Poleg
tega bo v Kadetnici nameščeno še do 90 tečajnikov na daljših
usposabljanjih ter do 50 tečajnikov, ki bodo obiskovali krajša
usposabljanja (tuji jeziki, delavnice ipd.).

MARIBORSKA KADETNICA
In kaj s Kadetnico pridobi Maribor?
• več kot 200 visoko kvalitetnih delovnih mest (dr. znanosti,
magistri, univerzitetna izobrazba…),
• možnost izvajanja multidisciplinarnih projektov (od
raziskovalnih do izvedbenih), seveda predvsem z znanji iz
vojaških področij in tudi drugih,
• del Maribora bo z obnovitvijo Kadetnice dobil lepšo
podobo, Kadetnica bo v ponos Mariboru in Mariborčanom
(obnovljeni objekt zgodovinske vrednosti, kulturna
dediščina),

•
•

še en muzej o vojaški zgodovini Slovenije in Slovencev
z občasnimi razstavami na različno temo (odprti del za
javnost),
dostop do specializirane knjižnice - obramboslovne (odprti
del za javnost).
PDRIU, oktober 2008

POHOD NA MOKRONOG

BILI SMO PRI PRIJATELJIH NA DOLENJSKEM POHOD NA MOKRONOG
Konec avgusta in v začetku septembra je v območni organizaciji
ZSČ Maribor običajno po dopustniškem času spet bolj
živahno. Začnejo se priprave na spominski pohod in proslavo
»TREBELNO«, na katerega nas OZSČ Novo mesto tradicionalno
vsako leto povabi.
Letošnji pohod je bil načrtovan in izveden v soboto, 13.
septembra 2008. Prejšnja leta je bil pohod vedno nekoliko
prej, ker smo ga izvajali v počastitev ustanovitve 4. SNOUB M.
GUBEC, ki je bila ustanovljena 4. 9. 1942. Letos so se v občini
Mokronog – Trebelno dogovorili, da je potrebno počastiti tudi
druge pomembne dogodke iz NOB. Tako smo letošnji pohod
izvajali v počastitev ustanovitve 12. SNOUB.
Zanimanje za obisk Dolenjske in sam pohod je bilo precejšnje,
saj smo v celoti napolnili velik avtobus. V soboto na dan odhoda
smo se pred našo vojašnico zbrali že ob 5. uri. Kljub zgodnji uri
so bili jutranji pozdravi prijateljev in znancev živahni in veseli.
Takoj smo se odpravili na pot, saj bi morali biti na cilju kmalu
po sedmi uri. Na avtobusu seveda ni manjkalo veselih domislic
in kot je v štajerski navadi, je tudi steklenica s »kačjo slino«
zaokrožila med potniki.
Kot običajno z našo malo zamudo so nas v Ždinji vasi pri
Novem mestu pričakali domačini in prijatelji iz drugih OZSČ, ki
se prav tako vsako leto udeležujejo tega pohoda. Ob snidenju
seveda ponovno stiski rok, vzkliki prijateljev in tudi kakšen
poljubček je bilo videti. Takoj so nas pogostili z znano medico
in tudi izdatni sendviči so hitro izginili v nahrbtnike. Na pot
smo morali takoj, saj je glede na nekoliko spremenjeno traso
pohoda primanjkovalo časa. Na pohod smo se napotili po cesti
in ne med gorice kot prejšnja leta. Pot je bila zložnejša in lažje
obvladljiva. Večji postanek smo naredili, kot po navadi, pri
domačinu, kjer so nas pogostili s pecivom, sadjem in seveda
pijačo. Pot smo nadaljevali nekaj časa po grebenu in nato pa
smo se začeli ponovno spuščati v dolino. Zaradi stiske s časom
- bili smo vezani na čas prireditve na Mokronogu - smo od tukaj
naprej pot nadaljevali z avtobusi. Najprej smo se ustavili na
Trebelnem pri spomeniku, ki označuje kraj in čas ustanovitve
Gubčeve brigade. S priklonom zastave in praporov ter našim
molkom smo počastili vse pripadnike te brigade, ki niso
dočakali konca vojne.
In že smo nadaljevali pot proti Mokronogu. Ali veste, od kod to
ime? Kraj leži v plitvi kotanji, kjer se več manjših potokov zliva
v glavni Stajniški potok. Svet je precej mokroten, po čemer naj
bi kraj dobil ime.
Najprej smo se ustavili pri spominski plošči, ki označuje kraj

ustanovitve 12. SNOUB. Po kapitulaciji Italije so v partizanske
vrste vstopili novi borci. Tudi oborožitve je bilo mnogo več
na razpolago. Tako se je pristopilo k oblikovanju vrste novih
brigad. 24. septembra 1943 je bila v Mokronogu ustanovljena
12. SNOUB. Prvič se je brigada postrojila 11. oktobra in je bilo v
njeni sestavi skoraj 1500 borcev, razdeljenih v pet bataljonov.
To je bila za takrat velika moč. Iz postroja je odšla takoj v boj in
delovala do konca vojne na območju od Boštanja do Zidanega
mosta, precej časa se je zadrževala pred vrati Ljubljane,
delovala je v Suhi Krajini, v Beli Krajini in celo na Hrvaškem pri
Bosiljevem. 9. maja 1945 je vkorakala v Ljubljano, kjer se je
končala njena bojna pot. S položitvijo venca smo počastili tudi
spomin na borce te brigade, ki niso dočakali svobode.
V povorki smo nadaljevali pot do spomenika nedolžnih žrtev
Mokronoga, ki stoji sredi vasi. Okupator, tako italijanski kot
nemški, je ob sodelovanju z domačimi pomagači – belogardisti
in domačimi dušnimi pastirji – povzročil v času NOB velike žrtve
med nedolžnimi domačini na širšem mokronoškem območju.
Točnega števila žrtev se ne ve. Znano je, da so Italijani v ofenzivi
v drugi polovici septembra leta 1942 in Nemci v ofenzivi v
oktobru leta 1943 postrelili ali drugače zverinsko pomorili 94
domačinov. Tudi tem žrtvam smo se poklonili z minuto molka
in položitvijo venca.
Pot smo nadaljevali na prireditveni prostor. Seveda so se
povorki priključili tudi domačini, predvsem člani borčevske
organizacije in tudi nekateri preživeli borci. Na prizorišču
osrednje prireditve nas je pričakalo precej domačinov in
drugih gostov. Skupno s pohodniki so obiskovalci napolnili ves
razpoložljivi prostor. Program prireditve je bil zelo kvaliteten
in domoljubno naravnan. Slavnostni govornik je bil g. Milan
Kučan. V svojem govoru je med drugim podčrtal pomen NOB
tudi za to, da danes živimo v samostojni svobodni državi kot
enakovreden partner drugim evropskim državam. Če v letih
1941 – 1945 ne bi bilo Slovencev z velikim srcem, bi se lahko
bile zadeve obrnile tudi čisto drugače. To velja tudi za leto
1991, ko smo dokončno dobili svoja državo. Ker smo se v času
te prireditve nahajali v predvolilnem času, gospod Kučan ni
mogel tudi mimo te problematike. Na prireditvi je spregovoril
tudi župan občine Mokronog – Trebelno g. Anton Maver.
Po prireditvi je seveda sledilo druženje, ki je glede na današnji
tempo življenja zelo pomembno. Zgodi se, da pogosto na to
pozabljamo in živimo v svetu neke odtujenosti. Domačini so
nam postregli s »partizanskim« golažem, kasneje pa še z jedmi
z žara. Kot je v navadi, so Primorci vzeli s seboj na pot svoj
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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POHOD NA MOKRONOG
znani pršut in teran, Štajerci seveda nismo mogli brez naših
slovenskogoriških vin, Dolenjci pa ne brez svojega cvička. Vse
to se je po obilni hrani pomešalo in vsak si je privoščil tisto, kar
mu je bilo najbolj všeč. Vzdušje se je še dodatno okrepilo, ko
je med obiskovalce prišel tudi g. Kučan, ki je veselo klepetal
z mnogimi prisotnimi, ob tem tudi ni pozabil odrezati nekaj
koščkov pršuta, da bi dokazal spretnost tudi pri tem delu.
V takšnem vzdušju je seveda čas hitro mineval. Povsod veselo
klepetanje in obujanje spominov, slišale so se različne šale in
dovtipi, pa tudi pesem je našla pot med nas. Zato se ni čuditi,
da so se mnogi potniki našega avtobusa spraševali, kako je čas
tako hitro minil, ko smo se morali ponovno zbrati na avtobusu

za pot domov. Domov smo pot ubrali proti Sevnici. Pri Boštanju
smo se vključili na obsavsko cesto in pot nadaljevali proti
Zidanemu mostu. Na avtobusu je bilo veselo razpoloženje, kar
je seveda tudi razumljivo po prijetno preživelem dnevu. Pred
Celjem smo se morali za krajši čas ustaviti v »naši« gostilni
na kavici. Nato pa smo pot nadaljevali proti Mariboru, kamor
smo prišli že pred 19. uro. Bil je vesel dan, poln lepih doživetij
in nepozabnega druženja. Kljub določenim naporom so vsi
sodelujoči obljubljali, da se vidimo tudi prihodnje leto.
								
Silvo Bedrač

DOT 2008

DRŽAVNO PRVENSTVO ZSČ V
VOJAŠKIH ZNANJIH IN VEŠČINAH
»DOT MARIBOR 2008«
V soboto, 4. oktobra 2008, se je 12. odprtega Državnega
tekmovanja članov združenj slovenskih častnikov, veteranov
vojne za Slovenijo, pripadnikov Slovenske vojske, Slovenske
policije in PDV Sever Maribor udeležilo 13 tričlanskih ekip.
Organizator je pričakoval okoli 25 ekip.
Letos ni sodelovala nobena ekipa SV, razlog ni znan. Verjetno
bo potrebno opraviti razgovor med vodstvom ZSČ in GŠ SV.
Razpis je opredeljeval, da se bodo ekipe pomerile v naslednjih
tekmovalnih disciplinah:
- hitro streljanje s pištolo 7,62 mm,
- streljanje z avtomatsko puško AP 7,62 mm,
- topografijo – teoretično in praktično predstavitev,
- metanje šolske ročne bombe,
- tek na 1.600 m.
Ekipe so opravile streljanje na vojaškem strelišču v Apačah,
ostali del tekmovanja pa v Vojašnici generala Maistra.
Organizator OZSČ Maribor je poskrbel, da je tekmovanje
potekalo po terminskem planu. Po koncu tekmovanja je
pozdravni nagovor imel podpolkovnik Ernest Anželj, poveljnik
Vojašnice generala Maistra in poveljnik 72. br. SV. Podžupan
SO Maribor g. Andrej Verlič je v imenu pokrovitelja tekmovanja
MOM župana g. Franca Kanglerja pozdravil prisotne in na
koncu pomagal pri vročitvi pokalov in medalj najuspešnejšim
tekmovalcem. G. Janko Ljubič, sekretar ZSČ, seje zahvalil
predstavnikom vojašnice generala Maistra za vso logistično in
siceršnjo pomoč pri izvedbi tekmovanja ter razglasil protokol
razglasitve rezultatov. Ker ni bilo pritožb na delo komisij, je
zbiranje rezultatov potekalo normalno.
Rezultati so sledeči:
Kategorija ZSČ:
1. mesto OZSČ Pesnica-Kungota-Šentilj
2. mesto OZSČ Metlika
3. mesto OZSČ Tržič

808 točk
535 točk
490 točk

Kategorija Slovenske policije:
1. mesto PU Maribor

707 točk

Kategorija združenja SEVER:
1. mesto PVD Sever Maribor

669 točk
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Kategorija ženskih ekip:
1. mesto PU Maribor
2. mesto OZSČ Ljubljana
3. mesto OZSČ Maribor
Streljanje s pištolo – posamezniki:
1. mesto Robert Krhin, PU Maribor
2. mesto Srečko Cehner,
OZSČ Pesnica-Kungota-Šentilj
3. mesto Zdenko Cehner
OZSČ Pesnica-Kungota-Šentilj

556 točk
326 točk
272 točk
91 krogov
90 krogov
85 krogov

Streljanje s AP puško – posamezniki:
1. mesto Zdenko Cehner
OZSČ Pesnica-Kungota-Šentilj
2. mesto Milan Gros OZSČ Tržič
3. mesto Fredi Švikart OVD Sever Maribor

84 krogov
78 krogov
76 krogov

Streljanje s pištolo – ženske:
1. mesto Nataša Korunič PU Maribor
2. mesto Mateja Krajnc PU Maribor
3. mesto Slavica Bratuša OZSČ Maribor

68 krogov
62 krogov
45 krogov

Streljanje s puško – ženske:
1. mesto Mateja Krajnc PU Maribor
2. mesto Nataša Podkrižnik PU Maribor
3. mesto Branka Pokrivač OZSČ Maribor

44 krogov
41 krogov
28 krogov

Tek na 1600 m:
1. mesto Severino Ogrizek PU Maribor
2. mesto Anton Holdinar PVD Sever Maribor
3. mesto Željko Goleš OZSČ Metlika

čas 5,38
čas 5,52
čas 5,54

Generalna razvrstitev:
1. mesto OZSČ Pesnica-Kungota-Šentilj
2. mesto PU Maribor
3. mesto PVD Sever Maribor

808 točk
707 točk
669 točk

Prehodni pokal je ponovno osvojila ekipa OZSČ PesnicaKungota-Šentilj.
Ferdo Vtič

LETALSKI MITING 2008

MEDNARODNI
LETALSKI MITING MARIBOR 2008

Letalski center Maribor je junija letos ob zaključku predsedovanja Slovenije Evropski uniji organiziral veliko letalsko prireditev posvečeno 80-ti obletnici organiziranega letalskega delovanja v mariborski regiji in bližajoči se stoti obletnici prvega
poleta pionirja slovenskega letalstva Edvarda Rusjana.
Letalstvo ima v naših koncih dolgo tradicijo. Letalska stotnija
generala Maistra je prve polete nad Mariborom opravljala že
1918. leta, od leta 1927 pa beležimo prve organizirane letalske aktivnosti ter tudi prve letalske nastope, na katerih se je na
takratnem tezenskem letališču zbiralo veliko število ljubiteljev
letalstva, gledalcev in obiskovalcev. Podobno je bilo tudi letos,
ko je dogodke na mariborskem letališču navkljub ne najboljšim
vremenskim pogojem spremljalo preko 50.000 ljudi.
Ob robu prireditve so organizatorji s pomočjo sponzorjev ter
skupaj z mariborskim letališčem, mariborsko in okoliškimi
občinami ter Slovensko vojsko pripravili in izvedli panoramske
polete po Sloveniji starejših občanov in najboljših dijakov osnovnih šol, preimenovanje letališča v letališče Edvarda Rus-

jana Maribor ter razstavo
opreme in oborožitve
Slovenske vojske.
Nastopi številnih slovenskih in tujih civilnih in vojaških zrakoplovov ter toplozračnih iz
več kot 20 držav v treh dneh so okrasili nebo nad Mariborom.
Drzni nastopi ter veliko število visokih gostov iz Slovenije in tujine, kot so: generalni sekretar Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, poveljnik operativnih letalskih sil italijanske
vojske, minister za obrambo ter minister za promet, načelnik
generalštaba Slovenske vojske, številni poslanci in župani ter
mnogi drugi so potrditev uspešnega dela organizatorjev ter
prepoznavnosti mariborske regije v tem delu Evrope.
Organizatorji so prepričani, da so z organizacijo letalskega mitinga pokazali na razvojne zmožnosti letalstva in mariborske
regije kot gospodarske in turistične destinacije. Dober odziv
med obiskovalci in gledalci pa je svojevrsten izziv vsem za
načrtovanje podobnih prireditev v prihodnjih letih.
Jožef Žunkovič
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MAJSKI NOGOMETNI DERBI V VOJAŠNICI
GENERALA MAISTRA
V okviru spremljevalnih prireditev ob 17. obletnici Pekrskih
dogodkov, sta se v soboto, 24. maja 2008, na nogometni
zelenici v Vojašnici generala Maistra v Mariboru že tretjič
zapovrstjo pomerili ekipi Ministrstva za obrambo RS in
Območnega združenja slovenskih častnikov Maribor, v
nadaljevanju – MORS in OZSČ MB.
V lepem in sončnem vremenu se je tekma pričela ob 13. uri.
Približno 300 gledalcev, pretežno udeležencev spominskega
pohoda Pekre ‘91, je bučno navijalo za nogomet. Najbrž jih je
navdušila tudi vijoličasto–rumena barva dresov, v katere so
bili prvič oblečeni igralci mariborske častniške ekipe. Nekdo
blizu šotora funkcionarjev OZSČ Mb je zavpil: »Vijolice cvetijo
pomladi!« In že sem se prvič zamislil.
Ekipe MORS-a žal tokrat ni vodil njen prvi mož, z izjemno
kondicijo in tudi »golgeterskimi« sposobnostmi podkovani
Karl ERJAVEC. Delovne obveznosti so ga usmerile drugam.
Tudi ekipa OZSČ Mb je bila okrnjena, izostala sta standardna
igralca, častni kapetan ekipe Miha BUTARA, predsednik ZSČ, in
Jože FLORJANČIČ, predsednik OZSČ NM. Pa si oglejmo, kdo je
igral. Za ekipo MORS: 1) Tomaž STRGAR 2) Vjekoslav JURČAN
3) Stanislav KRAJNC 4) Alojz ŠTEINER 7) Igor LOGAR 8) Alen
TKAVC 11) Jože ARKO 12) Tadej BURGAR in 19) Jože ROMIH,
skupaj 9 igralcev.
Za ekipo OZSČ Mb: 1) Danilo REPEC 4) Gregor KRAJNC 8)
Zvonko RIBIČ 10) Andrej ČEH 15) Maksimiljan ROJKO (vsi
enota Slivnica) 3) Zlatko KRAJNC 6) Marijan FRANGEŽ 11)
Milan ŠIKMAN (vsi enota Hoče) 2) Boris HERIČKO – enota
Kamnica 7) Zlatko PARTLIČ – enota Pekre 5) Milan EMERŠIČ
in Miran FIŠER, kap. ekipe – oba SV, skupaj 12 igralcev. Igralo
se je po sistemu (1+6) – vratar in 6 igralcev v polju na 5 krat 2
metrska gola. Tekma je trajala 2 krat 25 minut, z 10 minutnim
odmorom. Srečanje je solidno vodil sodnik MNZ MB Rene
TURK, sin znanega mariborskega nogometnega sodnika iz
časov takratne SNL Dušana TURK-a (slednji je sodil obe majski
tekmi v letih 2006 in lani). Novost te nogometne tekme je bilo
komentiranje tekme v živo. Komentator je bil znani organizator
tradicionalnih častniških plesov v okviru OZSČ Maribor Martin
BENKO. Ker je oral nogometno ledino napovedovanja, je bil
kdaj nagrajen tudi z žvižgi, kar sicer pri zagretih nogometnih
navijačih ni težko doseči. In kaj se je dogajalo na igrišču v obeh
polčasih te majske derbi tekme? Tekmeca sta pričela sila
previdno. Profesionalno bi se izrazili, da je šlo za obojestransko
začetno otipavanje nasprotne strani, s ciljem ugotoviti šibke
točke in jih po možnosti izkoristiti sebi v prid. Predvsem obe
obrambi sta prvih 15 minut igrali brezhibno. Napadalci so
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obupavali, vratarja sta bila zaposlena bolj sama s seboj. Toda
v 19. minuti igre je le počilo, ofenzivni branilec Boris HERIČKO
je presenetil ožjo obrambo MORS-a in z natančnim strelom
dosegel vodstvo za ekipo OZSČ Mb – 0:1! Sledil je nalet MORSovih napadalcev, še posebej je izstopal prodorni in stabilni Alojz
ŠTEINER. Okoli njega se je kresalo. Kljub napetim trenutkom
v kazenskem prostoru OZSČ Mb se je 1. polčas končal z 0:1.
Potreba po osvežitvi na obeh straneh je bila skrajna. »Še dobro,
da imam na voljo več rezerv za menjavo«, sem se kot selektor
ekipe OZSČ MB tolažil. Spomnil sem se besed enega bivših
ravnateljev OŠ v Slivnici – »Ena ni nobena!« »Najbrž bo držalo,«
nekdo prišepne.
2. polčas je bil bolj dinamičen, za selektorske živce pa kar
krut. S hitro doseženim zadetkom v 32. minuti – v polno je
zadel desno krilni napadalec Andrej ČEH – je ekipa OZSČ MB
povedla z 0:2! »Odlično, takšnega vodstva si še v sanjah ne bi
upal napovedati,« sem se veselil. Toda le za kratko, le 2 minuti
kasneje je na 1:2 znižal kdo drug kot Alojz ŠTEINER. V 37.
minuti pa še novi šok - na 2:2 je izenačil prizadevni Jože ARKO,
ki me je s svojo marljivosto in borbenostjo spominjal na igro
legende nogometa Braneta OBLAKA.
»Obramba na svoje mesto, ne zapuščajte položajev!« sem
vpil. Končno se je ekipa OZSČ MB le pobrala, več menjav je
omogočilo prevlado na terenu. Z zadetkoma napadalcev
Zvonka RIBIČA v 43. in Milana EMERŠIČA v 45. minuti si je
ekipa OZSČ MB zagotovila zmago z 2:4. Izid tekme na takšnih
srečanjih ni najpomembnejši, a vendar zmaga pomeni nov
izziv za naslednje majsko srečanje. Takoj po koncu tekme so
vsi udeleženci in tudi organizatorji prejeli spominske medalje
od sekretarja ZSČ Janka LJUBIČA, kapetan zmagovalne ekipe
pa je prvi dvignil pokal OZSČ Maribor. Vsi igralci in vodje ekip
so prejeli fotografiji – lastnega moštva in skupinsko.
Poveljnik 37. VTP SV, danes tudi kapetan zmagovalne ekipe p.
polk. Miran FIŠER je igralce in ostale predstavnike obeh ekip
povabil na kosilo v vojašnični klub VGM, kjer se je prijetno in
pristno druženje nadaljevalo. Analiza tekme ni bila potrebna.
Hvala 72. br. SV, 37. VTP SV, VK VGM in ostalim, ki so
pomagali organizirati in zagotoviti zdaj že tradicionalno majsko
nogometno srečanje.
Bruno KREMAVC,
podpredsednik OZSČ Mb
in selektor ekipe OZSČ Mb
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Trditev, da je Zveza slovenskih častnikov (ZSČ) povezovalni
člen med Slovensko vojsko in civilnimi strukturami v okolju,
kjer deluje, se je pokazala za resnično.
V organizaciji Območnega združenja slovenskih častnikov
(OZSČ) Maribor in njene organizacijske Enote Duplek smo
se skupaj s Turističnim društvom Duplek srečali že drugič na
orientacijskem pohodu »Duplek 2008« v okviru prireditev ob
občinskem prazniku občine Duplek v soboto dne 14. 6. 2008.
Pohodnikom, med katerimi so bili častniki in podčastniki ter
njihovi svojci Mestne občine Maribor, občin Duplek, Starše,
Hoče–Slivnica, Rače-Fram in Miklavž na Dravskem polju ter
člani TD Duplek, so se pridružili tudi naši dragi prijatelji iz OZSČ
Novo mesto, Metlika in Litija, s katerimi imamo zelo prijateljske
vezi in s katerimi sodelujemo že vrsto let. Z njimi vsako leto
dogovorimo Načrt sodelovanja, kjer opredelimo, katerih
aktivnosti se bomo udeleževali pri njih in katerih oni pri nas.
Za leto 2008 smo dogovorili, da bo naša osrednja prireditev
srečanje prijateljskih OZSČ in pohod in da bomo gostitelji
prav Mariborčani in to v občini Duplek. Tovrstna srečanja so
postala zelo priljubljena, saj na ta način spoznavamo tudi
kraje, njihove običaje, kulturne znamenitosti, se povezujemo z
lokalnimi skupnostmi in sorodnimi društvi – organizacijami, ki
delujejo v določenih krajih oziroma občinah.
Eno takih društev je tudi Turistično društvo Duplek (TD),
katerim smo pričeli sodelovati v lanskem letu in je to
sodelovanje postalo stalnica, izredno zanimivo in privlačno, saj
se nas je tokrat zbralo preko 150. Tudi letos smo se zbrali pri
Gasilskem domu Dvorjane, kjer smo pričeli s krajšim kulturnim
programom. Tamburaši Dupleka so zaigrali nekaj čudovitih in
značilnih melodij za ta kraj, nato pa je sledil pozdravni nagovor
predsednika OZSČ Maribor g. Jožeta Škofa in predsednika
TD Duplek g. Franja Kosija. Govornikoma so se pridružili tudi
nekateri gostje, med katerimi je bil župan občine Duplek g.
Janez Ribič, poveljnik 72. br. SV, p. polk. Ernest Anžel, sekretar
OZSČ Novo mesto g. Branko Đukić, predsednik OZSČ Metlika
g. Tone Kraševec in sekretar OZSČ Litija g. Tone Plankar.
V spomin na srečanje je g. Jože Škof podelil vsem častnim
gostom spominske plakete OZSČ Maribor, vsi pohodniki pa so

dobili spominsko majico z napisom »Pohod Duplek 2009«.
Po jutranjih stiskih rok, prisrčnih pozdravih starih in novih
znancev in prijateljev, odličnim vojaškim golažem, nekaj
konkretnimi stvarmi za poživitev smo odšli na pot po že
ustaljeni 10 kilometrski trasi: cerkev Sv. Martina, grad Vurberk
– grmada kota 460 – Turistična kmetija Slanič pri ribniku v
Žikarcah. Tukaj smo se ob odlični in hitri postrežbi dodobra
okrepčali z dobrotami, ki jih nudi ta turistična kmetija, nato
pa z avtobusi krenili v Zavrh, majhno vasico sosednje občine
Lenart.
V novozgrajeni dvorani generala Maistra nas je sprejel direktor
Pokrajinskega muzeja Ptuj dr. Aleš Arih. Najprej je spregovoril
o generalu Maistru – Vojanovu kot vojščaku, ki je leta 1918
v mestu Maribor prevzel vojaško oblast, razorožil avstrijsko
vojsko »Schutzwehr« in zasedel slovensko narodnostno mejo
na Štajerskem. Kot pesnik in pisec je zelo rad zahajal v Zavrh,
v ta prelepi del Slovenskih goric, občudoval in užival ob lepotah
tega kraja in našel svoj mir za svoje zelo uspešno ustvarjanje
– pisanje pesmi in spominov.
Domačinka gospa Marica, ki je še edina živeča oseba iz tega
kraja iz tistega časa, se je spominjala generala Maistra iz svojih
otroških let in nam povedala kar nekaj zanimivosti o njegovem
življenju in delu v tem kraju. Sledil je še ogled spominske sobe
gen. Maistra, nato vzpon na znameniti razgledni stolp (čeprav
v dežju) in že smo z avtobusi odbrzeli nazaj v Dvorjane. V
prenovljeni dvorani Kulturnega doma smo nadaljevali z našim
druženjem. Oglasila se je harmonika, zadonela je pesem in
»Slovenija v malem« se je prijetno razživela.
Čas je kar prehitro minil in slovo od prijateljev iz Novega
mesta, Metlike in Litije je bilo težko in polno zahval za čudovito
preživeti dan.
Hvala stanovski kolegi iz prijateljskih častniških organizacij
za tako številčno udeležbo, hvala vsem udeležencem pohoda
(članom OZSČ in TD), hvala pokrovitelju pohoda Občini
Duplek in njenemu županu g. Janezu Ribiču, PGD Dvorjane,
tamburašem Dupleka, donatorjem in seveda 37. VTP Maribor
za logistično podporo.
Jože ŠKOF
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ŽUPAN OCENJUJE DELO ZSČ

ŽUPAN MOM FRANC KANGLER
OCENJUJE DOSEDANJE DELO

Kako po preteku polovice vašega mandata ocenjujete
dosedanje delo kot župan drugega največjega mesta v
Sloveniji?
Mirne vesti lahko povem, da sem že do sedaj izpolnil tako
rekoč vse predvolilne obljube oziroma bodo projekti izvedeni
do konca mojega mandata. Zaključili smo večje projekte
s področja urejevanja problematike z odpadki, rešili s tem
povezano problematiko v Dogošah in po več letih neuspešnega
iskanja našli lokacijo za novo toplarno, rešili smo problem
lutkovnega gledališča – problem, ki ga niso uspeli rešiti 18
let, azil za živali, reorganizirali smo občinsko upravo, izboljšali
črpanje evropskih sredstev – v dveh letih smo pridobili petnajst
milijonov evrov, uresničujemo projekt Evropska prestolnica
kulture 2012 in Univerzijada 2013 ter nekaj manjših, ki jih
bomo izpeljali do konca mandata.
Kaj štejete za vaš največji dosežek in kaj za največji neuspeh
v času dvoletnega županovanja? Kaj vas, razen seveda
omejenih financ oz. proračunskih sredstev, najbolj ovira pri
uresničevanju zastavljenih projektov?
Ponosen sem na vse uresničene projekte, ki sem si jih skupaj
s sodelavci zadal v predvolilnem obdobju in jih uspešno
izpeljal oziroma pripeljal do te faze, ko se izvajajo. Izpostavil
bi predvsem urejevanje problematike odpadkov v mestu in
azil za živali, kar mi je oboje z ekipo uspelo pripeljati do faze
izgradnje. Nobenemu izmed mojih predhodnikov teh perečih
problemov ni uspelo pripeljati tako daleč. Želel bi si več
sodelovanja in podpore svetniških skupin v mestnem svetu in
ne že vnaprejšnjih nasprotovanj in iskanja napak, kot smo jim
priča v zadnjem obdobju.
Kako ocenjujete sodelovanje MOM z Ministrstvom za
obrambo v mandatu g. Karla Erjavca? Kakšno je po vašem
mnenju stanje vojaške infrastrukture oz. objektov na območju
MOM? Kakšne načrte ima MOM v zvezi s tem? Kaj pa vaše
osebno mnenje o g. Erjavcu in njegovem ministrovanju?
MOM in Ministrstvo za obrambo RS sta v času ministrovanja g.
Karla Erjavca zelo dobro sodelovala. Skupaj smo izpeljali kar
nekaj projektov. Izvedli smo prenos lastništva Narodnega doma
Maribor na MOM, Ministrstvo za obrambo RS je odkupilo objekt
v Pekrah, kjer bo zrasel center za zaščito in reševanje, najbolj pa
smo ponosni na prenovljeno Kadetnico, kjer se bo v prihodnje
izobraževal nov kader slovenske vojske. Poleg Kadetnice, ki je
zgodovinskega pomena, bosta še knjižnica in vojaški muzej, ki
bosta odprta za širšo javnost. Gospod Karl Erjavec je bil tudi
eden izmed prvih, ki je podpisal pismo o nameri v podporo
Univerzijadi v Mariboru in obljubil pomoč vojske pri organizaciji
dogodka. Z gospodom Erjavcem upam, da bomo uspešno
sodelovali tudi v času njegovega podaljšanega ministrskega
mandata v novi vladi, pa čeprav na drugem ministrstvu.
14
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Zaupajte nam vaše mnenje glede (ne)delovanja oz.
(ne)prepoznavnosti društev, ki delujejo na območju MOM,
posebej nas seveda zanima vaša ocena glede delovanja
Območnega združenja slovenskih častnikov? Ali menite,
da sredstva, ki jih MOM namenja društvom zadostujejo
vsem potrebam društev? Koliko sredstev pa MOM nameni
delovanju društev? Menite, da bi društva, ki delujejo v
javnem interesu morala biti deležna večjih ugodnosti kot
ostala društva?
V našem mestu imamo 120 različnih kulturnih društev in skupin,
od katerih jih redno deluje več kot 80. Ta s svojim delovanjem
in ustvarjanjem pomembno vplivajo na razvoj kulture in
prepoznavnost mesta v Sloveniji in izven meja. Ker se je večina
društev ukvarjala s prostorsko stisko, smo pred kratkim odprli
prenovljeno Karanteno, ki je namenjena kulturnim društvom in
skupinam, ki bodo tako lahko še naprej ustvarjale, razvijale in
sooblikovale kulturno dogajanje v našem lepem mestu. Leta
2012 bo naše mesto nosilo naziv Evropska prestolnica kulture
in prav delovanje številnih društev in skupin bo doprineslo h
kulturnemu dogajanju v tem času.
Vesel pa sem tudi, da v mestu že desetletja delujejo številna
humanitarna društva in razna združenja, med katera štejemo
tudi Združenje slovenskih časnikov, ki aktivno deluje in
uresničuje svoje poslanstvo. Vsako leto v našem mestu
organizirajo tradicionalno državno tekmovanje v vojaških
znanjih in veščinah. V MOM se zavedamo, da so sredstva
namenjena delovanju društev velikokrat prenizka, vendar smo
omejeni z občinskim proračunom. Sam bi si želel, da bi imeli
toliko sredstev, da bi jih brez težav razporedili med vsa društva
in organizacije v mestu.
Načrti za prihodnost? Cilji? Prioritete?
Maribor v prihodnosti čakata dva velika projekta, Evropska
prestolnica kulture in Univerzijada, ki ju želimo izpeljati na
najvišjem nivoju. Zato bo MOM morala v prihodnje veliko
pozornosti posvetiti vsem aktivnostim za uspešno izvedbo
obeh. Seveda bo potrebno do konca realizirati že zastavljene
projekte in naloge, ki bodo še dodatno izboljšali življenjske
pogoje občank in občanov MOM.

KONFERENCA-ENOTA SLIVNICA

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA OZSČ MARIBOR
ENOTE SLIVNICA
Letno programsko konferenco Enote Slivnica za leto 2007 je
bilo potrebno zaradi številnih drugih letnih konferenc (AMD
Orehova vas, DU Slivnica, ŠD Slivnica...) zamakniti na konec
februarja, natančno na 29. februar 2008. Dejstvo je, da
so številni člani in članice naše enote včlanjeni tudi v druga
društva v kraju in širše v občini. Značilno zanje pa je, da so v
večini aktivni povsod!
Udeležba na konferenci v primernem in prijetnem prostoru
OŠ Franc Lešnik – Vuk v Slivnici, ni zaostajala za povprečjem.
Prisostvovalo ji je 25 članov, 15 članic, kar je predstavljalo 80 %
udeležbo in sklepčnost. Udeležilo se je je tudi 6 častnih gostov:
g. Boris Demšič, podžupan občine Hoče – Slivnica, Jože Škof,
Silvo Bedrač, predsednik in podpredsednik OZSČ Maribor,
Franc Bukovec, predsednik DU Orehova – Hotinja vas, zastopal
je tudi SD Franc Lešnik – Vuk, Hotinja vas, Slavko Černoga,
predsednik ŠD Slivnica in Marjan Frangež, predsednik Enote
Hoče.
Po uvodnem pozdravu in izvolitvi delovnega predsedstva je
predsednik Enote Slivnica podal izčrpno poročilo o delu enote
za leto 2007.
Delovanje enote se je tudi v obravnavanem obdobju izvajalo na
podlagi SMERNIC za delo ZSČ, načrta OZSČ Maribor in lastnega
načrta dela enote. Aktivnosti smelo zastavljenega in obsežnega
letnega načrta so bile usmerjene v vojaško – strokovno delo
(streljanja, predavanja), družabne, športno–rekreativne in
kulturne dejavnosti ter v krepitev domoljubja. Pomembna
je ugotovitev, da je enota še bolje organizirana, pripadnost
članstva občutnejša in za razliko od trenda upadanja članstva
v OZSČ Maribor je pri Enoti Slivnica opazen porast članstva,
predvsem pridruženega.
Sledila je razprava po poročilu predsednika. Prvi je navzoče
v imenu župana občine Hoče – Slivnica nagovoril in pozdravil
g. Boris Demšič, podžupan. Izrazil je zadovoljstvo v zvezi z
aktivnostjo članstva enote, ki je aktivno tudi na drugih področjih
dela v kraju in občini. Pohvalil je tudi prizadevnost in vztrajnost
predsednika. Omenil je, da je pogodba o sofinanciranju obeh
enot v občini, ki delujeta v okviru OZSČ Maribor, za leto 2008
podpisana.
Predlagal je predsedniku, da v bodoče na konferenco povabi
tudi predsednika borčevske organizacije v kraju.

G. Škof Jože, predsednik OZSČ Maribor, je kot naslednji
razpravljavec najprej v imenu OZSČ Maribor in svojem imenu
pozdravil konferenco in ponovno pohvalil enoto kot najboljšo v
OZSČ Maribor, pohvalil je tudi vodstvo enote in podano poročilo
ter izrazil željo, da bi se število takšnih – uspešnih enot znotraj
OZSČ Maribor še povečalo. Kratko je opisal organiziranost
OZSČ Maribor, sestavlja ga 18 enot, omenil je, da je število
članov območnega združenja v upadanju, tudi na račun, ker
člani v veliki večini ne obveščajo o spremembah bivališča ipd.
Poudaril je, da je primarna naloga krepitev tradicije uporništva
in domoljubja. Zahvalil se je občini Hoče – Slivnica za finančno
podporo. Spregovorila sta tudi g. Franc Bukovec, predsednik
DU Orehova – Hotinja vas in Slavko Černoga, predsednik ŠD
Slivnica.
Prvi je ponudil strokovno pomoč pri zagotovitvi streljanja s
klasično zračno puško na junijskem urjenju enote, drugi pa se
je Enoti Slivnica in zahvalil za dosedanje tvorno sodelovanje, ki
se naj še naprej krepi in vzdržuje.
Bruno Kremavc, predsednik enote, se je zahvalil razpravljavcem
za vzpodbudne besede in pobude ter dodal, da bodo slednje
udejanjili.
Po soglasnem sprejetju poročila je predsednik Enote Slivnica
podal še predlog načrta dela enote za leto 2008. Tudi
predstavljeni načrt dela, delno dopolnjen s strani predsednika
OZSČ Maribor, je bil soglasno sprejet.
Zbor je potrdil tudi delegata Enote Slivnica za LPK OZSČ
Maribor - Ivana Audo in Franca Pokrivača ter njuna namestnika
– Jožefa Laha in Marjana Ritlopa.
Priznanja OZSČ Maribor za leto 2007 so prejeli: g. Drago Renčelj,
g. Andrej Maučec, g. Jernej Jazbinšek, ga. Silva Kremavc, ga.
Marjana Ritlop in ga. Zdenka Cebe.
Sledil je vselej prijeten družabni del. Pomlad je tu, je bilo
čutiti.
OŠ Franc Lešnik – Vuk in ravnatelju, g. Antonu Obrehtu, iskrena
hvala za gostoljubje in ponovna prošnja za naslednjo - 12.
konferenco Enote Slivnica v februarju 2009.
Predsednik Enote Slivnica
Bruno Kremavc, stotnik
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POHOD, DUPLEK 2008 - UTRINKI

ZMOŽNOSTI SV, POČEK 2008
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ČASTNIKI KRŠKEGA OBISKALI ORMOŽ

ČASTNIKI KRŠKEGA OBISKALI ORMOŽ
V soboto, 11. 10. 2008, so člani OZSČ Krško obiskali Ormož,
da bi se srečali z ormoškimi veterani in se iz “prve roke”
seznanili z dogodki iz vojne za Slovenijo 1991. Goste iz Krškega
smo pričakali pred ormoškim gradom, kjer so se seznanili z
zgodovino Ormoža. Skozi muzejske zbirke nas je prijazno
popeljala mlada kustosinja Nina, nato pa sta Ivan Puklavec
in Boris Vukan povabila goste v Veteranski klub. V klubskih
prostorih smo se pogovorili o delu veteranov in si ogledali film
o vojni v Ormožu. Na prošnjo OZSČ Krško so pripadniki SV iz
Vojašnice general Maister v Mariboru pripeljali vojaški golaž,
člani OZVVS Ormož pa smo poskrbeli za osvežitev s pravim

prleškim »špricarjem«. Nato smo goste popeljali skozi Ormož mimo Time na most in na Gomilo pri Kogu, kjer smo jim opisali
dogodke iz leta 1991.
Člani OZVVS smo se potrudili prijateljem iz OZSČ Krško
predstaviti Ormož in dogodke iz leta 1991, zato smo bili veseli
njihovega vabila na podoben obisk v Krško.

Učna ura na Ormoškem gradu.

Spominsko obeležje vojne leta 1991.

Da si boste lažje predstavljali potek obiska, prilagam nekaj
posnetkov, ki jih je med obiskom napravil Boris Vukan.
Miran Fišer

PO POTEH GUBČEVE BRIGADE

S SVOJIMI PRIJATELJI PONOVNO PO POTEH
GUBČEVE BRIGADE IN 12. SNOUB
13. septembra smo se člani in članice ter simpatizerji in
simpatizerke Območnega združenja Slovenskih častnikov
Novo mesto, okrepljeni z našimi prijatelji iz Maribora, Nove
Gorice, Vrhnike in Brežic podali na tradicionalni pohod »Po
poteh Gubčeve brigade«, ki smo ga letos prvič posvetili tudi
12. Slovenski narodnoosvobodilni udarni brigadi, ki je svoje
borbene pohode in bitke vodila na območju med Novim
mestom in Mokronogom. Cilj našega pohoda je bil Mokronog,
kjer je nova občina Mokronog-Trebelno organizirala proslavo in
srečanje v čast in spomin obema navedenima brigadama kot
tudi Mokronoški četi, Dolenjskemu bataljonu in poboju talcev v
Mokronogu. Ta proslava in to srečanje se bo v naslednjih letih
izmenično dogajalo na Trebelnem in v Mokronogu. Prireditelji
so letos izjemno poskrbeli za nas pohodnike, saj smo na
prizorišče prikorakali v spremstvu godbe iz Šentruperta in
mažoretk, pridružila pa se nam je tudi motorizirana Duletova
četa. Tako naš prihod kot tudi raport, ki ga je podal poveljnik
pohoda, sicer predsednik OZZSČ Novo mesto Jože Florijančič,
sta naletela na buren aplavz prisotne množice nekdanjih borcev,
krajanov in gostov, med drugimi tudi nekdanjega predsednika
Republike Slovenije Milana Kučana, ki ga srečujemo tako
rekoč na vseh naših poteh in ki tudi ob tej priložnosti ni pozabil
18
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Pred spomenikom Gubčeve brigade.
izreči navdušenja in pohval na naš račun. Še posebej je bil
navdušen nad širitvijo naših pohodov s prijatelji iz drugih krajev
Slovenije. Med borci je bilo čutiti hvaležnost, da vztrajamo
pri izvajanju pohodov na pomembne točke naše polpretekle

PO POTEH GUBČEVE BRIGADE
zgodovine, s čimer dokazujemo svojo domoljubno usmerjenost
in ohranjamo izročilo OF in NOB. Z vodstvom Odbora 12.
SNOUB oziroma z njegovim predsednikom Zdenkom Ivančičem
je Jože Florijančič podpisal listino o sodelovanju med obema
organizacijama. Prireditev v Mokronogu je minila v prijetnem
druženju, bogatem in kvalitetnem programu, odmevnem govoru
našega prijatelja Milana Kučana, ki ni izpustil priložnosti, da ga
nekoliko predvolilno začini. Zato je ob njegovem začudenju, češ
»skoz iz Novega mesta ste prišli peš« dobil ustrezen odgovor:
“Milan, že samo zaradi tvojega govora bi se splačalo priti tudi
od dlje.” Vsem udeležencem pohoda, ki nas je župan občine

Mokronog-Trebelno Anton Maver uniformiral z lepo majico,
prisrčna hvala, hvala tudi našemu prijatelju Štamcarju in
njegovi soprogi za prijeten postanek na Jagodniku, pa seveda
organizatorjem za povabilo. Hvala Mariborski organizaciji ZSČ
za množičen prihod, enako Novogoričanom ter drugim - še
enkrat smo dokazali svojo visoko stopnjo zavezanosti izročilom
OF in NOB ter domoljubju in svobodoljubju. Dokazali smo,da je
naše sodelovanje »sodelovanje za pravo stvar«.
Kmalu na svidenje!
Jože Florijančič
POHOD NA TRIGLAV

VTISI S 23. SPOMINSKEGA POHODA NA TRIGLAV
Letos so 11. in 12. julija 2008 člani Združenja borcev za
vrednote NOB, Veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in SEVER) in
Zveze slovenskih častnikov organizirali že 23. spominski pohod
na Triglav. Pohod je bil posvečen Triglavu, simbolu slovenstva,
partizanskim patruljam, ki so se v letu 1944 povzpele na vrh
Triglava, 65-letnici 7. SNOUB Franceta Prešerna, 60-letnici
Združenj borcev za vrednote NOB, 40-letnici ustanovitve
Teritorialne obrambe, 15-letnici ustanovitve Zveze veteranov
vojne za Slovenijo in 500-letnici rojstva Primoža Trubarja.
V eni izmed skupin predstavnikov Območnega združenja
slovenskih častnikov Maribor sva se s Francem Prevorčičem,
predsednikom OZČS Maribor Enote Limbuš, že v četrtek
odpravila na zborno mesto na Pokljuko. V preostalih skupinah
so se iz Maribora odpeljali še Ilka Riedl, Zlatko Partlič, Darko
Dužič, Lojze Simonič in drugi. Kot za hojo po hribih naročeno

se je vreme po dolgotrajnem deževju v Alpah spremenilo ter je
posijalo sonce. Na prostoru za proslavo na Rudnem polju sva
za udeležence iz Peker in Limbuša prevzela majice, klobuke,
značke in še bolj pomembno - bone za prehrano in pijačo.
Franci, ki se je pohoda udeležil že desetič, je tradicionalno
kot donator obilno poskrbel še za dodatno popestritev hrane
in pijače. Pripravil je velik paket, nanj je pritrdil tudi prapor.
V organizacijski pisarni se je dogovoril za prevoz paketa s
helikopterjem na Kredarico. Dogovor je potrdil s plastenkama
rumenega muškata, ki so ga v pisarni vsi zelo radi poskušali.
Dobre volje in polna pričakovanj sva se odpeljala v Krmo, saj je
bila pot iz Rudnega polja zaprta zaradi skalnatega plazu. Sam
sem se pohoda udeležil prvič, tudi smeri iz Krme še nisem
poznal, zato so se moja pričakovanja malo mešala s tesnobo,
če morda ne bova dosegla cilja pred temo. Pa sva ga dosegla
še v dnevni svetlobi in dovolj zgodaj tudi za toplo večerjo.
Ker sva začela pohod pozno popoldan, sva se vzpenjala sama,
drugi so krenili že prej. Je pa bilo precej pohodnikov, ki so se
v Krmo vračali, slišati je bilo različne tuje jezike. Vendar smo
se v pozdravljanju in izražanju dobrih želj eni drugim dobro
razumeli. Prvi kratek postanek sva naredila na obrobju gozdne
meje, med navpičnimi visokimi stenami se je visoko dvigal
Triglav. Če bi bil človek pesimist, bi si lahko na tisi planoti
mislil, da tja gor pač nikoli ne bo mogel priti in bi se takoj
obrnil nazaj. Vendar pa je pokrajina tako nenavadno lepa in
se skoraj vsak naslednji prehojeni meter spreminja ter tako
pohodnika vleče naprej, vse višje in višje. Na poti sva lahko
videla neskončno moč narave: ogromna melišča so posledica
lomljenja mogočnega gorovja, divji hudourniki so si izkrčili pot in
uničevali vse pred seboj, tudi letošnja zima je sprožala snežne
plazove in lomila drevje... Po drugi strani pa skoraj iz samih
skal rastejo tako drobne cvetlice, da je pravi čudež, da preživijo
v ekstremnih gorskih pogojih. Nekje nad obnovljeno planšarijo
še nad vodnim zajetjem po srečanju z Zlatkom in Darkom je
nekaj vzvalovilo travo. Bil je par svizcev, nista se prestrašila,
gledala sta, kakor da bi pozirala za fotografiranje. Šele nato je
samec pred luknjo nekako zaščitil samico. Nekajkrat sva še
videla helikopter na poti na Kredarico in sva na pol računala,
da bo že tisti dan pripeljal paket.

Avtor prispevka na vrhu.

Nisva šla takoj spat, prijal je počitek ob večerji ter razgovor
z drugimi udeleženci, tudi nekaj štajerskega vina je bilo
dobrodošlega. Franci je poznal skoraj vse prisotne, vnaprej jih
je za naslednji dan povabil na kozarec muškata, saj ga do takrat
helikopter še ni pripeljal. Nihče pa nama ni povedal, da med
tednom zgodaj ugasnejo luči v koči. Sam nisem imel baterije,
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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Francijeva je odpovedala ter sva v temi šele s tujo pomočjo z
vso prtljago nekako prišla do sobe. Ker so v njej že spali in ker
ni bilo prostora, sva se nekako pripravila za prenočevanje kar
na hodniku ter vso opremo tam tudi pustila. Do jutra nisem
vedel, če je na moji levi sosed ali pa morda celo soseda. Ko
smo še v temi vstajali, se je izkazalo, da je bil vseeno samo
sosed. Moj vtis o skupnem ležišču: soba je bila lepa, vendar
premajhna za toliko ljudi, skoraj se ne moreš obrniti, ne da bi
zadel ob soseda, zelo malo je prostora za prtljago. Verjetno so
taka ležišča povzročila že mnogo zapletov ali anekdot. Tako se
je pozneje izkazalo, da je predsednik organizacijskega odbora
pohoda Janez Smole spal z mojo sestro, seveda na skupnem
ležišču in v sobi za štiri. Po noči, polni prebujanj, sem se zelo
veselil, da se je Franci dogovoril, da bova naslednjo noč imela
sobo za dva.

Jakoba Aljaža. Ta je še posebno dobro zvenela v okolju, ki mu
je posvečena. Udeleženci smo dobili napisana besedila pesmi
ter smo tako vsi skupaj sestavljali velik pevski zbor. Ena izmed
pevk Ana je pozneje povedala, da veliko nastopajo, vendar so
veseli vsakega novega povabila. Kljub napornemu vzponu,
petju pri Aljaževem domu ter pred kočo, je zvečer našla še
dovolj energije za igranje harmonike, petje ter ples. S Francijem
sva izpolnila zahtevo predsednika ZČS Maribor Jožeta Škofa,
da naj bova vidna, kapi in indigo modri majici z izvezenim
emblemom sta bili opazni. Majice so vzbudile kar nekaj
zanimanja. Pogovori med starimi in novimi znanci so pozno v
noč tekli o marsičem, tudi o pohodu na Stol, ki ga vsako leto
organizirajo v Radovljici. Z Janezom sva zanj navdušila Lojzeta,
da se mi je konec avgusta pridružil še pri tem vzponu. Jasno,
da se večini ni mudilo oditi spat, tudi ne skupini iz Ankarana, ki
so ponovno prišli peš z obale.

Pred oknom hodnika, v
katerem sva se pripravljala na vzpon, se je grozeče
dvigala stena malega Triglava, na njej pa so bile
premikajoče se pikice
bolj zgodnjih pohodnikov.
Za trenutek sem pomislil
na plezalce v časih, ko
pot še ni bila utrjena s
klini in vrvmi, ko še niso
imeli sodobne opreme,
plezali so tudi v dostikrat slabih vremenskih
razmerah. Res jih lahko
občudujemo.

Spust naslednje jutro ob svitu je bil pravo doživetje, seveda je
šlo dol hitreje, včasih pa človek dobi pravi vtis o strmini šele, ko
gre navzdol. Gore so se v jutranjem soncu pokazale v drugačni
luči, resnično smo na pohodu imeli srečo z vremenom. Takoj
naslednji dan, v nedeljo, so se v Sloveniji ponovno razdivjale
nevihte, ki si jih bom zapolnil, saj nam je toča pred hišo doma
uničila dobršen del sadja in zelenjave ter poškodovala avto.
Niti pomisliti si ne upam, kako bi bilo, če bi nas nekje daleč od
zavetja v skalovju zajela ena izmed letošnjih hudih neviht.

Vzpon na Triglav v
tako lepem jutru je bil
nepozaben, pogled je
segel od prepadov pa
skoraj do morja, drugi
najvišji vrhovi Julijcev so
bili pod nami, nekaj je
Bil je lep sončen dan.
še bilo snega v senčnih
legah. Pri Aljaževem
stolpu verjetno vsakega Slovenca prevzame ponos, da se je
povzpel na najvišji vrh države. Tam je že bilo nekaj Francijevih
znancev iz prejšnjih pohodov ter tudi drugih planincev. V
skupini angleško govorečih deklet je bil v hladnem jutru
nenavaden pogled na dekle s hlačami do kolen brez nogavic.
Na vrhu Triglava so zelo lepo zvenele slovenske pesmi, ki so jih
zapeli rezervni častniki s Koroške. Še obvezno fotografiranje,
Francijevo povabilo znancem na poznejšo pijačo in prigrizek ter
spust do Kredarice. Najprej sva preverila, če je paket že prišel,
vendar ga še ni bilo. Pričakovali so še eno vožnjo helikopterja,
upanje se je podaljšalo.

Na Rudnem polju je Franci našel svoj paket in prapor na
mestu, kjer ga je pustil. Nihče pa ni znal pojasniti, zakaj ga
kljub dogovoru niso poslali na Kredarico. Verjetno bi ga sama
morala odnesti sto metrov stran do helikopterja, tega pa takrat
še ni bilo. Se pa je pri avtomobilu zbralo kar nekaj znancev,
navdušenih nad odličnim rumenim muškatom iz Kamnice in
borovničevcem. Vabilu se je odzval poleg Štajercev, nekaterih
organizatorjev prireditve ter novih znank in znancev tudi bivši
predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, njegova soproga
Štefka pa nam je čestitala za opravljeni vzpon.
Sama proslava se mi je zdela veličastna. Res veliko ljudi se
je zbralo na prireditvenem prostoru, ki ga je uokvirjal gost
smrekov gozd. Korakanje mnogih praporov ter več sto enako
oblečenih pohodnikov na rezervirana mesta pred odrom ob
spontanem dolgem ploskanju udeležencev prireditve nam je
pognalo kri po žilah.
Paket pa sva srečno pripeljala domov, čeprav je bilo zamišljeno
drugače. Kako pa bo s tem na naslednjem pohodu?
Enota Pekre
Stane Vauda

Vedno več pohodnikov je prihajalo, srečavali smo se stari znanci,
spoznavali smo nove ljudi. Dobila sva obljubljeno sobo za dva,
prostora pa je bilo le za dve ozki postelji od stene do stene ter
za čevlje. Kar ni šlo na obešalnik, je moralo biti na hodniku.
Vseeno pa je bilo veliko bolje kot na skupnem ležišču.
Helikopter je še zadnjič prispel, paketa s praporjem in od
mnogih tako pričakovanim okrepčilom znova ni bilo. Nihče
ni mogel povedati, zakaj ne. Razočaranje je bilo veliko, tudi
Francijeva jeza je bila upravičeno velika.
Pred kočo so organizatorji pripravili kratko proslavo, na kateri
je skupina pevk in pevcev, članov Partizanskega pevskega
zbora, zapela nekaj partizanskih pesmi ter pesem Triglav
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Skupaj na vrhu.

SPOMINSKI POHOD PEKRE

MED PRIJATELJI NA SPOMINSKEM POHODU
»PEKRE, 23. MAJ 1991«
Kaj je lepšega kot povabilo na spominski pohod »Pekre, 23. maj
1991«? Da, res je! Že samo sporočilo iz naslova nam v novejši
zgodovini pove, da je to kraj, kjer smo Slovenci pokazali svojo
odločnost braniti svoje odločitve in biti pokončen narod. Nismo
pokleknili pred močjo brutalne vojaške sile, ki je poskušala
onemogočiti našim prvim nabornikom usposabljanje v svojem
lastnem okolju prvega Učnega centra TO.
Veliko zanimanje za ta spominski pohod je v našem združenju
kaj kmalu zapolnilo vse sedeže avtobusa, ki nas je popeljal na
skupinski pohod. Že sam sprejem na zbornem mestu je bil za
naše pohodnike dokaz, kako temeljite so bile priprave in kako
prisrčno smo bili sprejeti, da je to dan, ki je vreden globokega
in spoštovanega zgodovinskega spomina. Vsi presrečni smo si
s ponosom nadeli podarjene majice ob tem dogodku. Točno
ob uri je stekel pohod. Vse je teklo po predvidenem scenariju,
kakor tudi skrbno pripravljen prikaz pripadnikov SV, kako
se ravna na nadzornih točkah ob izvajanju nalog v mirovnih

operacijah. Še posebno sladka je bila zmaga nogometne ekipe
OZSČ Maribor proti moštvu MORS-a. Ne more biti dileme, saj
so se pripadniki SV kot vedno zelo potrudili biti odličen gostitelj.
Množica prisotnih na sami centralni proslavi pa je potrdila, da
je zgodovinski dan za Pekre, Maribor in širšo okolico dan, ki ni
nič manjšega pomena, kot je bil dan, ko smo se Slovenci uprli
fašističnemu okupatorju v 2. svetovni vojni.
Veliko zadovoljstva, novih prijateljev in lepih trenutkov smo
vzeli s seboj na pot proti domu.
Organizatorjem pohoda in neutrudnim članom OZSČ Maribor
iskrene čestitke za izvrstno pripravljeno in izpeljano prireditev.
Hvala vam! Še pridemo!

Predsednik ZSČ Brežice
Ernest Ferk

Tone Korošec

Samo vojak
O vojni naj sodi vojak le,
saj vro~o ob~util je kri,
ki brizgala je ob bajonetu
in mu slepila o~i,
ko v boju ob prsi
je ubijal ~loveka,
vojaka z nasprotne strani.
Le on, ki pre`ivel ognjeni
je pekel `are~ega jekla
in v jarkih grobove,
šrapnele, ki trgali srca so,
parali drob in ru{ili domove
in ve~nost pozabe…
Iz zbite lobanje odnesli so
zadnje mu misli na dom,
na njegove…
Tud on, ki `e davno ga ni,
ko streljal je s pu{ko nesre~no,
uga{al z njo mlade o~i.
Granate le drobec je na{el si pot
do srca.
Od{el je, zaspal je za ve~no,
pomirjen z bogom, s tovari{i
z one in svoje strani.
Na kotah nesre~nih nikogar ve~ ni!
Za pomnjenje ve~no, kosti,
ki povsod so, kosti, le kosti…

Nataša SLUGA s.p.
Kamenškova 3a, 2000 Maribor
tel.: 02/ 42 90 050
Nudimo vam:

•
•
•
•
•

pizze vseh vrst
dnevno sveže malice
jedila po naročilu
dnevna, sobotna in nedeljska kosila
sprejemamo družbe do 50 ljudi (s plesom)

KMEÈKI TURIZEM “CELCER”
VINOGRADNI[TVO, VINARSTVO
IN SADJARSTVO CELCER
Stolni vrh 51a, Maribor
tel.: 02/ 251 73 07
gsm: 041/ 635 095
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SREČANJE PRISTAŠEV ENOTE OZSČ MARIBOR-SLIVNICA

TRADICIONALNO URJENJE IN DRUŽABNO SREČANJE
ČLANSTVA IN PRISTAŠEV
ENOTE OZSČ MARIBOR - SLIVNICA
V nedeljo, 1. junija 2008, smo pri nadstrešnici AMD Orehova vas
blizu svetovno znane motokros proge v Radizelu izvedli 11. urjenje
članstva in pristašev enote v streljanju s serijsko zračno puško
ter metanju šolske bombe na cilj. Po urjenju je, kot vselej, sledilo
nepozabno družabno srečanje. Dovoljenje smo hitro po letni
konferenci enote konec februarja letos prejeli od vodstva AMD
Orehova vas.
Da spomnimo - prvih deset urjenj enote Slivnica od leta 1998 do
lani je potekalo pri Lovskem domu Rače in delno v Rački jami,
za kar se LD Rače, še posebej pa starešini g. Francu Koširju še
enkrat zahvaljujemo. Tudi nova lokacija nas je navdušila. Bil je lep
sončen dan. Udeležba je bila rekordna, četudi je zaradi takšnih ali
drugačnih razlogov manjkalo kar nekaj bolj zvestih udeležencev.
Skupaj nas je bilo 65. Častni gostje so bili: Boris Demšič, podžupan
občine Hoče – Slivnica, Janez Šifrer, predsednik KO ZB Slivnica,
Jože Škof, predsednik OZSČ MB, Franc Bukovec, predsednik DU
Hotinja vas, Jernej Jazbinšek, predsednik SD Franc Lešnik – Vuk,
Hotinja vas, Marijan Frangež, predsednik enote Hoče.
Po prihodu večine udeležencev takoj po 8. uri se je pripravljala
lista prisotnosti. Ob 9. uri smo pričeli s tekmovanjem, se ve, da so
pred tem »zaledniki« poskrbeli, da smo se nekoliko okrepčali. Kaj
bi mi brez njih? Če skrajšamo, brez njiju - Nade & Vanča?!
Tekmovanje v metu šolske bombe na cilj je vodil predstavnik
OZSČ MB Mišo Frajzman, s strani enote pa mu je pomagal Drago
Renčelj, član predsedstva ES, rezultate je zapisovala Sonja
Kremavc. Tekmovanje v streljanju s serijsko zračno puško je, kot
že vrsto zadnjih let, vodil Franc Bukovec, dolgoletni predsednik
SD Franc Lešnik – Vuk iz Hotinje vasi, zdaj predsednik DU Hotinja
vas, pomagala pa sta mu Jernej Jazbinšek, sedanji predsednik SD
Franc Lešnik – Vuk iz Hotinje vasi, s strani enote pa Franc Gregorc,
prav tako član predsedstva ES.
Rezultati:

Člani>met šb/c (max 30 tč), razdalja 30 m;
1. RUDOLF Avgust - Enota Slivnica			
2. KREMAVC Bruno - Enota Slivnica			
3. VRHOVNIK Tomaž – Enota SlivnicA		

22 tč
22 tč
17 tč

1. ŽURAJ Anka - Enota Slivnica			
2. RITLOP Marjana - Enota Slivnica			
3. VIGEC Faketa - Enota Slivnica			

25 tč
20 tč
20 tč

1. DEMŠIČ Boris – Enota Hoče			
2. PAHOR Igor – E. Malečnik-Ruperče		
3. FRANGEŽ Marijan – Enota Hoče			

75 tč
75 tč
73 tč

Članice>met šb/c (max 30 tč), razdalja 15 m;

Člani>serijska ZP (max 100 tč) - posamično

Nagovor predsednika OZSČ.
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Podžupan občine vroča priznanje.
Članice>serijska ZP (max 100 tč) -posamično
1. BRATUŠA Slavica – Enota Slivnica		
2. PAHOR Maja – Malečnik – Ruperče		
3. ŽURAJ Anka – Enota Slivnica			

70 tč
66 tč
50 tč

1.Enota Hoče(Frangež, Demšič, Pahor)		
2.E. Sliv. III.(Pokrivač, Vigec, Maučec)		
3.E. Sliv. I.(Gregorc, Žuraj, Repec)			

223 tč
194 tč
187 tč

1.E.Sliv.I.(Györek,Pokrivač,Pahor)			
2.Sliv.II.(Bratuša,Kremavc Si,Maučec)		

140 tč
124 tč

Člani ekipno> serijska ZP (max 300 tč)

Članice ekipno> serijska ZP (max 300 tč)

Prejemniki pokalov OZSČ Maribor v generalni razvrstitvi,
ČESTITAMO

• Met šb/cilj - RUDOLF AVGUST – Enota Slivnica
• Serijska ZP – posamično - DEMŠIČ Boris – Enota Hoče
• Serijska ZP – ekipno - Enota Hoče
Pred podelitvijo priznanj in pokalov OZSČ MB je sledil pozdravni
nagovor podžupana občine Hoče – Slivnica Borisa Demšiča,
tudi aktivnega in uspešnega udeleženca urjenja, ki je pozdravil
prizadevanje vodstva in članstva enote Slivnica in zaželel
nadaljnjih uspehov. Opravičil je odsotnost župana občine Hoče
– Slivnica Jožeta Merkuša.
Tudi predsednik OZSČ Maribor Jože Škof je podelil mnenje z njim
in bliže predstavil OZSČ MB in njeno delovanje. Jožef Žunkovič,
član Enote Slivnica, pa nam je kot predsednik OO za pripravo
mednarodnega letalskega mitinga predstavil, kaj se bo dogajalo
na omenjenem mitingu. Skrbno smo prisluhnili tudi njemu.
In pričelo se je vselej prijetno druženje, ki se je ob prijetnih zvokih
in petju benda Dva plus ena ob obloženih mizah, domači kapljici
ter romantičnem plesu na plesišču zlilo v nepozabne trenutke.
Tudi nogomet se je zgodil. Tokrat ni bil »kostolomski«, bil je nogomet
mladosti proti veteranom. Aljaž in Žiga Vrhovnik sta očetu Tomažu
in dedku Francu Kosu pokazala, kaj sta se naučila pri selekciji U10 NK Slivnice, pa četudi sta pred dobrima dvema urama igrala
prvenstveno tekmo v Zlatoličju. Rezultat ni povedal vsega.
Utrujeni, pa vendar zdravi in veseli, smo se pred sončnim
zahodom, ko smo vse lepo pospravili, poslovili in si zaželeli
naslednjega snidenja na motokrosu. Že vnaprej prosimo vodstvo
AMD Orehova vas, da nam zadnjo nedeljo v maju 2009 ponovno
odstopi prostor in se še enkrat zahvaljujemo za pomoč.

Bruno Kremavc, stotnik,
predsednik enote Slivnica

VOJAŠKI POLIGON “HOHENFELS” V ZRN

Z BREŽIŠKIMI ČASTNIKI NA VOJAŠKI POLIGON
»HOHENFELS« V ZRN
Na povabilo Združenja slovenski častnikov Brežice sva se
odzvala, da z njimi v okviru letnega načrta vojaško strokovnih
ogledov odpotujeva v največje vojaško vadišče ameriške
vojske v Evropi. To je bil za naju vsekakor velik izziv in težko
pričakovani dogodek, saj je znano, da so vrata v takšne objekte
zelo priprta, še posebej v sedanjem času, ko so ameriške sile
kar prevečkrat tarče vsemogočih terorističnih skupin.
Po nočni vožnji z udobnim turističnim avtobusom nas je
zgodaj zjutraj 6. junija 2008 pozdravilo vzhajajoče sonce
pri Regensburgu ter naznanilo lep in prijeten dan. Enourni
postanek smo izkoristili za zelo dobro pripravljen zajtrk, ki ga
je pripravilo osebje vojaške kuhinje letališča SV Cerklje ob Krki.
Sledilo je oblačenje uniform, ki so dale prijeten videz skupini
z oznakami ZSČ. Tako pripravljeni in urejeni smo točno ob

zapustili vojaško vadišče in odpotovali v Nürnberg in si slovito
zgodovinsko mesto kar izdatno ogledali in se tudi okrepčali z
bavarskim pivom.
Skrbno pripravljeni načrt nadaljnjega potovanja nas je vodil
v Sinsheim, kjer smo si ogledali tehnični muzej, ki slovi kot
eden z najbogatejšo zakladnico vojaških in drugih tehničnih
eksponatov v Evropi. Poseben vtis pa smo si ustvarili z
ogledom starega univerzitetnega mesta Heidelberg in napolnili
spominske kartice v naših fotoaparatih.
Nedeljsko jutro in dopoldne smo zapolnili še z ogledom
mesta Tibingen, kjer je zadnja leta življenja preživel eden
najprepoznavnejših Slovencev Primož Trubar. Pred njegovo

Slovenska zastava v ameriški vojaški bazi Regensburg.
spominsko ploščo je zagorela svečka in to natančno ob 500letnici njegovega rojstva s spomini na pomembno preteklost
velikega moža in Slovenca. Odhajajoč od njegovega obeležja
smo se podali na pot proti domu prepolni spominov in vtisov.
Novi prijatelji iz ZSČ Brežice pa so naju prisrčno povabili ob
slovesu: »Hvala za prijetno druženje in nasvidenje na prihodnjih
potovanjih.« Tudi njim hvala.
Ilka Riedl in Zlatko Partlič
Grob Primoža Trubarja.
dogovorjeni uri prispeli na vhod v vojaške objekte. Tu so nas
na splošno presenečenje pričakali tudi pripadniki iz poveljstva
20. motomehaniziranega bataljona SV, ki so se v tem času
pripravljali za izvajanje nalog v mirovnih operacijah na Kosovo.
Prekrasno! Naše snidenje z njimi je bilo prav prisrčno za
vse nas. Sledil je sprejem pri ameriškem poveljniku enot za
izvajanje priprav na operacijah, pogostitev in odhod na teren,
kjer smo si nazorno ogledali, kako se zavzeto in z velikimi napori
usposabljajo naši pripadniki za najtežje in najzahtevnejše
naloge, ki jih čakajo na Kosovu. Po ogledu te vaje smo bili
deležni obilnega kosila v jedilnici, ki pa je namenjeno samo za
izbrane goste ali pa določene skupine, kar smo vsi razumeli
kot izkazano čast in veljavo.
Po izmenjavi daril z ameriškim poveljnikom in poveljnikom
enote SV majorjem Igorjem Iskračem smo z nepozabnimi vtisi

Dupleška c. 310a, 2000 Maribor, SLOVENIJA
tel.: 02/ 461 70 80, fax: 02/ 461 16 56
www.postrak.si
e-mail: postrak@postrak.si

Gradbena družba Poštrak d.o.o. je bila ustanovljena leta
1991. Ukvarja se z gradnjo cest, kanalizacij, vodovodov in
mostov do 10 m. Vključena so tudi vsa gradbena dela pri
izvedbi pošnih, telefonskih CATV in elektro instalacij,
urejamo pa tudi okolja in parkirne prostore. Družba Poštrak si
je pridobila tudi certifikat za kakovost ISO 9001/2000 in
certifikat za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001/97.
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12. ČASTNIŠKI PLES

12. ČASTNIŠKI PLES OZSČ MARIBOR
V programu OZSČ Maribor zavzema častniški ples osrednje
mesto in kot tak predstavlja višek našega druženja in delovanja.
Ples je priložnost, da naši častniki in podčastniki poklonijo
večer svojim ženam in sopotnicam, prijateljem in vsem , ki na
kakršenkoli način pomagajo pri realizaciji našega programa. V
soboto, 26. januarja 2008, smo se zbrali v Festivalni dvorani
Lent, ki je zelo primerna za takšno gala in elitno prireditev.
Za dobro glasbo in sproščene plesne korake je poskrbel
ansambel SHOW BAND KLOBUK, ki je igral do zgodnjih jutranjih
ur. V kulturnem programu, ki ga je izvirno in profesionalno
povezoval gospod Martin Benko, je imel svečani pozdrav in
nagovor predsednik OZSČ Maribor gospod Jože Škof, ki je
vsem navzočim zaželel prijeten večer in pozdravil eminentne
goste MO Maribor, predstavnike ZSČ Slovenije, predstavnike
in goste 72. brigade Slovenske vojske, predstavnike ter goste
37. VTP Maribor, goste OZSČ iz Metlike in ostale prisotne.
Pozdravil nas je tudi župan občine Duplek gospod Janez Ribič,
ki je velik podpornik OZSČ Maribor. Višek kulturnega programa
je bil nastop Mladinskega pevskega zbora iz Sv. Martina in

gospodov Tima Ribiča ter gosta iz daljne Japonske Suzukija
Hidajakija, ki je v našem jeziku zapel del slovenske himne.
S svojim umetniškim in bogatim pevskim repertoarjem sta
virtuozna umetnika večkrat dodobra ogrela dlani poslušalcev.
ZSČ in mnoga območna združenja že leta načrtno gojijo plesno
kulturo, ki tako postaja del obveznega bontona in našega
družabnega življenja. Dunajski valček je kot protokol in uvertura
v elitni večer, ki ga pozneje nadgradi slovenska polka in drugi
plesi. Še drsi odtis plesnih korakov, še je v spominu zapeljiv
pogled, še se peni šampanjec v kristalnih kozarcih, še odmeva
predsednikovo vabilo za novi in naslednji ples v letu 2009.
Takrat bo zopet vse tako lepo, kot je bilo današnji večer.
Predsednik in člani OZSČ Maribor se zahvaljujemo vsem
nastopajočim za odličen kulturni program, gospodu Stojanu
Auerju za gostovanje v prekrasni dvorani, vsem donatorjem
pa srčna zahvala za razumevanje in nesebično pomoč, ki je
polepšala naš prekrasni plesni večer.
Stane Anžel
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SILVO BEDRAČ – PLAKETA ZSČ
Podpolkovnik Silvo BEDRAČ je podpredsednik
OZSČ Maribor in predsednik organizacijske
enote TABOT – I. Svojo podpredsedniško
funkcijo opravlja zelo vestno in odgovorno
ter je v veliko oporo tako predsedniku kot
celotnemu predsedstvu. Gospod BEDRAČ se
je po zaključenem službovanju v Slovenski
vojski upokojil. Vendar to ne vpliva na njegovo izjemno aktivno
delovanje. Njegova pot kariernega častnika je bila prepoznavna
in uspešna. Bil je poveljnik Pokrajinskega štaba TO in aktiven
udeleženec osamosvajanja in junijsko-julijske vojne za Slovenijo
leta 1991. Po osamosvojitvi Republike Slovenije pa je opravljal
pomembne vojaške dolžnosti v 72. br. SV. Sedaj svoje izkušnje
koristno uporablja v delu svoje vojaško strokovne stanovske
organizacije in jih nesebično prenaša med svoje člane. V Zvezi
slovenskih častnikov mu je zaupana zahtevna in odgovorna naloga
glavnega in odgovornega nosilca priprav in izvedbe vsakoletnih
tradicionalnih tekmovanj »DOT MARIBOR«. To nalogo opravlja zelo
uspešno in brezhibno. Je dobitnik številnih vojaških priznanj in
dobitnik ČASTNEGA ZNAKA ZSČ.
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FRANC PREVORČIČ – PLAKETA ZSČ
Franc Prevorčič je dolgoletni član ZSČ. V OZSČ
je opravljal različne funkcije, zdaj je pa član
predsedstva in predsednik organizacijske Enote
OZSČ Limbuš.
Vseskozi se aktivno vključuje v delo predsedstva
in v svoji org. enoti s svojim velikim angažiranjem
prispeva k uspešni realizaciji nalog in aktivnosti
članstva. Njegov prispevek je tudi na področju DONATORSTVA,
zlasti brezplačnih prevozov in logistične zagotovitve vsakoletnega
»POHODA PEČKE«. Od leta 1998 opravlja zelo vestno naloge
PRAPORŠČAKA OZSČ Maribor in redno z velikim ponosom
prisostvuje s praporjem na raznih prireditvah, proslavah,
komemoracijah in smrti naših članov tako na lokalnih kot državnih
nivojih. Je dobitnik ČASTNEGA ZNAKA ZSČ.
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ČASTNI ZNAK ZSČ
STANISLAV ANŽEL
Stanislav Anžel je dolgoletni član ZSČ in predsednik NADZORNEGA odbora pri OZSČ Maribor. Njegova zasluga
je, da vsako leto uspešno poteka šahovski turnir v organizaciji ENOTE Malečnik. Kot predsednik nadzornega
odbora se redno udeležuje sej predsedstva OZSČ Maribor, kjer aktivno sodeluje in svojimi stališči in predlogi
veliko pomaga pri sprejemanju odločitev. Redno izvaja kontrolo koriščenja finančnih sredstev in opozarja na
pravilnost postopkov v skladu z računovodskimi standardi. Je dobitnik PISNEGA PRIZNANJA ZSČ.
MARJAN FRANGEŽ
Marjan Frangež je član predsedstva OZSČ Maribor in predsednik org. Enote OZSČ Hoče, ki jo vodi zelo odgovorno
in uspešno. Je zelo prizadeven in zna animirati članstvo za številčnejšo udeležbo na raznih aktivnostih. Že vrsto
let je glavni organizator ekip, ki zastopajo OZSČ Maribor na Državnem prvenstvu ZSČ v smučanju na Golteh, pa
tudi raznih drugih športno–rekreacijskih dejavnosti v organizaciji OZSČ Maribor.
Je dobitnik PISNEGA priznanja ZSČ.
JOŽE BERCE
Jože Berce je predsednik ZB NOB Maribor in upokojeni general, ki že vseskozi deluje v ZSČ, saj je njen član. Je
idejni pobudnik, da so veteranske organizacije Maribora prve v Sloveniji podpisale LISTINO O MEDSEBOJNEM
SODELOVANJU Z OZSČ Maribor in ustanovitelj KOORDINACIJSKEGA ODBORA in med podpisniki LISTINE.
Sodelovanje med ZB NOB Maribor in OZSČ Maribor je zgledno prav po njegovi zaslugi.
MARJAN VRBNJAK
Marjan VRBNJAK je predsednik policijskega veteranskega društva SEVER Maribor. To je oseba, ki je najbolj
zaslužna za uspešno sodelovanje med tem združenjem in OZSČ Maribor, ki je v zadnjem času na visoki ravni. Do
našega združenja ima pozitiven in spoštljiv odnos ter korektno sodelovanje. Vedno se udeležuje vseh aktivnosti,
na katere je kot predstavnik društva SEVER povabljen.
ANTON KOROŠEC
Anton KOROŠEC je predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Maribor. Zahvaljujoč njemu je
sodelovanje med častniško in veteransko organizacijo na mariborskem območju zelo uspešno v obojestransko
korist. To pravzaprav tudi ni naključje, saj je gospod KOROŠEC tudi dolgoletni in aktivni član ZSČ. Je udeleženec
vojne za Slovenijo leta 1991, kjer je opravljal pomembne dolžnosti v tedanji Teritorialni obrambi.
OBČINA DUPLEK
Občina Duplek ima izreden posluh in razumevanje do dela ZSČ ter ustvarjalno sodeluje zlasti z OZSČ Maribor in
njegovo občinsko Enoto OZSČ Duplek.
Njeni predstavniki, zlasti pa župan občine Duplek, so vselej pripravljeni pomagati pri realizaciji programskih
nalog OZSČ Maribor in v ta namen občina redno zagotavlja vsako leto finančno pomoč in tudi vse pogoje za
delovanje org. ENOTE Duplek.
ELEKTRO TABGA
ELEKTRO TABGA je že vrsto let eden od najbolj zvestih donatorjev, saj je s svojimi predvsem finančnimi prispevki veliko pomagala
pri realizaciji programa dela OZSČ Maribor. Še posebej ima izreden posluh in razumevanje do izvedbe državnih prvenstev v
poznavanju vojaških znanj in večin pod imenom »DOT MARIBOR«, organizacije vsakoletnih dobro obiskovanih častniških plesov
ter izdaje internega glasila OZSČ Maribor »Štajerskega častnika«.

PISNA PRIZNANJA ZSČ
JOŽE POŠTRAK
Jože Poštrak je član predsedstva OZSČ Maribor in predsednik ENOTE OZSČ v občini Duplek. Zelo aktivno se vključuje v delo
predsedstva, uspešno vodi enoto in je zelo prizadeven. Po njegovi zaslugi se že drugo leto zelo uspešno organizira REKREACIJSKI
POHOD »DUPLEK«, ki se ga udeležuje preko 150 članov.
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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FRANJO LIPOVEC
Franjo LIPOVEC je kot predsednik Vojašničnega kluba v Vojašnici Generala Maistra najzaslužnejši, da lahko prostore kluba
koristijo tudi člani OZSČ Maribor. Tako se je tam praviloma sestajalo predsedstvo in organizacijski odbor za pripravo in izvedbo
državnega prvenstva v vojaških znanjih in veščinah DOT MARIBOR.
STOJAN AUER – FESTIVALNA DVORANA LENT
Že nekaj let ima izjemen posluh in razumevanje za izvedbo častniškega plesa, ki ga organizira OZSČ Maribor. Njegovo osebje
nam vedno priskoči na pomoč in zagotavlja uporabo prostorov in drugih storitev. Brez njegove pomoči in sodelovanja bi bila
realizacija in izvedba častniških plesov prav gotovo otežena in cenovno nesprejemljiva za našo organizacijo.
FRANC KOŠIR – LD RAČE
Franc Košir kot starešina LD Rače že vrsto let aktivno sodeluje pri vsakoletnem usposabljanju članov ENOT OZSČ Slivnica.
Zaslužen je, da so objekti LD za potrebe usposabljanja vedno na razpolago in urejeni. Osebno je angažiran tudi pri izvedbi
streljanja z ZP in organizaciji ter pripravi družabnega dela.
PIZZERIJA MARK
Že več let je eden najzvestejših DONATORJEV, saj z brezplačno uporabo prostorov za potrebe ENOTE OZSČ Studenci veliko
pripomore, da enota lahko uspešno dela.
PISNA PRIZNANJA OZSČ MARIBOR
1.
Drago Kramer 						
2.
Jožef Marzidovšek 					
3.
Ciril Dergant 						
4.
Branko Leitinger 						
5.
Jože Cijan 						
								

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Janez Zemljič
Sašo Smailagič
Marjan Ferk
Boris Škodnik
Milan Šikman
Rudi Petrej		

Pripravil:
Ferdo Vtič
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SREČANJE S ČASTNIKI ENOTE SLIVNICA
Rada bi opisala, kako sem začela zahajati na srečanja
častnikov v Enoti Slivnica. Pisal se je 25. junij leta 1999.
Bilo je srečanje invalidov na Limbuškem nabrežju. Nekaj
obojestranskih pogledov in po nekaj plesih sva se dogovorila
za naslednji zmenek. Tako je Branko P. začel osvajati moje
srce. Povedal mi je, da je član združenja častnikov in da lahko
sodelujem v Enoti Slivnica, ker so se začele vključevati tudi
druge ženske kot pridružene članice. Čez čas me je začel vabiti
s sabo na izlete in druga prijetna srečanja s častniki. Všeč so
mi bila tekmovanja v streljanju, metanju šolske ročne bombe,
spoznala sem nekatere osnove znanja o orožju. Ker sem bila
srednješolka odlična strelka, sem se tudi na teh srečanjih
dobro odrezala.
Leta 2002 sem osvojila pokal v streljanju z zračno puško.
Pokal stoji pri meni doma na častnem mestu in sem na njega
zelo ponosna.
Predsednik g. Bruno Kremavc, gonilna sila v tej enoti, je
dejal »Prišla, videla, zmagala«. Prijaznost in prijateljski odnosi
v tej enoti so naredili name odličen vtis in občutek, da sem
dobrodošla, zato se vedno rada vračam in sodelujem.
Rada se spominjam pohodov na Pečke, po občini Duplek,
Brežice, posebej pa je name naredil vtis pohod na kraj, kjer je
bila ustanovljena Gubčeva brigada. Zadovoljna sem, da sem
letos sodelovala na »DOT 2008«, kjer je prvič nastopila ženska
ekipa iz Enote Slivnica. Osvojile smo tretje mesto, sama pa
sem bila v streljanju s pištolo tretja.
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Misel, da napišem prispevek za glasilo Štajerski častnik, me
je že nekaj časa spremljala, predsednik Enote Slivnica Bruno
Kremavc pa me je pri tem vzpodbujal.
Tako je to, če se najdeta v ljubezni prleška deklina in štajerski
fant.
Slavica – Zorislava
Bratuša
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DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR
V lanskem letu je bila podpisana pogodba o sodelovanju
veteranskih organizacij na območju občine Maribor. Že do
takrat bogato sodelovanje z vašim društvom se je še poglobilo
in na zadnji seji veteranskih društev nam je bila izkazana ta
čast, da se oglasimo v vašem časopisu. To bomo izkoristili in
se vašemu članstvu predstavili.
V januarju naslednje leto bo 15 let delovanja našega društva.
Petnajst let delovanja neke organizacije ni dolga doba, vendar
je treba upoštevati, da naše društvo ni prva organizacija, ki
združuje in povezuje vojaške invalide in družinske invalidske
upravičence, kakor se včasih zmotno misli. Mi le nadaljujemo
poslanstvo Zveze vojaških vojnih invalidov
Slovenije, ki je od leta 1945 do združitve z ZZB
NOV Slovenije v letu 1962 uspešno delovala kot
samostojno združenje vojaških invalidov.
Pri tem je potrebno poudariti, da so bili vojaški
invalidi organizirani že pred prvo svetovno vojno. V
času avstroogrske države so imeli možnost, da se
včlanijo v veteranska društva, ki so na slovenskih
tleh nastajala ob prelomu 19. v 20. stoletje.
To pomeni, da so bili vojni invalidi organizirani
in povezani v različnih združenjih, ki so zastopala njihove
interese, že mnoga desetletja pred ustanovitvijo našega
društva, le da je bila zasnova organiziranja in delovanja
združenj vojaških invalidov drugačna, kot je danes. Drugače
povedano, današnje Društvo vojnih invalidov Maribor ima
svoje korenine v primerljivih združenjih vojnih invalidov, ki so
delovala že v desetih in dvajsetih letih prejšnjega stoletja, zlasti
pa v združenjih vojnih invalidov, ki so nastala po prvi in po drugi
svetovni vojni ter v Zvezi združenj borcev NOB, s katero so se
vojni invalidi združili v letu 1962, v kateri so bili vojaški invalidi
organizirani v posebne sekcije in komisije.
Vsa ta združenja vojnih invalidov so, podobno kot današnja
društva, izvajala dopolnilno skrb za vojaške vojne in vojaške
mirnodobne invalide ter svojce padlih v vojnah in svojce umrlih
vojaških invalidov. Zato lahko upravičeno trdimo, da dejavnost
društva temelji tudi na tradicijah, izkušnjah, ciljih in nalogah
omenjenih organizacij. Pri tem pa se zavedamo, da je naše
društvo nastalo in deluje v docela drugačnih razmerah kot
naše predhodnice.

Cilji, ki so zapisani v statutu in programskih usmeritvah
društva in iz njih izhajajoče naloge, so docela primerljive z
namenom ustanovitve društva vojnih invalidov, cilji so skladni s
koncepcijo razvojne strategije invalidskega varstva v Sloveniji,
s standardnimi pravili za izenačevanje možnosti invalidov, ki
so zapisana v resoluciji generalne skupščine OZN, z Madridsko
deklaracijo ter drugimi splošno veljavnimi dokumenti, ki govorijo
o zagotavljanju človekovih pravic in posebej pravic invalidov, da
se jim zagotovijo pogoji za človeka dostojno življenje. Pri tem
bi posebej omenil, da so cilji in naloge društva docela skladni
s priporočili in stališči Svetovne federacije veteranov, v katero
je preko Zveze društev vojnih invalidov Slovenije
povezano tudi naše društvo.
Društvo vojnih invalidov Maribor je invalidskoveteransko društvo. Temu primerno so opredeljeni
tudi programi društva, kar je potrebno upoštevati,
ko ocenjujemo našo dejavnost v preteklih 15 letih.
Kot veteranska organizacija društvo sodeluje z
veteranskimi in domoljubnimi združenji: ZZB in
udeležencev NOB, ZVVS, Združenjem policijskih
veteranov Sever, Zvezo slovenskih častnikov, zlasti
pri realizaciji skupnih ciljev in projektov.
Kot invalidska organizacija je društvo in naša zveza s še 16-imi
drugimi invalidskimi organizacijami povezana v SIOS, z vlogo
Nacionalnega sveta invalidskih organizacij. V teh letih delovanja
se je društvo vojnih invalidov Maribor uveljavilo kot nevladna
organizacija, kot samostojni pravni subjekt civilne družbe, kot
interesno združenje z jasno opredeljenimi cilji in nalogami,
ki deluje v interesu vojaških invalidov, ugotavlja, predstavlja
in zagovarja njihove potrebe, jim pomaga v premagovanju
težav, ki so posledica invalidnosti in starosti, ki skrbi za
boljše počutje vojaških invalidov in družinskih invalidskih
upravičencev. Po programih, ki jih načrtujemo in izvajamo,
ter po svojih programskih usmeritvah je društvo prepoznavno
med veteranskimi in invalidskimi organizacijami, s katerimi je
povezano in s katerimi sodeluje pri realizaciji skupnih ciljev.
Vasja Cimerman
6. POHOD NA PEČKE

TRADICIONALNI ŠESTI POHOD NA PEČKE 2008
Že šestič smo se predsedstva enot OZSČ Limbuša Peker in
Studencev odločili, da izvedemo tradicionalni pohod v vojaških
in športnih veščinah z družabnim srečanjem na Pečkah za vse
naše člane, njihove družinske člane in prijatelje. Tokrat so se
nam na povabilo pridružili tudi častniki iz Dravograda.
Pohod smo izvedli v soboto, 30. avgusta 2008, z zbirališčem
pod Meranovim, na dvorišču g. Prevorčiča, predsednika enote
Limbuš.V prijetnem avgustovskem jutru se je ob jutranji kavi,
pecivu in šilčku domačega borovničevca pozdravljala večina
že starih znancev, spoznavali pa smo tudi nove. Kmalu smo
izvedli prvo delovno točko z našega programa pod vodstvom
budne komisije, ki so jo sestavljali g. Silvo Bedrač, g. Bojan
Črtalič, g. Janez Karničnik in g. Mišo Frajzman, ki nas je zelo
realno ocenjevala pri ruskem kegljanju. Po uspešnem zaključku
te prve delovne točke smo se podali na kmetijo Potočnik, kjer

nas je kot vedno pričakala gospodinja Marica in nam postregla
z obilno malico: enolončnico, gibanico ter potico iz domače
krušne peči. Za večletno dobro sodelovanje pri organizaciji
pohodov na Pečke je podpredsednik OZSČ Maribor g. Silvo
Bedrač gospe Marici izročil v zahvalo pisno priznanje OZSČ
Maribor.
Po obilni malici smo pod vodstvom našega starega vodnika
Franca in v spremstvu izkušenega harmonikaša Najgliča
nadaljevali pot po poti partizanskega kurirja Vlada Robiča na
Pečke. Vsi tisti udeleženci, ki poti niso zmogli peš, so imeli
organiziran prevoz. Po prihodu pohodnikov na cilj ob približno
12.30 uri, smo v sončnem opoldnevu nadaljevali z drugo in
tretjo delovno točko. Vodja tekmovanja z zračno puško g. Silvo
Bedrač je s svojo strokovnostjo poskrbel, da je vse potekalo
hitro in brez nezgod. Za njim ni zaostajal niti vodja tekmovanja
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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v metu šolske bombe, g. Mišo Frajzman. Zato se je obema
potrebno v imenu organizacijskega odbora za izvedbo pohoda
tudi zahvaliti.
Sledilo je obilno kosilo z žara, ki nam ga je pripravila ga. Oset,
nadaljevalo pa z dobro vinsko kapljico kmetije Marin, tako da
smo se dobro okrepčali. Pred odhodom nazaj v dolino smo
razglasili rezultate tekmovanj ter za prva mesta podelili pokale,
za druga in tretja mesta pa diplome.
Vsi pohodniki, ki so se podali v dolino peš, so se ustavili
nazadnje še na Meranovem, kjer smo nadaljevali druženje z
glasbo – harmonikašu Najgliču se je pridružil še g. Boško s
trobento. Obema se za vesele viže tudi zahvaljujemo. Prav tako
se zahvaljujemo vsem, ki so pomagali pri izvedbi pohoda.
Ob koncu srečanja smo si zaželeli ponovnega srečanja
naslednje leto.
Doseženi rezultati tekmovanja v streljanju z zračno puško,
ruskem kegljanju in metanju šolske bombe so bili naslednji:
Streljanje z zračno puško – EKIPNO:
1.mesto: predsedstvo OZSČ – MB
2.mesto: Studenci 2 – moški
3.mesto: Studenci 1 – moški

Rusko kegljanje – EKIPNO:
1.mesto: Limbuš 1 – moški
2.mesto: Limbuš 1 – ženske
3.mesto: Pekre 1 – moški
Rusko kegljanje – POSAMEZNO:
1.mesto: Vlado MURŠEC – Limbuš 1 - moški
2.mesto: Vlado TOMAŽIN – Pekre 1 - moški
3.mesto: Marija KARNIČNIK – Limbuš 1 – ženske
Metanje šolske ročne bombe – EKIPNO:
1. mesto: predsedstvo OZSČ – MB
2. mesto: Limbuš 2 – moški
3. mesto: Studenci 2 – moški
Metanje šolske ročne bombe – POSAMEZNO:
1.mesto: Silvo BEDRAČ – predsedstvo OZSČ – MB
2.mesto: Boško VEGIC – Limbuš 2 – M/Z
3.mesto: Bojan ČERTALIČ – Pekre 2 – M
ČESTITKE VSEM!
Predsednik enote Limbuš
Franc Prevorčič

Streljanje z zračno puško – POSAMEZNO:
1. mesto: Jože TEMNIKAR – Koroška
2. mesto: Friderik SMONKAR – Studenci 1
3. mesto: Silvo BEDRAČ – predsedstvo OZSČ – MB
SODELOVANJE Z NK SLIVNICA

SODELOVANJE OBMOČNEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH
ČASTNIKOV MARIBOR Z
NOGOMETNIM KLUBOM SLIVNICA
Sodelovanje med Območnim združenjem slovenskih častnikov
Maribor (skrajšano OZSČ Maribor) in NK Slivnica na športnem
področju sega v začetek leta 2005, v mesec februar.
Na letni konferenci enote OZSČ Maribor – Slivnica so se
takratni predsednik ŠD Slivnica, obenem tudi častnik in aktivni

član enote, Drago Mlakar, Danilo Lubej, takratni predsednik
KS Slivnica, in Bruno Kremavc, predsednik enote Slivnica,
dogovorili, da bi ob krajevnem prazniku v Slivnici organizirali
nogometno srečanje med veterani NK Slivnice in ekipo OZSČ
Maribor. Revijalno srečanje v septembru 2005 je kljub visoki
zmagi veteranov NK Slivnice, ki so bili takrat tudi prvaki
veteranske lige MNZM, preraslo v vsakoletno tradicionalno
»fair-play« srečanje, ki so ga družno v prijateljskem ozračju
zaključili sodelujoči na pogostitvi ob zaključku krajevnega
praznika. Doslej sta ekipi NK Slivnice in OZSČ Maribor odigrali 4
srečanja, ki so se končala z naslednjimi rezultati: 9:2 (6:1), 3:2
(1:1), 5:5 (1:1) in letos, v soboto, 13. 9. 2008, s 4:2 (1:1), torej
3 zmage in en remi v korist domačinov - veteranov iz Slivnice.
Toda domačinov, ki so zaigrali za častniško ekipo OZSČ MB, je
tudi iz naše občine kar nekaj: Silvester Partlič, Drago Mlakar,
Zvonko Ribič, Rok Ribič, Franjo Pokos, Danilo Lubej, Danilo
Repec, Bruno Kremavc, Maksimiljan Rojko (enota Slivnica) ter
Marijan Frangež, Zlatko Krajnc, Milan Šikman, Gregor Šikman,
Ciril Mom in Branko Stupan (enota Hoče). V ekipi OZSČ Maribor
so nastopili tudi člani enote Slivnica, ki bivajo izven občine –
Andrej Čeh, Tomaž Vrhovnik in Gorazd Krajnc.
Tekma se je odigrala na lepo pripravljenem igrišču NK Slivnice,
sledila je še prvenstvena tekma članov NK Slivnice. Ekipi sta
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se predstavili v naslednjih postavah:
Veterani NK Slivnice: Andrej Leitinger, Robi Furh, Branko Cesar,
Mišo Razboršek, Branko Lukič, Milenko Petrovič, Robi Leitinger,
Daniel Lorbek, Miran Žganec, Slavko Černoga, Alojz Rajtmajer
in Iztok Rudolf.
OZSČ Maribor: Ciril Mom, Marijan Frangež, Boris Heričko, Zlatko
Krajnc, Branko Stupan, Zvonko Ribič, Andrej Čeh, Maksimiljan
Rojko, Maksimiljan Črnko, Zlatko Višnar, Zdenko Cehnar, (Rok

Ribič in Milan Šikman).
Tekmo je sodil Vjekoslav Buhin, dolgoletni sodnik in še
funkcionar MNZ Maribor, tudi trener uspešne selekcije U-12
NK Slivnice.
Prvi polčas se je pričel s hladnim tušem za častniško ekipo.
Že v 2. minuti je s precejšnje razdalje s čudovitim t. i. »lobom«
slivniške veterane popeljal v vodstvo »rutiner« Alojz Rajtmajer
– Luis. 4 minute pred koncem polčasa so častniki z golom
Roka Ribiča izenačili izid. Z rezultatom 1:1 se je prvi polčas
tudi zaključil. Drugi polčas je pokazal realno stanje moči.
Najprej je za vodstvo 2:1 za slivniške veterane poskrbel Slavko
Černoga, tudi sedanji predsednik ŠD Slivnica. Vselej nevarni
Robi »Lajta«, kakor ga kličejo, je do 58. minute prispeval še dva
– bilo je 3:1. Da zmaga gostiteljev ni bila višja, je minuto pred
koncem tekme, v 59. minuti, še enkrat poskrbel mladi up Rok
Ribič, ki je elegantno v stilu Messija pometel z ožjo obrambo
slivniških veteranov. Tekma se je končala s 4:1. Še kar znosno,
sem se tolažil. Po tekmi smo družno ob okusni hrani in kapljici
rujnega (ne vsi, se ve) obujali spomine. Zvečer ob zaključku
krajevnega praznika smo od predsednika KS Slivnica Srečka
Ornika prejeli še pokal za sodelovanje.
Bruno Kremavc, stotnik,
podpredsednik OZSČ Maribor
POČEK 2008

ZMOŽNOSTI SLOVENSKA VOJSKA - POČEK 2008
Območno združenje slovenskih častnikov Maribor (OZSČ) in
Društvo upokojencev MORS, sekcija Maribor, smo se udeležili
ogleda največje vaje Slovenske vojske na Počku. Avtobus nam
je zagotovila 72. br. SV. Na pot smo krenili zjutraj ob 6.30 uri
izpred Vojašnice generala Maistra. Pot nas je vodila mimo
prestolnice, ki je ni bilo mogoče videti, ker jo je prekrivala
gosta megla. Počitek smo si privoščili pred prihodom na cilj na
Poček. Ob našem prihodu je bilo zbranih že veliko gledalcev. Ob
pričetku vaje je začelo močno deževati, kar je vajo še dodatno
utežilo vsem. Vojaki so se seveda na ta način preiskusili v
neugodnih vremenskih pogojih in se je avtentičnost vaje še
povečala. Naše prisostvovanje pa je bilo ob takšnem vremenu
oteženo.
Vaja se je pričela odvijati na kontrolni točki z vstopom vojaškega
vozila, ki so ga tukaj natančno pregledali in s tem preprečili
vnos eventuelno pritrjenega oz. skritega razstreliva. Za njim
je pripeljal še civilni avtomobil, ki se je ustavil pred kontrolno
točko, iz njega je izstopil terorist in začel streljati po vojakih, ki
so ga hitro onesposobili. Sovoznik je hotel pobegniti, a ga je
ustavil pes, odlično naučen in usposobljen za pomoč v ključnih
trenutkih.
Vaja se je nadaljevala z bojnim streljanjem s TH 155 mm. Vse
je trajalo kakšno uro, nakar smo se odpeljali z avtobusi na
naslednje vadbišče, imenovano LIPA.
Na tribuni vadbišča Lipa je bil med opazovalci še načelnik
Generalštaba SV generalpodpolkovnik Albin Gutman.Tu smo
si ogledali streljanje s tanki M 84 in M 55 S, z avtomatsko
puško AP FN 2000 S, s puškomitraljezi MINIMI in MAG, z
ostrostrelnimi puškami ULTIMA RATIO COMMANDO 7,62 mm,
338 LM MINI HECATE 8,6 mm in HECATE 12,7 mm, s podcevnim
bombometom za avtomatsko puško FN 2000S, streljanje z PM
in bojno delovanje iz vozila HUMMER, streljanje s PAM 12,7
mm iz vozila VALUK in PATRIA 8X8.

Po koncu vaje smo se z avtobusi odpeljali v tabor BILE. Tukaj
je bila predstavitev vseh vrst orožja in bojnih vozil, ki so bila
uporabljena na vadbišču. Predstavljen je bil še tabor GLORIJA
III. Tu je bilo organizirano kosilo - odličen pasulj.
V imenu OZSČ Maribor Društva upokojencev MORS se
zahvaljujemo SV in 72. br. SV za dobro organizacijo in možnost
naše udeležbe. Bli smo navdušeni nad videnim in se polni
prijetnih vtisov vračali proti domu. Veseli bomo novega vabila
za udeležbo na podobnih vajah.
Danilo Premzel
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ŠAH V MALEČNIKU JE TRADICIJA
Že vrsto let se dobivamo v Malečniku na šahovskem turnirju.
Vsaka taka prireditev zahteva veliko truda pri organizaciji in
angažiranje večjega števila članov enote ZSČ Malečnik –
Ruperče. Med stalnimi člani organizacijskega odbora je tudi
Stanislav Anžel, ki kot dolgoletni tehnični vodja turnirja skrbi
za povezavo med Šahovskim klubom Malečnik in enoto ZSČ
Malečnik- Ruperče, saj je član obeh organizacij.
Glede na to, da je g. Anžel po eni strani umetniška duša,
saj se ukvarja s kiparstvom, po drugi strani pa je navdušen
šahist, se mi je kot oseba zdel zanimiv in zato vam ga želim
predstaviti. Zastavil sem mu nekaj vprašanj, s katerimi vam ga
bom skušam približati.
Kot sem slišal, niste domačin v Malečniku. Kaj vas je prineslo
v ta kraj?
V Malečnik sem prišel po zdravje. Potreboval sem domačo
hrano in domače rdeče vino za dobro kri. Še zdaj sem zdrav.
Kako dolgo že igrate šah in kdo vas je navdušil?
Šah igram od 12. leta naprej. Naučili in navdušili so me sošolci
v domu v Rušah.
Najprej šola, nato različne žoge in šah.
Za šah ste navduševali tudi učence na šoli v Malečniku. Nam
lahko na kratko poveste, koliko generacij mladih šahistov
je šlo skozi vaše roke in kaj je bil njihov največji dosežek na
tekmovanjih?
Šah sem naučil igrati in tekmovati čez 30 generacij, še prej pa
nekaj generacij v mariborskih dijaških domovih.
Leta 1984 je na OŠ Malečnik igralo šah okrog 200 učencev.
Bilo je naporno, saj med učitelji nisem našel stalnega mentorja,
ki bi mi konstantno pomagal pri delu.
Biti med zmagovalci ali prvimi tremi je vedno prijetno. Včasih
je tudi nam uspelo. Vendar je še nekaj več. Naučiti mlade, da
po zmagi pride poraz, da odličen šahist zmagovalec potrebuje
dobrega nasprotnika, da je šah rekreacija in druženje ali
tekmovalnost. Iz množičnosti lahko raste kvaliteta. Sam sem
dajal prednost množičnosti, kajti šah ima ogromno dokazanih
pedagoških in drugih kvalitet, ki pozitivno oblikujejo mladega
človeka.
Ali je kdo med njimi tudi znan širši slovenski javnosti?
Danes ne, takrat pa so bili naši mladi šahisti zelo znani: Andrej

Krajnc, Marko Krajnc, Boris Šoštarič, Denis Šoštarič, Darja
Marko, Marija Črnko, Alenka Črnko, Marjana Simonič… Mnoga
leta je bila OŠ Malečnik med 10. najboljšimi osnovnimi šolami
v Sloveniji. Organizirali smo šahovske tabore, ki se jih mladi
najrajši spominjajo.
Kdaj je nastal ŠK Malečnik in kaj vse ste počeli v tem
klubu?
ŠK Malečnik je nastal 1982 leta, ko smo dokončali današnji
šahovski objekt. Mnogo let sem bil edini mentor Šahovske šole
Malečnik v ŠK Malečnik, kar nekaj let pa sem bil predsednik
kluba. Naša ekipa tekmuje v 3. državni šahovski ligi. Doslej
sem bil tudi stalni član ekipe. Sem tudi v upravnem odboru in
svetovalec novemu predsedniku.
Okolico Osnovne šole Malečnik in širšo okolico kraja krasi
veliko lesenih skulptur, ki ste jih oblikoval. Nam lahko o njih
kaj poveste?
Skulpture, ki krasijo skoraj vse mariborske šole, so izdelali
učenci na Formi vivi v lesu v Malečniku. To je tridnevna kiparska
delavnica, kjer učenec spozna nastanek kiparske umetnine od
ideje preko izdelave do razstave in kataloga. Letos je bila že
24. delavnica in upamo, da bo ta likovni projekt kmalu postal
mariborski in evropski projekt.
Mlade ste poleg učenja igranja šaha navduševali tudi nad
lepoto umetnosti. Kaj nam lahko poveste o tem?
Lahko rečem, da sem imel srečo, da sem učencem lahko podajal
osnove o lepoti različnih umetnosti, predvsem likovne. Radi so
imeli likovni pouk, saj so dobili koristna znanja za srednjo šolo
in za življenje. Vsi predmeti enakovredno oblikujejo učenca.
Česa je pravzaprav več - številk ali barv ali besed?
In za konec najinega pogovora bi vam rad postavil še eno
vprašanje. Povejte mi, kakšna je povezava med igranjem
šaha in umetnostjo? Pri vas se namreč združujete obe
dejavnosti.
Vrhunski šah je sam po sebi umetnost. Kadar igra človek, ne
računalnik. Računalnik nima čustvenega naboja in manjka mu
mnogo pedagoških vrlin. Mnogi umetniki in geniji še danes
radi igrajo šah. Pa tudi častniki, vojaki in generali.
Sicer pa v vsaki umetnosti ostaja določena skrivnost, tudi v
šahovski igri.

30

ŠTAJERSKI ČASTNIK

ŠAH V MALEČNIKU
Tudi letos so se konec maja zbrali šahisti OZSČ Maribor na 12. tradicionalnem šahovskem turnirju v športnem parku Berla v
malečniku, kjer ima svoje prostore Šahovski klub Malečnik, in prekrižali figure. Na turnirju so se šahisti pomerili posamično in
ekipno. Prvi trije iz obeh konkurenc so prejeli pokale, vse sodelujoče ekipe, ki jih je bilo 6, pa priznanja za sodelovanje na turnirju.
Med 25. sodelujočimi šahisti so bili najboljši v posamezni konkurenci sledeči:
1. mesto: Borut Kukovec (Ekipa Pekre )
2. mesto: Mirko Slana ( Ekipa Malečnik )
3. mesto: Milan Krivec ( Ekipa Malečnik )
V ekipni konkurenci pa se tudi letos niso dali presenetiti domačini.
1. mesto: Ekipa Malečnik
2. mesto: Ekipa Katarza
3. mesto: Ekipa Pekre
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90. OBLETNICA BOJEV ZA
SEVERNO MEJO IN DAN
RUDOLFA MAISTRA
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Obvestilo!
Vse člane OZSČ obveščamo, da so uradne ure vsako
sredo v tednu, od 10.00 ure do 13.00 ure na sedežu
OZSČ Maribor, Rotovški trg 9. Morebitne informacije
pa lahko dobite tudi pri Ilki Riedl na gsm št.: 041/
458 309, ob uradnih urah pa na telefon št.: 02/ 220
17 08.
Uredništvo
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