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UVODNIK
Sanjate o čudovito belem, sveže zapadlem snegu? Ali pa se preprosto veselite
prijetnih družinskih uric v svojem toplem
domu? Zakaj ne bi svojih sanjarjenj, svojih želja kar uresničili? Pravzaprav ste že
na zelo dobri poti. V rokah držite letošnjo
številko glasila »Štajerski častnik«, ki prinaša precej zanimivega branja, saj nam
ga v lanskem letu ni uspelo izdati zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev.
Velikokrat je v življenju tako, da so rešitve problemov odvisne
predvsem od naših reakcij, se pa tudi zgodi, da na situacijo ne
moremo vplivati. Škoda bi bilo izgubljati potrpljenje, tako ali tako
je okoli nas veliko ljudi in pojavov, s katerimi se ne moremo strinjati, zato je včasih bolje vreči skrbi kar čez rame.
Kriza se nas drži kot pijanec plota. Prodrla je v vse pore gospodarstva in tudi v gospodinjstva. Čutimo jo vsi, predvsem navadni
državljani.
Med letošnji največji uspeh iz programa dela štejemo zagon naše
internetne strani, ki deluje že od meseca maja. Smo člani ene
od redkih OZSČ, ki smo se lotili tega projekta. Prepričan sem, da
je v glasilu precej zanimivega branja in prispevkov naših članov
in da jih boste prebrali ter z njimi seznanili tudi vaše bližnje in
prijatelje, ki simpatizirajo z našim združenjem.
Oglasite se nam!
Ferdo VTIČ,
vaš urednik

14. ČASTNIŠKI PLES 2011
V letu 2011 se bomo srečali in zavrteli na častniškem plesu v
hotelu HABAKUK
v soboto, 5. februarja 2011, ob 19. uri.
Prijave sprejemamo na sedežu OZSČ Maribor,
Rotovški trg 9, do 26. januarja, ob sredah med 11. in 14. uro
ali na gsm: 041/458 309 (ga. Ilka Riedl).

Osebne sre~e, dobrega zdravja
tudi v letu 2011 `eli
Uredni{tvo

Prijavite se, ne boste razočarani!
Parkiranje zagotovljeno.
ŠTAJERSKI ČASTNIK
Glasilo območnega združenja slovenskih častnikov Maribor
Letnik 15, številka 16, december 2010
Naslov uredništva: Združenje slovenskih častnikov, Rotovški trg 9, Maribor
tel.: 02/ 252 63 21
Izdajatelj: Komisija za informiranje in založništvo Območnega združenja
slovenskih častnikov Maribor: Ferdo Vtič, Stanko Anžel, Ilka Riedl
Odgovorni urednik: Ferdo Vtič
Lektoriranje: Margit Berlič Ferlinc, prof.
Naklada: 1000 izvodov
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.
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SEZNAM PREDSEDSTVA

SEZNAM ČLANOV PREDSEDSTVA OZSČ MARIBOR,
IZVOLJENIH NA LETNI VOLILNI PROGRAMSKI
KONFERENCI APRILA 2010
1.

Jožef Škof – predsednik

14.

Ciril Štros – predsednik – Enota Pekre

2.

Silvo Bedrač – podpredsednik OZSČ in pred-

15.

Avgust Ploh – predsednik – Enota Studenci

sednik – Enota Tabor 1

16.

Maksimiljan Berlič – predsednik – Enota

Martin Benko – podpredsednik OZSČ,

3.

Kamnica

predsednik komisije za družabna srečanja

17.

Željko Barbarič – predsednik – Enota Duplek

in strokovne izlete ter predsednik – Enota

18.

Miroslav Rogina – predsednik – Enota Rače

Tabor 3

19.

še ni določen – predsednik – Enota Miklavž

4.

Zlatko Partlič – sekretar

20.

še ni določen – predsednik – Enota Starše

5.

Ilka Riedl – administracija (računovodstvo)

21.

Franc Prevorčič – predsednik – Enota Limbuš

6.

Mišo Frajzman – predsednik – Enota Rotovž 1

22.

Milorad Popovič – predsednik komisije za

7.

Valter Osanič – predsednik – Enota Rotovž 2

8.

Marjan Lazar – predsednik – Enota Tabor 2

9.

Igor Žibrat – predsednik komisije za org.
kadrovske in personalne zadeve ter pred-

izobraževanje in obrambne dejavnosti
23.

Zlatko Krajnc – predsednik komisije za
šport in rekreacijo

24.

sednik – Enota Tezno

Ferdo Vtič – predsednik komisije za informativno dejavnost

10.

Marjan Frangež – predsednik – Enota Hoče

11.

Bruno Kremavc – predsednik – Enota Sliv-

25.

nica

Stanislav Anžel – predsednik nadzornega
odbora

12.

Danilo Premzl – predsednik – Enota Pobrežje

13.

Igor Pahor – predsednik – Enota Malečnik–

26.

Vladimir Šedivy – predsednik častnega razsodišča

Ruperče

www.ozsc.mb.si
Prispevke lahko pošljete na naslov: ilka.riedl@amis.net
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PREDSEDNIKOV UVODNIK IN OCENA DELA
V MANDATU 2006-2010
Spoštovani častniki-ce in podčastniki-ce iz
občin Maribor, Duplek, Starše, Rače–Fram,
Hoče–Slivnica in Miklavž na Dravskem polju!
Izteklo se je štiriletno obdobje delovanja sedanjega vodstva OZSČ Maribor in vodstev
občinskih in krajevnih enot. V tem obdobju
od leta 2006–2010 smo iz leta v leto večali
aktivnosti: vojaško–strokovne, kulturne, družabne, domoljubne in športno-rekreativne, kamor smo vključevali
poleg naših članov tudi njihove najbližje, simpatizerje, sokrajane
in poglabljali medsebojne vezi, se odpirali tudi navzven in kovali
nove odnose, prijateljstva in sodelovanja z drugimi območnimi in
občinskimi združenji, kakor tudi drugimi nevladnimi organizacijami.
Dosegli smo vidne rezultate na vseh področjih našega delovanja.
Veliko pozornosti smo posvetili in usmerili v delo Enot OZSČ Maribor
in njihov interes za izvajanje skupno opredeljenih nalog. V obdobju
2006–2010 je večina enot izvedla svoje letne konference, kjer so
sprejeli svoje načrte dela, analizirali svoje delo in sprejeli določene
usmeritve za nadaljnje delo. Ugotavljamo, da je kar nekaj enot organiziralo, razen skupno opredeljenih nalog, tudi svoje aktivnosti v
svojih lastnih sredinah (na primer Enota Malečnik, Duplek, Studenci,
Slivnica, Limbuš, Pekre).
Pri izvajanju načrtovanih nalog pa smo se v nekaterih enotah srečevali tudi z določenimi težavami, zlasti zaradi kadrovskih problemov
in premajhne udeležbe pri sklicih in aktivnostih.
Mnoge iz načrtovanih aktivnostih smo dosledno uresničevali v usklajenem sodelovanju s predstojnimi poveljstvi SV (37. VTP in 72. br. SV)
in MORS (Uprava in izpostava za obrambo Maribor), katerim je bila
osnova za sodelovanje Usmeritev MORS- a, Ukaz načelnika GŠSV
za sodelovanje ZSČ in Letni načrt sodelovanja, ki smo ga vsako leto
tudi podpisali. Vedno bolj pa pri tem skušamo upoštevati načelo
recipročnosti, t.j. vi nam, mi vam.
Sodelovanje z ZSČ je dobro, saj nam ZSČ nudi vsestransko pomoč
pri izvajanju skupnih in tudi naših nalog. Na dobro sodelovanje z ZSČ
pa prav gotovo vpliva tudi dejstvo, da sem član predsedstva ZSČ,
tako da lahko aktivno sodelujem pri kreiranju in izvajanju programa
ZSČ. Sej predsedstva sem se redno udeleževal. Velikega pomena pri
našem delu pa je bilo prav gotovo dobro sodelovanje z Veteranskimi
organizacijami Maribor (ZB NOB, OZVVS, PVD Sever). Kot predsednik
OZSČ Maribor se redno udeležujem koordinacij teh organizacij, kjer
se skupaj z MO Maribor dogovarjamo o organizaciji in izvedbi spominskih dnevov in praznikov, ki jih je občina zapisala v svoj statut,
dajemo pobude, analiziramo naše delo in se usklajujemo.
Sodelovanje Enot po drugih občinah je prav tako dobro, saj je ude-

ležba članstva skoraj na vseh dogodkih, ki jih občine izvajajo, zelo
številčna.
Zelo uspešno sodelujemo tudi z OZSČ Novo mesto, Brežice, Metlika, Litija in Nova Gorica, s katerimi imamo dogovorjen Letni načrt
sodelovanja, ki ga vsako leto na skupnem sestanku dogovorimo in
uskladimo.
Predsedstvo OZSČ Maribor je imelo v obdobju 2006–2010 15 sej
ali povprečno 4 seje letno. Udeležba na sejah predsedstva je bila
zelo dobra, saj znaša približno 82 %. Komisije so se sestajale ob
določenih aktivnostih oziroma po potrebi.

Spoštovani!
Ko ocenjujem delu v tem obdobju, razmišljam o vašem in svojem
zadovoljstvu, ali smo člani ZSČ zadovoljni s tem, kar počnemo, ali
pravilno uresničujemo zastavljene programme in vsebine, ali pa bi
bilo potrebno morda pri našem delu kaj spremeniti, dodati? Smo
zadovoljni z vlogo ZSČ in ali smo dovolj prepoznavni, videni in spoštovani v naši družbi? Sprašujem se tudi, ali so nekateri v naši družbi
(med njimi tudi nekateri politiki) res prepričani, da bi bilo bolje, če slovenske vojske ne bi imeli in vezano s tem tudi organizacije ZSČ ne.
Mi v OZSČ smo prepričani, da temu ne sme biti tako in če bomo kdaj
zopet prisiljeni braniti svoji domovino in svojo samostojnost, bomo
to tudi storili, za kar pa moramo biti usposobljeni in pripravljeni. Za
nas je domovina samo ena in, spoštovani častniki in podčastniki,
naša dolžnost je, da jo čuvamo in da sodelujemo in pomagamo
pri njenem razvoju, pri zagotavljanju njene varnosti in vseh oblik
ogrožanja (agresije, terorizma, elementarnih nesreč).
Prepričan sem, da bomo še naprej trmasto vztrajali, da odigramo
tisto vlogo, za katero smo namenjeni, t.j. da bomo vključeni v lokalno
okolje, gojili pozitivne odnose do slovenske vojske, do domovine in
da bomo povezovalni člen med slovensko vojsko in civilno družbo.
Slovenski častniki in podčastniki moramo biti vključeni v lokalno
okolje in da vrednote in način razmišljanja ter visoko stopnjo strokovnosti slovenskih častnikov in podčastnikov nenehno prenašamo
iz aktivne vojske v bodoče generacije in v svoje domače okolje, kajti
vsi člani ZSČ smo tudi pripadniki civilnih družbenih organizacij.
Imamo tudi jasne cilje za krepitev svojih vrst, zato želimo v naše
delo pritegniti še več članov in to na osnovi prostovoljnosti, ne pa na
osnovi prisile. V normalno življenje v miru mora biti vtkano pošteno, dobro in ustvarjalno delo, če želimo, da bomo živeli v domovini
zadovoljnih ljudi.
Pričakujem in iskreno upam, da se boste, spoštovani stanovski
kolegi, še dalje aktivno in srčno vključevali v okviru svoje občinske
oziroma krajevne organizacije (enote) v naše delo.

Pred nami je novo leto, zato naj vas prihodnji čas in božično-novoletno praznovanje
napolni z zdravjem, veseljem, optimizmom in energijo za uspešno prihodnost.
Vaš predsednik major Jožef Škof
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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PONOSNI NASE
PRI OPRAVLJANJU VOJAŠKEGA POKLICA
Spoštovani kandidati in kandidatke za
poklicne vojake, pogodbene rezerviste,
prostovoljno služenje ter štipendisti Slovenske vojske.
Slovenska vojska je mlada vojska. Njen
začetek povezujemo z nastankom samostojne slovenske države leta 1991,
čeprav je vojaška tradicija njene predhodnice Teritorialne obrambe, ki se je
opirala na izkušnje nekdanje slovenske
partizanske vojske, precej daljša. Slovenija je opustila obvezno služenje vojaškega roka leta 2003. Od takrat se Slovenska vojska popolnjuje s poklicnimi
vojaki in vojakinjami, ki prihajajo v njene
vrste z veseljem do vojaškega poklica, v
njej vidijo svojo prihodnost in možnost
osebnega razvoja ter nabiranja novih posebnih izkušenj. V vojaške vrste vabimo
tudi tiste, ki bi se s Slovensko vojsko kot
pogodbeni rezervisti želeli ukvarjati le v

ste ustvarjali dobre medsebojne odnose
in pridobivali občutek pripadnosti svoji
enoti, Slovenski vojski in domovini. Skupaj boste opravili nešteto nalog, zaradi
katerih boste ponosni nase, državljani
pa bomo ponosni na vas. Slovenska vojska je sestavljena iz več rodov in podpornih služb, vsaki enoti pa so dodeljene
naloge, za katere morajo biti njeni poveljniki in pripadniki odlično strokovno
usposobljeni ter najbolje opremljeni, da
bi bili kos najzahtevnejšim izkušnjam.
Odločitev za vojaški poklic ponuja možnost, da se vključite v pehotne in posebne enote, vojaško policijo, artilerijo,
oklepne enote, inženirstvo, letalstvo,
zračno obrambo, jedrsko radiološko,
kemično in biološko obrambo, v pomorstvo, zdravstveno oskrbo, prometno
službo, zveze in informatiko ter v druga
specialna področja. Obvezna sestavina
vojaškega življenja so tudi izzivi, ki jih
prinaša sodelovanje v mednarodnih
operacijah in na misijah. Spoznali boste
tuje dežele, kraje in ljudi ter pripadnike
drugih vojsk, domov pa se boste vračali
z novimi izkušnjami in spoznanji.

priložnost za vse, ki želite del življenja
nameniti preizkusu za pridobivanje novih izkušenj, znanj in sposobnosti, ki
jih boste lahko koristno izkoristili tudi
potem, ko ne boste več del vojaškega
sistema in boste svoje delo nadaljevali
v drugih poklicih ter na drugih področjih.
Biti pripadnik Slovenske vojske pomeni

Izkoristite priložnost za uveljavitev
svojih sposobnosti in znanj
prostem času, in tiste, ki bi se kot prostovoljci na služenju vojaškega roka radi
naučili braniti svojo domovino, spoznali
delo poklicnega vojaka in bi se na podlagi tega pozneje odločili za zaposlitev v
Slovenski vojski in za vključitev v njeno
pogodbeno rezervo.

Skrb za zdravje, zanimiva zaposlitev in možnost napredovanja
Vojaško življenje se v marsičem razlikuje od življenja ljudi, ki opravljajo druge
poklice, vendar pa je lahko tudi vojaški
poklic zanimiv in privlačen. Povezan je z
nenehnim izobraževanjem in pridobivanjem novih znanj, z novimi prijateljstvi in
tovarištvom. Poklic vojaka ponuja zanimivo zaposlitev in možnost napredovanja. Naloge so v vojski jasno določene
in delo je raznoliko, a tudi naporno. Če
se boste odločili za vstop v vojsko, boste veliko časa namenili dobri telesni
pripravljenosti, bivanju v naravi in skrbi
za svoje zdravje. Skupaj s poveljniki bo4
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Svojo vrhunsko usposobljenost in izurjenost na vseh področjih ter učinkovito
pomoč ljudem v stiski pri varovanju njihovega premoženja so pripadniki Slovenske vojske že neštetokrat dokazali
in temu bomo tudi v prihodnje namenjali
največjo skrb. Hkrati si bomo v okviru
obrambnega ministrstva, ki ga vodim,
vlade, parlamenta in vseh pristojnih
institucij prizadevali za čim ustreznejši
položaj poklicnih vojakov in drugih pripadnikov Slovenske vojske ter njihovih
družin. Prizadevali si bomo, da bi bili za
svoje delo ustrezno plačani in nagrajeni ter da bi bil vojaški poklic časten in
ugleden. Posebno skrb namenjamo tudi
družinam vojakov in njihovim najbližjim,
da bi napore vojaškega življenja občutili
čim manj. Trudimo se, da bi bil vsak dan
boljši in bolj prepoznaven po podrobnostih, ki jih ponuja vojaški poklic in po
možnostih po koncu delovnega razmerja
v Slovenski vojski ter po uveljavitvi na
drugih področjih aktivnega življenjskega obdobja. Vojaški poklic je odlična

dr. Ljubica Jelušič,
ministrica za obrambo RS

več kot opravljati katerikoli drug poklic.
Pomeni, da stojite ob strani svoji domovini, da s svojim poslanstvom prispevate
k miru in stabilnosti v nemirnih predelih
sveta. Naj vojaški poklic postane tudi
del vašega življenja in priložnost za uveljavitev vseh vaših sposobnosti in znanj.
Preizkusite se in bodite ponosni nase!
Povzetek iz »Prava smer«,
marec 2010

VOLILNA KONFERENCA

LETNA VOLILNA PROGRAMSKA KONFERENCA
OZSČ MARIBOR
Konec marca so se predstavniki enot, ki se združujejo v OZSČ
Maribor, srečali na volilni programski konferenci v Izobraževalnem
centru Pekre.
Predsednik Jožef Škof je v poročilu o delu v minulem štiriletnem
obdobju dejal, da smo v tem času povečali vojaško–strokovne,
kulturne, družabne in športno rekreacijske aktivnosti, v katere
smo vključevali poleg naših članov tudi njihove najbližje, simpatizerje, sokrajane, poglabljali medsebojne odnose, se odpirali
tudi navzven in vzpostavljali nova prijateljstva ter sodelovanja z
drugimi območnimi in občinskimi združenji ter nevladnimi organizacijami. Vzpostavljamo pa dokaj trdno medsebojno povezavo,
delujemo dogovorno in usklajeno, naloge združenja pa opredeljujemo kot skupne naloge, poleg tega smo upravičili status društva,
ki deluje v javnem interesu obrambe. Udeležba na konferenci je
bila zelo dobra in je presegla 90 % udeležbo.
Predsednik ZSČ Miha Butara je predstavil iztočnice za nadaljnjo
organiziranost in delo ZSČ. Ugotavlja, da so naši rezultati dela
še vedno eni izmed najboljših v republiki in pohvali delo OZSČ
Maribor. Poudaril je, da predsednikovo poročilo daje celovit pregled opravljenega dela, iz katerega je razvidna vsa raznolikost in
pestrost delovanja. Konferenca je potrdila novo predsedstvo in
njene organe in za naslednjo štiriletno obdobje ponovno izvolila
predsednika Jožefa Škofa.
Sprejeta sta bila program dela in finančni načrt OZSČ Maribor
za leto 2010.
Za dolgoletno strokovno in uspešno delo so bila podeljena republiška in območna priznanja združenja ZSČ.
Na konferenci sta bili poleg gostov še delegaciji iz OZSČ Metlika
in Brežice.
Ferdo Vtič

intervju S poveljnikom pdriu

POVELJNIK PDRIU IN VOK

Brigadir
mag. Bojan Pograjc

Brigadir mag. Bojan Pograjc, prosim,
če nam lahko kot poveljnik Poveljstva
za doktrino, razvoj, izobraževanje in
usposabljanje (PDRIU) Slovenske vojske (SV) na operativni ravni in vojaškega objekta Kadetnica (VOK) predstavite svojo dosedanjo poklicno pot.
Na poklicno pot vsakega častnika
sodobnih vojsk moramo gledati kot
celoto, ki je sestavljena iz dveh delov. Prvi je vojaško izobraževanje in
usposabljanje, drugi vrsta vojaških
dolžnosti v vojski ali na obrambnem
ministrstvu. Kar zadeva prvi del, sem

med drugim po šoli za rezervne častnike zračne obrambe v Zadru diplomiral iz obramboslovja, končal generalštabno šolanje
v SV in kot prvi Slovenec magistriral iz nacionalne varnostne
strategije na National War Collegeu, National Defence University, v Washingtonu. Ponosen sem tudi, da sem svojo častniško
kariero začel v Teritorialni obrambi in jo nato za nekaj let oplemenitil na Ministrstvu za obrambo (MO) RS za profesionalno
delo v SV. Na sedanjo formacijsko dolžnost generalmajorja
me je z mesta poveljnika 1. brigade imenovala ministrica za
obrambo na predlog načelnika Generalštaba SV.
Ali ste član ZSČ?
Če dobro pomislim, sem pravzaprav dvojni član. Letno članarino plačujem tako OZSČ Ljubljana kot Združenju vojaških gorniŠTAJERSKI ČASTNIK
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kov Slovenije (ZGVS) pri ZSČ. V svojem rodnem mestu sem res
samo član, v ZVGS pa sem predsednik častnega razsodišča, na
predlog članov pa sem bil izvoljen še za generalnega sekretarja
Mednarodnega združenja vojaških gornikov.
Kako kot visoki poveljnik v SV in obenem član ZSČ vidite njuno
sodelovanje?
Sodelovanje SV in ZSČ je opredeljeno v Zakonu o obrambi,
Usmeritvah MO za sodelovanje z ZSČ in Direktivi za sodelovanje SV s civilnimi organizacijami, zvezami in društvi, pomembnimi za obrambni sistem RS. Povrhu vsega pa poveljnik Poveljstva sil podpiše sporazum za vsakoletno sodelovanje posebej.
Normativnih podlag in načrtov je torej dovolj, včasih pogrešam
kakšno inovativno idejo pri enem ali drugem partnerju. Poseben pomen delovanja ZSČ pa vidim v okoljih, kjer danes SV
zaradi svojega zmanjšanja ni več dejavna.
Struktura ZSČ se stara. Kaj bi storili, da bi se častniki stalne
sestave SV z večjim zanimanjem vključevali v naše vrste?
Struktura ZSČ se primarno stara, ker SV glede na svoje
potrebe vsako leto promovira le še tja do trideset
novih častnic in častnikov, vključno s prostovoljnimi pogodbenimi rezervisti. Po drugi
strani pa bi bilo treba za mlajše častnike oblikovati sodobno stanovsko, naj
poudarim –izključno stanovsko organizacijo, ki bi jim dajala tisto več,
česar že niso deležni v SV. A tudi
temeljitejši pogled čez slovenske
meje v svet po pozitivnih zgledih,
ki bi spadali v slovenski kulturni
prostor, ne bi škodil. Oboje bi verjetno tudi zahtevalo preoblikovanje
finančnega načrta Zveze. Današnji
viri, namenjeni stroškom dela in
materialnih stroškom, bi se morali
v dobršni meri preliti v stroške za delovanje, usposabljanje in mednarodno
sodelovanje.
Menim, da bi bilo treba regionalni način organiziranja ZSČ še močneje dopolniti z interesnim. ZGVS kot kolektivni član je tako pravo seme še za
morda na primer združenje udeležencev mednarodnih operacij
in misij. Obenem pa interesna združenja vidim tudi kot prava
vrata za možno vključevanje podčastnikov in celo vojakov, če
že generale radi pozabljamo.
Kaj vam in tudi zaposlenim v SV pomeni domoljubje?
Zame je domoljubje vse, kar je zapisano v dveh zbornikih:
Domoljubje ter Domoljubje in mladi, ki sta nastala leta 2009
na podlagi pogovorov vrhovnega poveljnika obrambnih sil RS
s predstavniki javnega in kulturnega življenja ter veteranskih
in domoljubnih organizacij o vrednoti domoljubja. Pričakujem,
da sem s tem odgovorom povabil naše članstvo in bralce Štajerskega častnika, da zbornika vzamejo v roke. Resnično ju
priporočam.
Kdaj ste nazadnje prebrali kakšno dobro knjigo?
Berem kar precej, navsezadnje brez tega v mojem službenem
okolju izobraževalno-razvojne vojaške ustanove preprosto ne
gre. Ena od knjig, ki sem jih pred kratkim prebral, še preden
je bila odnesena v tiskarno, ne enkrat, temveč večkrat, ima
6
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naslov Kadetnica. Je dvojezična in seveda govori o zgodovini
in obnovi zgradbe mojega, našega poveljstva.
Vsak dan se vozite na delo iz Ljubljane v Maribor in nazaj. Ste
že kdaj plačali kazen za prehitro vožnjo?
Sliši se paradoksalno, ampak če delaš kot Ljubljančan v Mariboru, je vožnja na delovno mesto in domov zaradi prometnih
tokov, kakršni pač so, časovno krajša kot v nasprotnem primeru. Močno se trudim, da bi bil zaradi svoje varnosti in varnosti
drugih vzoren voznik. Verjetno tudi zaradi odsotnosti prometnih
policistov ob pravem času na pravem mestu v zadnjem letu in
pol nisem plačal kazni za prehitro vožnjo. Sicer pa smo se v SV
že navadili, da moramo biti gibljiva delovna sila.
Malo za šalo, ali si sami likate srajco uniforme?
Čeprav seveda znam kot vsak pravi vojak sam zlikati srajco,
uporabljam storitev ene od mariborskih pralnic. S tem mi je
omogočeno, da zaradi dolgih delovnikov in številnih obveznosti
ob koncih tedna preživim več časa z ženo in s sinom. Navsezadnje pa s tem prispevam tudi drobec v sicer ne
neznatni prispevek SV k lokalni ekonomiji.
Ker ne živite v Mariboru, ali ste ga že
osvojili? Ali ste obiskali kakšno kulturno ali športno prireditev v tem
mestu?
Izraz »osvojiti« uporabljamo vojaki
za neko drugo dejanje. Zatorej naj
rečem, da Maribor in njegovo dušo
spoznavam počasi, kolikor mi dopušča čas. To poletje sem z ožjimi
sodelavci obiskal Lent, sicer pa se
običajno odzovem na vsa povabila,
ki jih dobim kot po činu najvišji predstavnik Slovenske vojske s sedežem
poveljstva v Mariboru.
Čeprav sem v SV tudi vodja nacionalne
delegacije Republike Slovenije v Mednarodnem svetu za vojaški šport ali pa prav zaradi
tega, mi nekako časovno še ni uspelo priti vsaj do
nogometnega stadiona »Viol«. Obljubim pa, da bo to
pred mojim prvim obiskom stadiona v Stožicah.
Kakšen je vaš življenjski moto?
Nobena skrivnost ni, da sem vojaški in civilni gorski vodnik,
inštruktor gorske reševalne službe in alpinist. Torej gorniki
že od približno leta 1800 radi pravimo: »Kjer je volja, je pot.«
Slednje je moj osebni življenjski moto, brez dvoma pa je službeni credo tisti, ki ga lahko legitimno pripisujemo generalu dr.
Davidu Petraeusu, da je najmočnejše orožje vojaka njegov um.
Za konec pa še, ali poznate glasilo Štajerski častnik in kako
ocenjujete njegovo vsebino?
Potem ko sem pred tem intervjujem prelistal nekaj prejšnjih
številk, že kar dobro. Vse čestitke članom OZ ZSČ Maribor, ki
sodelujejo pri njegovem nastajanju.
Ko sem se vračal iz Kadetnice, sem razmišljal, koliko vojaških
strokovnjakov se je v preteklosti tu usposabljalo in koliko se jih
še bo. Res je lepa ta lepotica, ponos Maribora in SV.
Ferdo Vtič

predstavitev pdriu

PDRIU
Slovenska vojska (SV) ima dve poveljstvi na operativni ravni, in sicer
Poveljstvo sil (PS) in Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje
in usposabljanje (PDRIU). Obe sta podrejeni Generalštabu, njima
in njunim podrejenim enotam poveljujeta z osebnim činom ali nazivom generalmajorja. Prvi je hkrati tudi poveljnik Vojašnice Ivana
Cankarja, drugi pa vojaškega objekta Kadetnica (VOK).

Iz korenin
PDRIU SV je nastalo iz predhodno vojaško-izobraževalnih ustanov
najprej Ministrstva za obrambo RS, nato pa še SV. Prva med ustanovami je odprla vrata Šola za podčastnike 16. decembra 1991, torej
leta, prelomnega za Slovence, ko smo dobili svojo državo. PDRIU
zato tega dne vsako leto praznuje svoj dan. Vojaške šole, združene
v Izobraževalni center Ministrstva za obrambo RS, so leta 1995
preimenovali v Center vojaških šol, ki je štiri leta pozneje prešel pod
SV. Z namenom povezati vojaško izobraževanje in usposabljanje z
znanstvenoraziskovalnim delom na področju vojaških ved in doktrin ter s tem možnosti neposrednega uvajanja novega vojaškega
znanja skozi šolski sistem v prakso je SV ustanovila Delovno skupino za doktrino in razvoj ter jo 1. julija 2004 združila s Centrom
vojaških šol v današnje Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje
in usposabljanje. Tega so nato z nekaterimi podrejenimi enotami
leta 2009 postopno selili iz Ljubljane v Maribor. 13. maja 2009 je
vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije dr. Danilo Türk
tudi uradno odprl mariborsko Kadetnico.

Poslanstvo in naloge
PDRIU je organ poveljevanja in nadzora z zavodi, ki jih predstavljajo
šole in centri ter druge podrejene enote v njegovi sestavi. Njegovo
osnovno poslanstvo je vojaško izobraževanje in usposabljanje za
popolnitev dolžnosti v poveljstvih, enotah in zavodih SV. Poleg tega
zagotavlja doktrinarne, razvojne, znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
tehnološki razvoj ter izdajateljske in založniške dejavnosti za podporo SV. Povezuje se z javnim izobraževalnim sistemom v RS in s
primerljivimi sistemi znotraj Nata, predvsem z njegovim strateškim
Poveljstvom za transformacijo.

General Rudolf Maister
1874 - 1934

ZNAK IN MOTO
Znak PDRIU je sova na meču. Desno in levo ju obdajata dve
polkrožni kiti, vsako sestavlja deset lipovih listov. Kiti tvorita
venec, zgornja dva lista pa obdajata znak SV. Pripadnice in
pripadniki PDRIU na uniformah nosijo svoj znak na podlagi v
obliki ščita. Sova je ptica, katere največje odlike so modrost,
pamet, budnost in preudarnost. Meč pa je starodavno orožje
vojakov, danes pa predstavlja vojaštvo, čast, moč, bojevitost,
pogum in viteštvo. To so tudi pozitivne lastnosti, ki naj bi jih
imel vsak izobražen in usposobljen pripadnik SV. Moto Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje je
»Modro uporabi moč«.
Naloge PDRIU so:
izvajanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja,
usmerjanje znanstvenoraziskovalnega dela,
sodelovanje pri razvoju in opremljanju SV,
standardizacija,
sodelovanje v delovnih telesih NATO in EU,
izdelava vojaške strokovne literature in založništvo,
izvajanje muzejske dejavnosti
in civilno-vojaško sodelovanje.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Enote PDRIU
V sestavi PDRIU so Center za doktrino in razvoj (Kadetnica), Oddelek
za raziskave in simulacije (Postojna), Center za bojno usposabljanje
(Postojna), Gorska šola – Center odličnosti za gorsko bojevanje (Bohinjska Bela), Poveljniško-štabna šola (Kadetnica), Šola za častnike
(Kadetnica), Šola za podčastnike (Postojna), Šola za tuje jezike s
Centrom za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir (Poljče in
Ajševica), Knjižnično-informacijski center (Ljubljana in Kadetnica),
Center za usposabljanje (Vipava), Avtošola (Slovenska Bistrica), Športna enota (Ljubljana) in Vojaški muzej Slovenske vojske (Kadetnica).
Povzeto po publikaciji KADETNICA, izdajatelj PDRIU, 2010.

Kadetnica 1907
Vir: knjiga KADETNICA
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Kadetnica danes

predavanje načelnika GŠSV

ČLANOM OZSČ MARIBOR JE PREDAVAL
NAČELNIK GŠ SLOV. VOJSKE
Območno združenje slovenskih častnikov in
podčastnikov Maribor že vsa leta zelo zavzeto sodeluje s Slovensko vojsko. S sklenitvijo
letnih dogovorov sodelovanja s SV se vsako
leto opredeli obseg in vsebina nalog, pri katerih bosta sodelovali SV in OZSČ Maribor.
Sodelovanje je seveda obojestransko: SV s
svojimi kadrovskimi, logističnimi in drugimi
Silvo Bedrač,
možnostmi nudi pomoč OZSČ pri izvedbi
Enota Tabor 1
njenih letnih načrtov dela; naša častniška
organizacija pa je nekakšna naravna vez
med SV in civilno družbo in lahko na tem področju mnogo naredi
za boljše poznavanje in ugodnejši imidž SV v slovenski družbi.
Področja sodelovanja so zelo raznolika – od športnih, kulturnih,
strokovnih, družbenih in drugih. Posebej pomembno je sodelovanje na strokovnem področju. V tem okviru je 30. januarja 2010
v mariborski Kadetnici predaval članom OZSČ Maribor načelnik
GŠSV generalmajor mag. Alojz Šteiner. Tema njegovega predavanja je bila »STANJE IN IZZIVI V RAZVOJU SLOVENSKE VOJSKE«.
Poudariti je potrebno, da je bilo predavanje zelo kvalitetno in zanimivo. Načelnik generalštaba je svoje predavanje zastavil na širših
osnovah in jih povezoval na evropsko ali celo svetovno platformo.
Naj omenimo samo nekatera izpostavljena vprašanja. Vsekakor je
zanimivo vprašanje, ali je NATO učinkovita vojaška zveza ali široko
partnerstvo. V tem okviru seveda ni možno mimo sedanje vloge,
funkcije in delovanja NATA v svetu. Ob našem vstopu v EU in NATO
je Slovenija na tem področju sprejela določene zadolžitve in obveze. Danes jih v tesni povezavi z drugimi članicami tudi izpolnjujemo.
Zato SV v širokem spektru uspešno sodeluje na mednarodnem
področju. Pri tem je seveda najbolj vidno sodelovanje naše vojske
v mednarodnih misijah od Kosova do Afganistana. Nadalje je bilo
izpostavljeno vprašanje Slovenske vojske – kako obrniti piramido v
8
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SV iz kvantitete – naborniška vojska, v kvaliteto – poklicna vojska.
In ne nazadnje vprašanja uporabe vojaške sile danes in jutri. Na
tem mestu je načelnik izpostavil tezo, da z vojskami, kot jih imamo
danes, ne moremo v prihodnost. To pa pomeni, da je potrebno v
prihodnje v SV še intenzivnejše izpopolnjevanje in prilagajanje
hitremu razvoju v svetu. Kljub trenutni krizi pri nas in v svetu tudi
brez nadaljnjega posodabljanja logistike ne bo šlo. Posebej je načelnik izpostavil tudi vzajemnost sodelovanja SV z našo častniško
organizacijo. SV tako finančno kot materialno izdatno pomaga naši
organizaciji, zato tudi pričakuje, da bo naše delovanje še izdatnejše
v smeri nadaljnje afirmacije SV v družbi.
Za predavanje smo poslali precej vabil. Samo škoda je, da je bila
udeležba, z ozirom na poslana vabila, sorazmerno borna. Marsikomu bi se ob takšnem predavaju razjasnilo veliko vprašanj in nam
omogočilo kvalitetnejše pojasnjevanje nejasnih vprašanj ljudem.
S tem pa zagotavljamo tudi primernejše mesto SV v naši družbi.

pohod soška fronta

POHOD »SOŠKA FRONTA 2009«
Tako kakor vsako leto smo se tudi letos
udeležili pohoda »Soška fronta« v organizaciji OZSČ Nova Gorica, ki je potekal v
mesecu decembru. Letošnja udeležba je
bila nadvse velika, saj smo morali organizirati avtobus s kar 70 sedeži. Zgodaj zjutraj
smo se odpravili iz Maribora, pravočasno
smo se pripeljali do zbornega mesta in se
Ilka Riedl
z znanci in sedaj že s prijatelji odpravili na
pohod.
Letos so nam pripravili pohod na Korado, vzpetino, ki je visoka
812 m.
Korada je najvišji del Brd. Vzpetino, ki se dviga nad morjem,
imenujejo domačini tudi po nekdanji domačiji znanega kmeta
Kobalarja, o katerem še vedno krožijo zanimive pripovedi. Na
Kobalarju so briški kmetje imeli svoje planine, a le za košnjo,
nikdar za pašo. Sprehodi po Koradi, od koder se odpira čudovit
razgled na vse strani neba, so prelepi v vseh letnih časih, in travniki so večino leta polni pisanega cvetja. V zavetju pod vrhom je
majhna planinska koča, za obiskovalce odprta ob koncih tedna,
malo nižje pa si lahko ogledate malo cerkvico sv. Genderce, ob
kateri si mnogi odpočijejo na poti na vrh. Korada je ime dobila
po korajducu, starem slovenskem imenu za apnenec.

In zdaj še nekaj o enkratnih razgledih.
Ker je vrh večinoma gol in v okolici nima pravega tekmeca, nudi
enkratne razglede. Proti severu imamo alpske vršace kot na
dlani: Matajur, Kanin, Krn, Triglav, Spodnje Bohinjske gore …
Na vzhodu vidimo Banjšice, Golake, Čaven, Sv. Goro pri Gorici
... Južna stran je sicer zastrta z gozdom, a če se spustimo do
travnikov nad lovsko kočo, bomo občudovali Sabotin, Črne hribe in Trstelj, Slavnik, Tržaški zaliv ... Razgled proti zahodu nudi
pogled na znano romarsko središče Castelmonte –Stara gora
(618 m), v ozadju pa imamo Mužce, Ivanac, Kuk ter druge gore
Benečije. Onkraj Padske nižine pa se strmo dvigajo Predkarnijske Alpe, M. Cavallo s svetovno znanim smučiščem Pianvavallo,
ob ugodnih razmerah pa se nam niti Dolomiti ne morejo skriti.
Skratka, razgledi s Korade so čudoviti in prav zaradi tega je bil v
1. svetovni vojni tukaj z vojaškega vidika tudi idealni prostor za
bojne položaje italijanske vojske. Skozi dogodke bojevanja na
Soški fronti na tem področju iz 1. svetovne vojne nas je slikovito
popeljal sprehod skozi predstavitev v dvorani.
Na koncu je sledil še klepet ob kozarčku refoška, rezanju pršuta,
vendar vse enkrat mine in tako smo se tudi mi odpravili proti
domu. Spremljala nas je burja, v avtobusu to vsekakor ni bilo
prijetno.
Pa na svidenje Primorci, vidimo se prihodnje leto!
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ZSČ pod novim vodstvom

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV
POD NOVIM VODSTVOM
V soboto, 16. oktobra 2010, je v
Izobraževalnem
centru za zaščito
in reševanje na
Igu pri Ljubljani
potekala Volilna
konferenca Zveze s l ove n s k i h
Janko Ljubič,
častnikov. Poleg
sekretar ZSČ
predstavnikov
iz 50 občinskih in območnih združenj,
Združenja vojaških gornikov in Društva
»Podmorničar« ter članov predsedstva,
drugih organov in teles Konference ZSČ
so se tega delovnega srečanja udeležili
še mag. Uroš KREK, državni sekretar na
MORS-u, generalmajor mag. Alojz ŠTEINER, načelnik GŠSV, brigadir mag. Bojan
POGRAJC, poveljnik PDRIU in generalni
sekretar IFMS, brigadir mag. Vladimir
MAHER, direktor GŠSV in predstavniki
Koordinacije domoljubnih in veteranskih
organizacij Slovenije. V okviru protokola
so se konference udeležili tudi pripadniki
ešalona praporščakov iz 28 organizacij,
ki so namenili posebno čast visokim
gostom in s svojo prisotnostjo počastili
sprejemanje pomembnih odločitev.
Konferenco je pričel polkovnik Miha
BUTARA, predsednik ZSČ. Konferenca

je obravnavala poročilo o delu ZSČ za
mandatno obdobje 2007–2010 s poudarkom na aktivnostih in finančnem
poslovanju v letu 2009. Tekla je beseda
tudi o iztočnicah za leto 2011. Osrednja
pozornost je bila namenjena izvolitvi
možnih kandidatov za najodgovornejše
funkcije ter člane organov in delovnih teles Konference ZSČ za mandatno obdobje 2010–2014. Poročilo kandidacijske
komisije je podal Jožef ŠKOF iz Maribora,
postopke tajnih volitev pa je razložil Slavko SKOKIĆ iz Ljubljane.
Novi predsednik Zveze slovenskih častnikov je upokojeni polkovnik dr. Bojan POTOČNIK. Izvoljena sta tudi dva podpredsednika ZSČ, in sicer podpolkovnik Miran
FIŠER in praporščak Tomaž LAVTIŽAR ter
sekretar ZSČ stotnik Janko LJUBIČ. Izvoljeno je novo predsedstvo ter drugi organi
in delovna telesa Konference ZSČ. Miha
BUTARA, dosedanji predsednik, je imenovan za častnega predsednika ZSČ.
Za dosežene uspehe pri delu, razvoju
in vodenju Zveze slovenskih častnikov
ter pri uveljavljanju njene vloge in njenega pomena v slovenskih družbi so bila
na konferenci najzaslužnejšim vročena
visoka priznanja Zveze slovenskih častnikov.

Dr Bojan POTOČNIK, rojen 26. 1. 1954 v Kranju,
je diplomant Kadetske šole za notranje zadeve
(1971), končal 29. razred Vojaške akademije KoV
v Beogradu (1976), predavatelj vojaških strokovnih predmetov na Srednji policijski šoli (1976),
inšpektor policije za posebne in vojne enote policije v Kranju (1981), sekretar za obrambo občine Kranj (1983), glavni republiški inšpektor za
obrambo (1985), ravnatelj Srednje policijske šole
v Tacnu (1988), šef kabineta poveljnika policije
(1991), veteran osamosvojitvene vojne, svetovalec MNZ za področje obrambnih zadev (1992).
Prehod v MORS kot častnik SV – podpolkovnik:
svetovalec ministra za obrambo (1993), načelnik
Šole za častnike in svetovalec vlade v kabinetu
ministra za obrambo (1997), povišan v polkovnika SV (1998), vojaški ataše za Madžarsko, Bolgarijo in Ukrajino s sedežen v Budimpešti (1999).
Leta 2004 je doktoriral na Nacionalni obrambni
univerzi v Budimpešti na temo »Možne oblike povezovanja vojaško-izobraževalnih sistemov kot
eden od pogojev za oblikovanje skupne vojaške
sile EU«.

Udeleženci na konferenci v prvi vrsti z leve priti desni: major Janez PETROVIČ, direktor ICZR,
mag. Uroš KREK, državni sekretar na MORS-u, polkovnik Miha BUTARA, častni predsednik
ZSČ, generalmajor mag. Alojz ŠTEINER, načelnik GŠSV, in brigadir Bojan POGRAJC,
poveljnik PDRIU in generalni sekretar IFMS.
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Po vrnitvi iz Madžarske je začasno postavljen na
položaj podsekretarja MNZ, nato pa leta 2005
za v.d. generalnega direktorja policije. S tega
položaja je po nekaj mesecih odstopil. Novoizvoljeni Predsednik Republike Slovenije ga je
24. 12. 2007 imenoval za svojega svetovalca za
varnostna vprašanja. Leta 2008 se je upokojil.
16. oktobra 2010 je bil izvoljen za predsednika
Zveze slovenskih častnikov. Funkcijo bo opravljal
neprofesionalno.
Pravi človek – na pravem mestu! Čestitamo!

ZSČ pod novim vodstvom
Predstavnike Konference in druge prisotne sta pozdravila najvišja
gosta.
Mag. Uroš KREK je v imenu ministrice za obrambo zaželel konferenci uspešno delo. V nadaljevanju je predstavil stališča MORS‑a
do trenutnih dogajanj, ki so vezana za obrambni resor v luči priprav pomembnih obrambnih dokumentov in premagovanja gospodarske krize, ki se močno odraža na organizaciji, opremljanju
in delovanju predvsem Slovenske vojske. Pri tem je poudaril, da
se varčevalni ukrepi čutijo tudi v Zvezi slovenskih častnikov. Na
Ministrstvu za obrambo RS so prepričani, da ne bo, kljub tem
razmeram, temeljno poslanstvo Zveze okrnjeno. Pričakujejo, da
se bo delo Zveze prilagodilo nastalim razmeram. Pri tem ima
stanovska organizacija vso podporo Ministrstva za obrambo
RS. Prispevek Zveze mora biti tudi pri ohranjanju zgodovinskega
spomina, krepitvi domoljubja, ohranjanju vojaške tradicije, ki
ima v slovenskem prostoru močne korenine, zapuščine generala
Maistra, borcev za severno mejo, izkušenj slovenske partizanske
vojske ter dosežkov v času osamosvojitve Republike Slovenije, v
kateri je bil vključen tudi marsikateri član ZSČ.
Generalmajor mag. Alojz ŠTEINER je opozoril na dve desetletji graditve samostojne demokratične Republike Slovenije. V tem obdobju

je delovala tudi Zveza slovenskih častnikov, ki je šla skozi zanimive
razvojne faze in obdobja polnih uspehov. V nadaljevanju je govoril o
medsebojnem sodelovanju med SV in ZSČ. V zadnjem času zaradi
nastalih razmer SV častniški organizaciji nudi manj, kot bi želela.
Pričakuje, da bodo to člani ZSČ razumeli, saj tudi sama deluje v
bistveno težjih razmerah. Slovenska vojska bo tudi v bodoče aktivno podpirala delovanje svoje stanovske častniške organizacije. To
sodelovanje mora sloneti na recipročnosti, kar pomeni, da vsaka
stran nekaj da in tudi nekaj pridobi. Veliko več pozornosti bo potrebno nameniti vključevanju mladih častnikov in podčastnikov stalne
sestave in pogodbene prostovoljne rezerve v članstvo Zveze. Pri tem
bodo pripadniki SV, že člani ZSČ, tvorno pomagali.
Skozi usmeritve za nadaljnje delo ZSČ je spregovoril tudi novoizvoljeni predsednik ZSČ polkovnik dr. Bojan POTOČNIK. Pri tem
je izpostavil, da ima Zveza slovenskih častnikov jasne cilje, ki
so zapisani v Statutu in v svojih programih. Vzpostavljene so
potrebne podlage za sodelovanje z Ministrstvom za obrambo
RS in Slovensko vojsko, ki je kljub aktualnim težavnim razmeram
odlično. S tem, da ima Zveza status društva, ki deluje v javnem
interesu, smo postali močni vezni člen med civilno družbo in
Slovensko vojsko.

pohod na triglav

25. JUBILEJNI POHOD NA TRIGLAV –
POKLJUKA 2010
Vroči julijski dnevi so obljubljali lep spominski pohod, ki so ga pripravile organizacije Zveze borcev za vrednote NOB, Zveza
veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), Veteransko društvo SEVER in Zveza slovenskih
častnikov ter Združenje vojaških gornikov
za Triglav. Vodja skupine OZSČ Maribor
je bil skoraj vsakoletni pohodnik Franc
Prevorčič iz enote Limbuš, kjer je tudi
Stane Anžel, Enota
Malečnik - Ruperče predsednik. Na Pokljuko smo se v dveh
osebnih avtomobilih odpeljali naslednji
udeleženci: Franc Prevorčič, Jože Gruden, Boris Pavalec, Stane
Vauda, Gregor Urbančič, Danilo Kramljak, Branko Leintinger in
Stanko Anžel.
Dan prej, v četrtek, 8. 7. 2010, smo krenili iz Maribora že kmalu po deveti uri. Na Pokljuki nas je pričakal prekrasen gorniški
dan. Hitro smo opravili formalnosti, pripravili nahrbtnike in nekaj
pred dvanajsto uro vzeli pot navzgor, najprej ob potoku in v senci
dreves, nato pa kratek oddih pri sirarni pod Konjščico. Pekoče
sonce nam je prizaneslo in se skrivalo za oblaki in kmalu smo bili
na prvem počitku pri studencu ob skali in plošči TP-a, kjer smo
razočarani ugotovili, da ni vode in ne snežnih zaplat. Malo višje
pa je izpod mokre skale pritekel hladni in bistri curek, ki nam je
olajšal vzpon na Studorski prelaz. Potem je šlo malo navzdol,
nato pa vijugasto in ravno po pobočjih Velikega Draškega vrha in
Tosca, kjer smo uživali v razgledu na Bohinj in Vogel, občudovali
planinsko cvetje in se končno odžejali z naravno in hladno vodo
na Vodnikovi koči. Taka voda pohodnika poživi in mu da dodatno
voljo in moč za pohod na Kredarico. Velo polje nas je vabilo na ki-

slo mleko, a naša tura je bila v drugi smeri. Občasni oblaki so bili
naši zavezniki, na Konjskem sedlu pa je gorska sapica olepšala
naš počitek. Če imaš čas, je vsak kamen zanimiv, vsaka skala
odkriva svoj čas in čar ali nudi zavetje izjemnemu planinskemu
cvetju. Vidimo Planiko, vidimo Kredarico. Gremo, čas je … Okrog
pete ure popoldne si oddahnemo. Tu smo, Triglav je naš! Sedimo
pred kočo in nazdravljamo slavnemu očaku.
Zgodaj zjutraj nas je pričakalo na Triglavu ožarjeno sončno jutro.
Počasnejši smo se odpravili na mogočni vrh ob peti uri, drugi
malo pozneje. Ob hladnih klinih in neizmerni lepoti smo v tišini
vsrkavali opojne trenutke, ki so presegli vsa naša pričakovanja
in zmožnosti za dojemanje tako veličastnega planinskega jutra.
Kmalu po sedmi uri nas je bilo vseh osem na vrhu. Naš vodja
in praporščak Franc Prevorčič je razgrnil prapor, katerega je s
ponosom nosil član naše odprave in aktivni vojak Boris Pavalec.
Ob Aljaževem stolpu, kjer je še bilo za vzorec snega, smo napravili
spominske skupinske in posamezne posnetke. Jasno nebo nam
je v nadnaravni lepoti prikazovalo italijanske in avstrijske Alpe,
Peco, Grintavec, Snežnik in Učko, le tam, kjer bi morali videti
morje, je skoraj negibno plavala siva meglica.
Nato smo opravili krst, končno je Danilu uspelo priti na vrh. »Štrik«
je bil dokaj boleč, vendar obvezni predmet pri takem opravilu.
Odmislili smo čas, zato je bil spust doživetje, ki se ga ne da opisati. Z določenega mesta vidiš Kredarico, Planiko in Staničevo
kočo hkrati. Kdo bi si mislil, da ti lahko da strmina toliko užitkov.
Pozneje sta dva helikopterja pripeljala in zmotila idilični mir, a
mi smo na Kredarici nazdravili svojim osebnim podvigom in slavnemu očaku Triglavu. Zahvaljujemo se mogočni gori, da nas je
sprejela in srečno vrnila v dolino.
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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Na Kredarici se je kmalu prikazal naš cenjeni načelnik slovenske
vojske generalmajor Alojz Šteiner, ki se je proti poldnevu odpravil na
vrh, kjer je bila prva spominska proslava. Triglav je bil poln pohodnikov, ki so se zgrinjali na vrh od vseh strani navzgor, drugi navzdol.
Druga proslava je bila popoldne proti večeru. Naš praporščak
Franc se je urejal, kakor da bi šel k svojemu prvemu dekletu na
zmenek. Slavnostni govornik je bil oče slovenskega naroda Janez
Stanovnik. Pevskemu zboru pohodnikov je dirigiral Franc Gornik,
ki je vabil gledalce k skupnemu petju v čast in spomin očaku
Triglavu, ki združuje pohodnike in domoljube iz vse Slovenije.
Po proslavi smo se fotografirali z načelnikom slovenske vojske
generalmajorjem Alojzom Šteinerjem in legendarnim govorcem
Janezom Stanovnikom.
Začelo se je splošno slavje. Kredarica je bila ena sama pesem
in razigranost. Do poznih ur smo nazdravljali, peli pesmi in se
veselili.
Tudi sobotno jutro je bilo sončno. Pravočasno smo morali na
Pokljuko, na Rudno polje, kjer smo sodelovali kot pohodniki na
zaključni proslavi.
Ministrica Ljubica Jelušič je v slavnostnem govoru poudarila pomen spominskega pohoda, ki ima svoje
korenine v prvobitnosti in krvavi zgodovini slovenskega naroda. Ankaranovci so večkrat prišli peš
v maršu od morja pa do vrha Triglava, zato nas
spominjajo na veličastne zmage in partizanske marše, ki so doprinesli k zmagi in svobodi
slovenskega naroda. Njim in vsem podobnim
v čast se imenujeta slovenski vojaški ladji
Ankaran in Triglav. Poudarila je še, da samo
dobro opremljena slovenska vojska lahko
očuva in brani svobodo slovenskega naroda,

kajti narod, ki nima svoje vojske, je zapisan počasnemu, neizogibnemu propadu. Poudarila je:
»… SV je danes del vojske, ki se bori za mir … S
spominskim pohodom potrjujemo partizansko
gibanje iz 2. svetovne vojne kot osvoboditelje iz
leta 1991 in vse tiste, ki se še danes borijo za
ohranjanje istih vrednot – svobode, demokracije
in zoperstavljanja vsem rasizmom in fašizmom …«
Po proslavi smo naredili skupinsko fotografijo s sekretarjem Zveze slovenskih častnikov in podčastnikov
Jankom Ljubičem, nato pa se srečni in ponosni na dobro
opravljeno nalogo vrnili domov.
Hvala Triglav, hvala Pokljuka!

novi poveljnik 72. br. SV

Polkovnik Dušan Toš
poveljnik 72. brigade SV

Dušan Toš
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Dosedanji poveljnik 72.
brigade SV podpolkovnik
Ernest Anželj je predal dolžnost poveljnika brigade
polkovniku Dušanu Tošu.
Polkovnik Dušan Toš se
je rodil 1961 na Ptuju.
Mladost je preživel v Trnovski vasi in Vitomarcih. Za
seboj ima bogato vojaško
kariero.
Pred prihodom na poveljniško dolžnost v 72.
brigado je polkovnik Toš
opravljal dolžnost načelnika sektorja za vojaško
izobraževanje in usposabljanje v GŠSV.
Sedaj živi z družino v Celju.

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)

Spominski pohod Pekre

19. SPOMINSKI POHOD PEKRE 22. MAJA 2010
SPOMIN NA DOGODKE PEKRE, 23. 5. 1991
Spomin na te dogodke ne sme zbledeti
in oditi v pozabo, saj je prihajajoče leto
2011 okrogla 20. obletnica nepozabnih
dogodkov pred 710. Učnim centrom Pekre, ki nas vežejo na to prelomno leto,
v katerem smo na osnovi plebiscitarne
odločitve oblikovali atribute samostojne
države RS. Pritiski Beograda skupaj z biCiril Štros,
všo JLA so bili močni in preteči, da to preEnota Pekre
prečijo tudi z vojaško intervencijo. Vendar
na srečo ta načrt ni uspel. O tem je bilo
veliko napisanega, povedanega in dokumentiranega. Torej, to
se mora pomniti.
Spomin na vse udeležence, povezane s temi velikimi, usodnimi
dejanji iz obdobja osamosvojitve slovenske države, moramo
negovati z vso ljubeznijo in potrebno pozornostjo.
Letošnja prireditev je resnično odrazila naše emocije in spomin
na vse, ki so ustvarjali in ustvarili našo novo državo, saj je bila
organizirana na zelo visokem nivoju, kot se spodobi za takšno
svečanost. Za ilustracijo navajamo nekaj spremljajočih prireditvenih dogodkov, ki so dopolnili celoten dogodek: 4. srečanje
veteranov Pekrskih dogodkov (21. 5. 2010) v Domu kulture
Pekre, Koncert Big Band-a SV s spremljajočim vokalom Evo
Hren. S svojimi govori so dogodke osvetlili: Rudi Moge, nekdanji poslanec DZ, je obširno poročal o razgovorih s predstavniki bivše JLA v izogib potencialne vojaške intervencije na našo
državo. Obenem je poudaril nemajhno razočaranje, da smo po
konstituiranju države zabredli v kapitalizem 19. stoletja, grabež
državne lastnine in s tem povzročili razslojevanje državljanov
na bogate z neupravičenim in nezakonitim bogatenjem na eni
strani, na drugi pa na sloj vse bolj revnega prebivalstva.
Zlatko Partlič, predsednik TD Pekre in sekretar OZSČ Maribor, je zelo neposredno podal jedro dogodkov v tedanjem IC
Pekre, pa tudi nemajhno razočaranje ob pojavu “tajkunstva” v
naši družbi, kar je povzročilo razvrednotenje vseh etično-moralnih norm, za katere si prizadevamo.
Prisotne so tudi pozdravili predsednik KS Pekre Jože Černelc

in predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Janez Pajer.
Po končani slovesnosti so bili vsi prisotni povabljeni v sprejemne prostore PGD Pekre, kjer so nam pridne krajanke postregle
s okusnim prigrizkom. Kozarček rujnega tudi ni manjkal. Tako
smo ob prijetnem kramljanju preživeli zanimiv večer. Naslednji
dan nas je čakal spominski pohod s spremljajočimi aktivnostmi
kot delom tega programa.
Spominski pohod (22. 5. 2010) se je ob 11. uri v oblačnem in
deževnem dnevu pričel iz IC Pekre in nadaljeval proti Vojašnici
generala Maistra v Mariboru. V čast nam je bilo, da so se pohoda udeležili tudi povabljeni predstavniki prijateljskih OZSČ
Novega mesta, Metlike, Litije, Brežic, kateri so s svojo prisotnostjo poudarili pomembnost dogodkov. Sprejem v VGM je bil
zelo prijateljski in prisrčen. Topla okusna malica in vroči čaj so
prav prišli utrujenim in razmočenim, toda dobro razpoloženim
pohodnikom. Topel sprejem in prijateljski obrazi so ustvarili prešerno vzdušje, v katerem smo si ogledali razstavljeno vojaško
opremo. V lepem šotoru je bilo lično predstavljeno delovanje in
aktivnosti OZSC Maribor z veliko informacijami, katere so nam
dale podrobno sliko dela naše organizacije. V prid temu smo
organizirali tudi nogometno tekmo med MORS in ZSČ, katero
smo si ogledali ob bodrenju naših ekip. Lahko rečemo, da je
tekma potekala v pravem športnem vzdušju. Vrnitev v IC Pekre
je bila prijetna, sonček se je prikazal in nasproti nam je prihajal
lep, umit dan.
IC Pekre ob vznožju že ozelenelih vinogradov nas je pričakal
obsijan sončen dan, pripravljen na veliko slovesnost. S svojo
prisotnostjo nas je počastila ministrica za obrambo dr. Ljubica
Jelušič v spremstvu visokih predstavnikov MORS-a. V svojem
nagovoru prisotnih je med drugim poudarila pomembnost ohranitve spomina na pekrske dogodke. Celotno dogajanje se je
končalo z obiskom travnika nad centrom z vročima kotličkoma,
iz katerih so se kadili vonji pohorskih specialitet. Hkrati smo ob
kozarčku dobrega dolenjskega cvička še skupaj zapeli.
Upamo in si želimo, da se v naslednjem letu ob okroglem 20.
spominskemu pohodu Pekre 1991 ponovno srečamo v tradicionalno prijetnem okolju in prijateljskem vzdušju.
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PREDAVANJE

Častniški ples

Vranov let
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Pištola - OZSČ - streljanje

Konferenca OZSČ

Foto: Frajzman, Anžel, Ploh
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Kako lahko sodelujem s SV

Kako lahko sodelujem
s Slovensko vojsko
Pridobivanje kadrov za Slovensko vojsko je zelo zahtevna naloga, saj je zaradi specifičnosti poklica potrebno najti prave ljudi z
ustreznimi znanji in psihofizičnimi lastnostmi. Pridobivanje kadrov
za potrebe Slovenske vojske je na Ministrstvu za obrambo RS
zaupano Uradu za vojaške zadeve. In katere so možne oblike
sodelovanja s Slovensko vojsko?

svoj vsakdan popestriti z novimi izzivi, dinamiko in dodatnim izpopolnjevanjem. Pogodbeni rezervist je za svoje sodelovanje tudi
ustrezno nagrajen, seveda pa se mora usposabljati in uriti do 30
dni skozi vse leto. Pogodbeni rezervisti lahko pomagajo tudi ob
naravnih in drugih nesrečah, od leta 2009 pa sodelujejo skupaj
s poklicnimi vojaki Slovenske vojske na mirovni misiji na Kosovu.

Seveda je na prvem
mestu pridobivanje
ustreznih kandidatov in kandidatk za
poklicnega vojaka.
V Slovenski vojski je
že sedaj zaposlenih
kar nekaj pripadnic
nežnejšega spola, ki
opravljajo vsa zahtevna dela in naloge na enak način in odgovorno
kot njihovi moški sodelavci.
Kandidati za zaposlitev v SV morajo zadostiti vsem zahtevanim
pogojem, od ustrezne starosti in izobrazbe do psihofizičnih sposobnosti in uspešno opravljenega testa gibalnih sposobnosti. Tisti, ki
jim to uspe, podpišejo petletno ali desetletno pogodbo o zaposlitvi,
z možnostjo podaljšanja. Sledijo številna vojaška urjenja in specialistična usposabljanja, najbolj uspešni ustrezno napredujejo po
vojaški hierarhiji in si gradijo svojo kariero kot poklicni pripadniki
Slovenske vojske. Pridobljeno znanje in izkušnje jim omogočajo
tudi sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah ter ravnanje
in upravljanje s sodobno vojaško opremo in tehniko.

Mladim, ki želijo svojo kariero graditi v vojski, so namenjene štipendije, ki jih razpisuje Slovenska vojska. Prejemniki štipendij
morajo redno opravljati svoje šolske oziroma študijske obveznosti, po končanem šolanju pa ministrstvo sklene s štipendistom
delovno razmerje za delo v Slovenski vojski oziroma pogodbo o
opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.

Za vse tiste, ki so stari od 18 do 27 let in bi prav tako želeli spoznati življenje in delo vojaka, je prav gotovo zanimivo prostovoljno
služenje vojaškega roka. Služenje traja 3 mesece, za čas služenja
pa prostovoljci prejmejo tudi plačilo. Poleg drugih bonitet, ki jih
prostovoljno služenje prinaša, je pomembno tudi to, da se jim čas
služenja šteje v pokojninsko dobo, vojaki prostovoljci pa imajo tudi
prednost pri zaposlitvi v Slovenski vojski.
Zanimivo je tudi sodelovanje v pogodbeni rezervi, ki je namenjeno
predvsem vsem tistim, ki želijo poleg rednega opravljanja poklica
www.globus.si

globus@globus.si

Agencija Maribor, Ulica Vita Kraigherja 1
tel. 02 2501 853, 02 2527 835, 02 6202 233; 02 2501 854

Agencija Miklav`, Ptujska cesta 22
tel. 02 6292 344, 02 6296 070; fax 02 6296 071
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Vse, ki vas zanima katera od predstavljenih oblik sodelovanja s
Slovensko vojsko, pa tudi tiste, ki želite izvedeti več o življenju
in delu vojaka ter o orožju in opremi, ki jo uporablja, vabimo, da
obiščete spletne strani www.postanivojak.si, kjer boste zagotovo
dobili odgovore na vaša vprašanja in druge informacije ter podatke o Slovenski vojski, ki vas zanimajo!
Urad za vojaške zadeve MORS

20 let MSNZ

20 let MSNZ
Pisalo se je leto 1990. Dogajanja v Jugoslaviji konec osemdesetih let 20. stoletja
so napovedovala slovo in razpad tako opevanega bratstva in enotnosti narodov in
narodnosti na tedanjem prostoru SFRJ.
Slovenija je že nakazovala svojo pot v prihodnost in jo v letu 1990 potrdila s prvimi
demokratičnimi volitvami. Rezultat in poPolkovnik Venčeslav sledice poznamo.
Ogrinc, Enota Hoče To je bil povod za razorožitev takratne Teritorialne obrambe Republike Slovenije v
maju 1990, neposredno po volitvah. Skoraj bi jim uspelo. Če . . .
Če ne bi bilo projekta Manevrske strukture narodne zaščite
(MSNZ), ki je začel svoj pohod maja 1990, dosegel vrhunec
avgusta in septembra ter se preoblikoval v novo TO v začetku
oktobra. Če ne bi bilo upornikov z razlogom. Tudi na Štajerskem
in seveda v našem Mariboru.
Če tudi mi, pripadniki MSNZ, ne bi prispevali svojega pomembnega deleža v procesu osamosvajanja in skupaj s slovensko milico
zagotovili temeljev nove države. Mi, zelena in modra komponenta
MSNZ, kot pravimo sedaj nekoliko v prispodobi.
MSNZ je na področju Vzhodno-štajerske
pokrajine (VŠP), takratnih občin Maribor,
Ruše, Pesnica, Ptuj, Ormož, Lenart in Slovenska Bistrica organiziral in vodil načelnik
pokrajinskega štaba MSNZ VŠP.
V začetku septembra 1990 smo bili imenovani načelniki občinskih štabov MSNZ.
Takoj smo si izbrali najbolj zanesljive sodelavce. V tajnosti so bili ustanovljeni štabi MSNZ občin, izdelani
osnovni mobilizacijski dokumenti z načrti vpoklicev, načrti uporabe ter formirane enote. In seveda najpomembnejše. V največji
tajnosti smo pričeli z izvzemom orožja iz skladišč TO, ki so bila v
objektih JLA, in razseljevanjem oborožitve in streliva ter minsko-eksplozivnih sredstev na skrivne lokacije v nekaterih podjetjih
in pri najbolj zanesljivih posameznikih. Nekaj oborožitve, streliva,
protitankovskih min in ročnih bomb smo tudi pripeljali iz skladišč
zaprtega območja Gotenica.

Člani občinskega štaba MSNZ Maribor - 1990

V te aktivnosti smo vključili skupino skrbno izbranih posameznikov takratne stalne in rezervne sestave TO. Ves čas pa v tesnem
sodelovanju s pripadniki milice, vključenih v MSNZ. Normalno
smo hodili v službo, opravljali redne naloge, po službi izdelovali
načrte bojne uporabe, ponoči nadzorovali tajna skladišča, neprekinjeno obveščevalno pokrivali nasprotnika – JLA.
V sredini septembra 1990 smo v sestavi MSNZ Maribor imeli
štab in 6 odredov, ki bi jih lahko s samosklicem in s pomočjo
oddelka za ljudsko obrambo mobilizirali kot enote Narodne zaščite. To bi bilo v skladu s takratno zakonodajo in mimo vpliva
Beogradu vdanega vodstva TO Slovenije ali celo JLA. Vir popolnitve te strukture so bile nekatere enote TO Maribor. Seveda
pa je bilo za računati še na oboroženo silo milice, ki ni doživela
razorožitve kot TO.
Enako se je dogajalo po vseh 13 pokrajinah in 62 občinah v
Sloveniji. To pa je že bila respektivna oborožena sila države v
nastajanju. Osamosvojitveni procesi in priprave nanje so tako
bili zavarovani tudi z orožjem.
4. oktobra 1990 je MSNZ prišla v sestav TO Slovenije in pod
poveljstvo novega načelnika RŠTO. Poznejši dogodki so potrdili
izvirnost, enkratnost in zgodovinski pomen tega osamosvojitvenega projekta za Slovenijo.
Naj ne bo nikoli pozabljeno, uporniki z razlogom!

Obvestilo!
Vse člane OZSČ obveščamo, da so uradne ure vsako sredo v tednu, od 10. ure do 13. 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.
Tudi naslednje leto ne pozabite plačati članarino!
Uredništvo
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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Župan Kangler

ŽUPANOV DRUGI MANDAT
Prvič v zgodovini mesta Maribora je bil
župan izvoljen v prvem krogu. Kakšni so
vaši občutki in kako ocenjujete potek
volitev v Mariboru?
V preteklem mandatu lahko brez trohice
dvoma rečem, da smo delali dobro. Kljub
zaostrenim gospodarsko-finančnim razmeram v svetu in doma nam je uspelo
Župan MO Maribor
obljubljeni volilni program izpolniti. Naj
Franc Kangler
na tem mestu navedem samo tiste najbolj izstopajoče – obnova Karantene,
obnova Naskovega dvorca, zavetišče za živali, lutkovno gledališče, dolg do družbe Aquasistems, dolg do družbe Veolia,
cesta Kamnica – Kungota, I. in II. faza obnove Ljudskega vrta,
kulturni dom v Kamnici, zamenjava vseh azbestnih kritin na
šolah in vrtcih, sanacija odpadkov v Dogošah, pridobitev ustreznih zemljišč za termično obdelavo odpadkov itd. Še zlasti
pa sem vesel, da smo uresničili projekte, ki so jih obljubljali
že prejšnji župani, pa jih niso znali ali zmogli izpeljati. Tukaj
zlasti mislim na lutkovno gledališče in na zavetišče za živali.
Še več: tudi nepredvidene nesreče, kot je bil padec stebra
Pohorske vzpenjače, nam je uspelo sanirati in jih obrniti v prid
ter razvoj mesta. Ob tem pa je najpomembnejše, da nam je
uspelo v minulih štirih letih s pridobljenimi projekti in sredstvi
(evropskimi, državnimi in lastnimi) postaviti dobre temelje za
nadaljnji razvoj mesta. Tako sem upal in verjel, da bo to moje
in naše delo v preteklem mandatu tudi nagrajeno in potrjeno
s strani volivk in volivcev. Izvolitev za župana že v prvem krogu
ob še enajstih županskih kandidatih je seveda veliko priznanje
s strani Mariborčank in Mariborčanov. Zavedam pa se tudi odgovornosti, ki mi je s tem naložena. Maribor prihaja v eno svojih
najpomembnejših obdobij, ko se mora dokazati kot moderno,
uspešno in zrelo mesto. Brez dvoma bomo vse zadane obljube,
projekte in naloge za ta mandat tudi izpolnili.
Prva konstitutivna seja mestnega sveta je za nami. Kako komentirate potek seje in kakšna bo bodoča koalicija v Mariboru?
Prve seje mestnega sveta so ponavadi bolj glasne, saj morajo
zlasti novi mestni svetniki postati oziroma ostati prepoznavni.
Prav tako se koalicija in notranja razmerja šele vzpostavljajo.
Zame nič kaj novega. Glede na to, da so tudi drugi županski

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

kandidati z njihovimi strankami obljubljali bolj ali manj enake
projekte, pričakujem, da bodo skozi delo mestnega sveta te
načrte in projekte tudi podpirali. V prejšnjem mandatu sem
samo s tremi »svojimi« svetniki vzpostavil široko programsko
koalicijo. Sedaj, ko imam v mestnem svetu deset »svojih« svetnikov, sem prepričan, da bo to nekoliko lažje dosegati.
Prvi županski mandat je uspešno za vami, v drugega ste tudi
že zakorakali. Bo novi županski mandat lažji ali težji od prvega?
Verjetno noben županski mandat v Mariboru ne more biti lahek. Še zlasti ne sedaj, ko smo sredi gospodarske krize. Res
pa je, da imamo vzpostavljeno dobro ekipo in vodstvo mestne
uprave. Prav tako pa smo v minulih štirih letih postavili dobre
temelje za nadaljnji razvoj mesta.
Kakšno je sodelovanje Mestne občine Maribor z Ministrstvom
za obrambo RS in aktualno ministrico Ljubico Jelušič?
Sodelovanje Maribora s Slovensko vojsko je vseskozi na visoki
profesionalni ravni, tako da ni toliko odvisno od aktualnega
ministra ali ministrice. S prejšnjim ministrom za obrambo Karlom Erjavcem smo rešili nekaj dolgoletnih problemov – prenos
lastništva Narodnega doma na Mestno občino Maribor, odkup
obrambnega doma v Pekrah, prenova Kadetnice. To uspešno sodelovanje se nadaljuje tudi z ministrico Ljubico Jelušič.
Maribor s svojo okolico pa v vojaški doktrini predstavlja tudi
pomembno strateško točko oziroma območje, tako da je za
dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo zainteresirano tudi
Ministrstvo za obrambo RS.
Predstavljeni program na vaši internetni strani kangler.si in
predvolilni reviji je stvaren in zelo razdelan. Kateri so tisti vaši
glavni cilji, na podlagi katerih bomo ob koncu tega mandata
ocenjevali, ali je župan Franc Kangler izpolnil svoje predvolilne
obljube?
K pripravi programa sem povabil širok spekter ljudi z različnimi
znanji in izkušnjami tako pri delovanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter mesta kot celote. Program je večplasten,
razdelan po sklopih za mesto kot celoto. Za programe mestnih
četrti in krajevnih skupnosti pa so bili zadolženi naši kandidati
na Županovi listi po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, ki
najbolje poznajo probleme, zahteve in želje na mikroravneh.
Tako nismo obljubljali nič nerealnega. V postavkah programa
smo izhajali iz obstoječih programov, finančnih načrtov in perspektiv – tako evropskih, državnih in lastnih.
Glavni cilji pa so seveda povezani z Evropsko prestolnico kulture 2012, in sicer zgraditev nove umetnostne galerije, ureditev
nabrežja Drave v območju Lenta, brv ob starem mostu, ureditev mestnih trgov, Mariborska knjižnica, nov akvarij – terarij,
projekt Piramida. Seveda si želim, da bo tudi začrtani program
v okviru Maribor EPK 2012 dobro izveden in sprejet tako v
Mariboru, Sloveniji, Evropi in svetu. To je seveda skrb vodstva
in programskega direktorja EPK 2012. Nadalje sledi uspešna
izvedba zimske univerzijade v januarju 2013, v okviru katere
upamo na organizacijsko–logistično podporo tudi s strani Slovenske vojske.
Uredništvo
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Vranov let

Naša udeležba na spominski slovesnosti
»Vranov let« ter na pohodu
21. avgusta 2010 je bilo kratko srečanje v Mariboru pri stari
carinarnici v Melju, kjer je bilo med 2. svetovno vojno taborišče
za vojne ujetnike in istega dneva ob 11. uri je bila spominska
slovesnost v Ožbaltu, katere smo se udeležili tudi člani OZSČ
Maribor. Zaradi velikega zanimanja naših članov smo organizirali
avtobusni prevoz do prizorišča – spomenika pri elektrarni Ožbalt,
kjer smo se udeležili spominske slovesnosti ob spomeniku, ki so
ga odkrili leta 1985 v spomin na udeležence reševalne akcije
borcev Šercerjeve brigade.
Projekt »Vranov let« naj bi ohranjal spomin na sodelovanje slovenskih partizanov, aktivistov in prebivalcev z zavezniki druge
svetovne vojne. Reševali so pobegle vojne ujetnike po padcu
Italije septembra 1943, ki so bežali preko Slovenije na vzhod,
kjer so jih prevzeli hrvaški partizani. Kasneje do konca vojne pa
so reševali zavezniške ubežnike iz nemškega Reicha. Posebno
pomembno pa je bilo reševanje zavezniških letalcev, ki so se iz
zadetih letal načrtno reševali na slovensko ozemlje, da bi se s
pomočjo partizanov vrnili v svoje italijanske baze.
Rešitev tako velike enote britanskih vojnih ujetnikov (79), kot je
bila Churchesova, je zagotovo edinstven dogodek v zgodovini druge svetovne vojne v Evropi. Prav ta izjemnost pa daje priložnost,

Veteran Vili Kos je bil obveščevalec na področju od Gornjega
Grada do partizanskega koridorja in je živa priča dogodka. Še

vedno aktivni kartograf nam je pripravil zemljevid z zarisano potjo
pobega. To pot želimo registrirati kot »Mednarodno spominsko
pot zavezništva – Vranov let« z oznako »E – Vran«.

Zakaj je dogodek pomemben za Slovence

da se s projektom »Vranov let« spomnimo na reševanje mnogih
drugih skupin zavezniških ujetnikov in sestreljenih letalcev. Spomnimo se tudi na sodelovanje prebivalcev, ki so z reševanjem
zaveznikov žrtvovali svoje imetje in življenje.
Kako lepo je živeti, kajne? To so bile besede še živečih rešenih
pilotov leta 1985, ko sta obiskala Slovenijo. To sta bila Ralph
Churches in Les Laus.
S kakšnim zanosom in neizmerno hvaležnostjo sta dejala, da sta
ponosna, da poznata Slovence. Peščica ljudi je tokrat prevzela
nase ogromno odgovornost in za ceno svojih življenj in življenj
svojih družin pomagala rešiti izčrpane ujetnike. Čuvajte tovarištvo in prijateljstvo, ki danes postaja redkost. Nama ste vse
to poklonili in to je za naju največji zaklad. Danes žal živi le še
92-letni Ralph Churches, ki se po svojih močeh skupaj z mnogimi
pri nas trudi oživiti projekt MEDNARODNA SPOMINSKA POT
ZAVEZNIŠTVA – VRANOV LET.

Društvo GEOSS uvršča projekt Vranov let med svoje stalne programe. Izhodišče za pripravo scenarija letošnje kulturne prireditve ob Mednarodnem dnevu prijateljstva v zavezništvu na
GEOSS-u ob 65-letnici zgodovinskega dogodka je knjiga Ralpha
Churchesa »Vranov let v svobodo« in njegovo videnje pogumnega
slovenskega človeka, največkrat kmeta, pripravljenega umreti,
da bi lahko pomagal sočloveku, ne oziraje se na njegovo tujost.
Človeka z veliko začetnico: socialno šibkega in po številu majhnega, a po dejanjih mogočnega. Takratni naš slovenski človek, ki
ga nosimo v sebi in iz čigar korenin izhajamo, je zgled in temelj
za mednarodno prijateljstvo, sodelovanje, spoštovanje in sprejemanje vseh in tudi nas samih, zato tudi za ohranjanje svojih
kulturnih vrednot in posebnosti.
Društvo GEOSS je po sklepu svojega odbora prevzelo odgovornost za razvoj projekta »Vranov let« in se je s tem izreklo, da bo
nosilec projekta.
Društvo GEOSS bo razvijalo projekt timsko ob sodelovanju ZZB
NOB Slovenije, Slovenske vojske, Planinske zveze Slovenije, Taborniške zveze Slovenije, strokovnih sodelavcev – zgodovinarjev
in morebitnih posameznih entuziastov. Iskalo bo stike z zavezniškimi veteranskimi in drugimi organizacijami preko britanskega
veleposlaništva, da bi jih sčasoma privabili na etapne pohode.
Na kraju vsake etape naj bi bila krajša slovesnost, posvečena
spominu na skupne akcije partizanov in zaveznikov.
Na tej spominski slovesnosti in pohodu so se nam pridružili tudi
člani prijateljskih OZSČ iz Novega mesta, Brežic in Litije. Skupaj
smo preživeli lep, sončen in naporen dan. V članek smo vključili
tudi sestavek Irene Bučar iz Ruš.
Ilka Riedl
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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Pohod na marinovo

Osmi pohod na Marinovo 2010
Predsedstva enot OZSČ Limbuš, Pekre in
Studenci so se ponovno odločila prevzeti
organizacijo tradicionalnega pohoda, ki je
bil popestren tudi s športnim in tekmovalnim delom v vojaških veščinah.
Z veseljem sva se z ženo Sonjo odzvala
povabilu, saj organizator vedno poskrbi, da
na cilj prispejo tudi tisti manj mladi.
Drago Kramer,
Prvi vtis je bil dober. Lepa junijska soboEnota Tezno
ta se je naredila iz klavrnega tedna. Na
zbirnem mestu pri Domu kulture v Pekrah
se je zbrala množica pohodnikov, opremljenih s palicami in nahrbtniki, napolnjenimi z rezervnimi majicami, anoraki in raznimi
okrepčili. Tukaj nas je pričakala tudi dobrodošlica v obliki kave
in ‘ta kratkega’. Stane je poskrbel, da smo vsi pravočasno dobili

nim hišam in vilam ter urejenemu okolju. Z desne strani so nas
obdajali lepo negovani vinogradi, ki so sami govorili, da jih ujma
ni zajela. Bohotila se je obilna letina.
Malo utrujeni, žejni in prepoteni smo drug za drugim prispeli do
domačije Potočnik. Gospodinja Marica nas je že pričakala s tremi vrstami enolončnice, ki je pri njej še zlasti okusna. Nadaljnja
pot nas je vodila na kmetijo Zgornje Marinovo. Zopet kmečki
prigrizek, okrepčilo, ogled vinske kleti in prijetno druženje v senci
dreves. Pot smo nadaljevali po gozdu, skozi naselje Kordek. Oko
se človeku zaustavi na lepo urejenih vikendih, kjer njihovi lastniki
preživljajo svoj prosti čas. Umakniti se iz mestnega vrveža pod
vznožje Pohorja v tak ambient je, milo rečeno, lahko samo užitek.
Še kratek del poti in že smo bili v IC Pekre. Najbolj navdušeni so
še streljali z zračno puško. Na koncu so bili najboljšim podeljeni
pokali in priznanja.

bloke za hrano in pijačo. Ko je številčna množica pohodnikov
kramljala na zbirnem mestu, so organizatorji speljali tekmovanje v ruskem kegljanju posameznikov. Vzporedno je na travniku
potekalo tekmovanje v metu šolske bombe.
Končno pohod. V skupinah smo se podali proti kmetiji Potočnik.
Na poti smo opazovali naselje Hrastje in se čudili novo zgraje-

Presenetila nas je bogata malica z žara. Naš Ivek pač nikoli ne
zataji.
Ja, veselo je bilo! Zbralo se nas je okoli 90 »naših«, pa še 10
Dolenjcev iz Novega mesta. Veseli in zadovoljni smo se razšli. Ko
smo se poslavljali od naših prijateljev iz Novega mesta, je bilo
slišati kratek komentar: »Še bomo prišli!«
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Republiška in občinska priznanja

REPUBLIŠKA IN OBČINSKA PRIZNANJA
2009

2010

Ferdo VTIČ
Zlata plaketa ZSČ

Igor PAHOR
Plaketa ZSČ

Franc BUKOVEC
Častni znak ZSČ

Hinko KOVAČ
Priznanje ZSČ

Anton OBREHT
Častni znak ZSČ

Stanislav KOLER
Častni znak ZSČ

Stanko VAUDA
Častni znak ZSČ

PGD Pekre
Častni znak ZSČ

Darko KUKOVEC
Priznanje ZSČ

Saša Smailagič
Priznanje ZSČ

Pisna priznanja OZSČ Maribor

Pisna priznanja OZSČ Maribor

Ivan KOLAREK – Enota Studenci
Alojz ZOREC – Enota Pekre
Vladimir TOMAŽIN – Enota Pekre
Restavracija IDILA Maribor
Uprava za zaščito in reševanje izpostava Maribor
MHP d.o.o. Gregor Šoštarič – Enota Studenci

Franjo POKOS – Enota Slivnica
Marjan HERNEC – Enota Studenci
Bojan STEINBUCHER – Enota Pekre
Franc KODRIN – Enota Pekre
Milan PAULIN – Enota Pekre
Turistično društvo Duplek
AMD Orehova vas
Planinsko društvo SKALCA
Uredništvo
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Pohod Trebelno

TREBELNO 2010 – ZA MLADE
Za srečo cvet,
Za žalost cvet.
Od lepih cvetov si prevzet.
Valter Osanič,
Enota Rotovž 2

čeni v uniforme po originalnem kroju. Te uniforme imajo značilno
rjavo barvo, ki jo je težko opisati, izdelane pa so bile v domačih
delavnicah. Tudi orožje, ki ga predstavljajo, je sodelovalo v borbah.
Ko gledamo predstavljeno razkošje tehnike in idej, ne smemo
mimo tega, da je služilo Slovencem v uteho in pri željah za svojim
gospostvom na svoji zemlji. Vse to pa lepo poveže njihova harmonika. In danes ne pozabimo temeljev slovenstva med NOV,
postavljenih za prihodnost marljivega človeka in lepe slovenske
besede. Morda bo tudi mladina naših poznejših rodov kdaj izvedela za to ideologijo.

Knjiga: kdo je ne pozna? Pa sem bral.
Znamenita Gubčeva brigada je doživela krst 4. septembra 1942.
leta. Zaradi neizmerno krutih postopkov italijanske okupatorske
vojske, nemške vojske in drugih na tem področju so se domačini
postavili v bran fašizmu in ustanovili brigado, imenovano po vodji
kmečkega upora iz leta 1572–73 Matiji Gubcu. Delovala je po
bližnji in daljni okolici. Spominjamo se legendarnega Jelenovega
žleba, kjer so štiri partizanske brigade Gubčeva, Cankarjeva, Šlandrova in Tomšičeva uničile elitni italijanski bataljon »Maseratie«.
Sodelovala pa je tudi pri osvoboditvi Ljubljane leta 1945. Njen prvi
komandant je bil partizanski general Lado Ambrožič – Novljan.
Vsako leto se naše Območno združenje slovenskih častnikov Maribor s svojimi predstavniki tradicionalno udeleži pohoda po poteh
brigade. Na te kraje nas veže zaprisega pobratimstva s tamkajšnjim združenjem slovenskih častnikov, skupna zgodovina in potomstvo stare trte z Lenta. Tega pohoda se radi udeležimo, kajti
čaka nas prijaznost ljudi in kraja. Po starem slovenskem običaju
smo ob sprejemu deležni pogostitve z domačim pecivom, kruhom
in medom v satovju. Temu se reče prijaznost brez primere. Seveda
pa tudi mi ne pridemo praznih rok.
Med slikovitimi vinorodnimi griči in skozi gozdove nas vodi pot do
slavnostnega prostora na Trebelnem. Nasproti nam vozijo pravi
ameriški »džipi« iz takratnega časa, na njih pa sedijo borci, oble-

Ob 69. obletnici je bila slavnostna govornica na proslavi ministrica Katarina Kresal in moram reči, da je name naredila vtis kot
predstavnica mlajše generacije s prav posebnim poudarkom, da
se našega slovenstva moramo zavedati, nikakor pa ne smemo
zanemariti svojih korenin.
Vem, da je to, kar sem napisal, pojem, ki se goji v mnogih glavah in
srcih. Osnova za vsa takšna razmišljanja so zgodovinska dejstva,
neizpodbitna za spreminjajočo prihodnost.

Nogometno srečanje

TRADICIONALNO MAJSKO NOGOMETNO SREČANJE
Lanskoletni izpad majske tekme med ekipama MORS in OZSČ MB smo oboji nekako
preboleli. Priznati pa moramo, da nam ni
bilo lahko. Morebiti je prav večja želja po
nadaljevanju že tradicionalne tekme, ki jo
zaigramo v okviru obeležitve pekrskih dogodkov, botrovala dobri pripravi letošnje
tekme. Vodstvo OZSČ Maribor je z dopisom
Bruno Kremavc,
dr. Ljubici Jelušič, ministrici za obrambo RS,
Enota Slivnica
zaprosilo za tekmo z ekipo MORS-a na zelenici v Vojašnici generala Maistra v soboto, 22. 5. 2010. Odgovor je bil hiter in vzpodbuden. Priprave za
zagotovitev in izvedbo tekme so brž stekle. 72. brigada SV je tudi
tokrat opravila levji delež priprav. Drugi vključeni smo dodali le še
piko na i. Slišati je bilo, da se oba selektorja ekip trudita zagotoviti
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ekipo, ki bi jo spoštovali tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu
v Južni Afriki.
Po prijateljskih pozdravih igralcev obeh ekip je predsednik ZSČ
polkovnik Miha Butara v imenu ekipe OZSČ Maribor načelniku
GŠSV generalmajorju Alojzu Šteinerju podaril kompleten vijoličasti
dres s številko 9. Le-tega si je s svojo prodornostjo in učinkovitostjo
na dosedanjih tekmah slednji tudi zaslužil. Svečano, s posebnim
začetnim udarcem v znak miru je polkovnik Butara, do te tekme
tudi igralec in kapetan ekipe OZSČ Maribor, tekmo tudi uradno
otvoril. Ekipa MORS-a je nastopila v zelenih, častniška pa v vijoličastih dresih.
MORS se je predstavil s sledečo zasedbo: SVETIČIČ, ZAVRŠNIK,
ROMIH, MAUKO, ARKO, TKAVC, ŠTEINER, MAHMUTOVIČ, MAJCEN,
KOREN, JURČAN in POLJŠAK. Kombinirano ekipo OZSČ MB so zastopali: KREMAVC, KOČEVAR, FRANGEŽ, ČEH (kapetan), KRAJNC,

Nogometno srečanje
FIŠER, VIŠNAR, EMERŠIČ in ČRNKO.
Tekma se je končno pričela. Ekipa MORS-a je silovito pritisnila.
Obramba častnikov, vključno z vratarjem, je krčevito odbijala napade. Tu in tam so v nasprotnem napadu tudi zapretili. Po približno
15 minutah še vedno stopnjevanega pritiska dobro uigrane ekipe
MORS-a je vendarle počilo. Po uspešni akciji celotnega napada je
TKAVC zadel za 1:0. Le nekaj minut za tem tudi veselje častnikov.
V kazenskem prostoru zelenih je nekdo položil enega častniških
napadalcev in sodnik je brž pokazal na belo točko. EMERŠIČ je rutinirano izvedel kazenski strel in izenačil rezultat na 1:1. Komentator
tekme Martin BENKO, obenem tudi novo izvoljeni podpredsednik
OZSČ Maribor, je bil od veselja skoraj ob glas. Toda zadovoljstvo
častniške ekipe je kmalu pošlo.
Spretni KOREN je s strelom iz bližine ekipo zelenih ponovno popeljal v vodstvo – 2:1.
»Koliko je še do polčasa?« je marsikdo od nas pomislil. Žvižg nevidnega, torej odličnega, sodnika Reneja Turka nas je odrešil nadaljnjih muk. Toda bodimo pošteni, dobro in hrabro so se borili, četudi
le za žogo. Kratek počitek in nekaj požirkov potrebne tekočine nam
je godil. Toda ples na zelenici se je kmalu pričel. Postalo je nekoliko
soparno. Zeleni so na začudenje nekoliko popustili. Nasprotno pa
so častniki to izkoristili v svoje dobro. Odlični EMERŠIČ je izkoristil neodločnost branilcev in zavrnjeno žogo preusmeril za hrbet
SVETIČIČA, ki se je v drugem polčasu kar nekajkrat izkazal. Bolj

se je tekma bližala h koncu, bolj so pešale moči častniške ekipe,
ki ni imela zadovoljive rezerve. Dva igralca, vratar POLANEC in levi
branilec ADEMOVIČ, ta dan nista uspela priti na prizorišče. Eden
upravičeno, drugi je zaigral karto za naslednje tekme. Zeleni so
ponovno stisnili obroč pred častniškim golom, borili smo se z zadnjimi močmi. Nekaj minut pred koncem se je vendarle zgodilo. Še
drugič na tekmi je v polno zadel srednji napadalec TKAVC. Kljub
zadetku in zaostanku si je ekipa vijoličastih prizadevala rezultat
izenačiti. ČRNKO je s silovitim udarcem oplazil prečko, še je brlelo
upanje. Minuto pred koncem sem se odločil še jaz, po hokejsko sem
zapustil vrata in stekel v napad, da morebiti le izenačimo. A glej ga
zlomka, nekdo od zelenih je prestregel žogo, ki je odskakovala na
robu njihovega kazenskega prostora in jo sredini igrišča mojstrsko
podal do hitrega ARKA. Slednji je žogo le še podaljšal v prazen gol
in veselje zelenih se je pričelo.
Tekma se je končala z rezultatom 4:2 (2:1) za ekipo MORS-a. Čestitamo!
Takoj po tekmi je predsednik ZSČ polkovnik Miha BUTARA vsem
udeležencem tekme in organizatorjem podelil spominske medalje.
Druženje vseh vključenih se je nadaljevalo v jedilnici VGM. Tudi
današnji zmagovalci so bili prepričani, da je bila ta tekma od vseh
dosedanjih najbolj kakovostna.
Prihodnje leto v maju nas čaka jubilejna peta tekma ob častitljivi
20-letnici pekrskih dogodkov.

Združujemo veteranska stališča

ZDRUŽUJEMO VETERANSKA STALIŠČA
10 let je od takrat, ko smo v Mariboru podpisali Listino o medsebojnem sodelovanju vseh veteranskih organizacij. Bili smo
med prvimi v Sloveniji in sodelovanje, ki
ga usmerja koordinacijski odbor, se je pokazalo kot koristno in potrebno. Škoda, da
na ravni države, kljub podpisanemu sporazumu pri predsedniku dr. Danilu Türku, ne
moremo govoriti z optimizmom.
Ne bo odveč, če si prikličemo v spomin nekaj vrstic iz podpisane Listine. Rekli smo,
da nas «druži domoljubje in zavest, da smo
se vsak v svojem času in danih razmerah
bojevali za Slovenijo ter v tem boju zmagali.
S tem smo opravili svojo dolžnost do domovine in slovenskega naroda. Zavedamo
se, da brez Maistrove vojaške akcije leta
1918, brez Osvobodilne fronte in upora

proti okupatorju 1941 ne bi bilo upora 50
let kasneje, to je osamosvojitvene vojne za
Slovenijo in zmage 1991. Prepričani smo,
da gre za živo povezane letnice, ko ima vsaka svojo zgodovino in svoje nosilce, vse pa
označujejo narodni pogum ter stremljenje
k svobodi in sožitju.«

V Listino smo še zapisali, da podpisniki
nočemo pod vplive dnevne politike in ne
dovolimo, da nas kdorkoli izrablja za svoje
namene.
Te vrstice zavezujejo in prav bo, da ostanejo ne le v našem spominu, temveč tudi kot
vodilo za naše sodelovanje.
V Mariboru ocenjujemo delovanje podpisnikov Listine kot pozitivno in koristno. Na
koordinaciji si izmenjamo različna stališča.

Demonstracija enotnosti in
sodelovanja pa je vsakoletno srečanje veteranov dveh
generacij na Limbuškem
nabrežju, kjer se zbere približno 2.000 borcev, veteranov vojne za Slovenijo, veteranov SEVER,
slovenskih častnikov, članov Društva generala Maistra, invalidov in mladine.
Seveda je mogoče sodelovanje in povezovanje med veteranskimi in drugimi domoljubnimi organizacijami še poglobiti.
Pogrešamo skupna in enotna stališča ter
poglede na pojave, kjer se dnevna politika
vmešava v veteranske organizacije z namenom spreminjanja zgodovinskih dejstev in
razbijanja enotnosti obstoječih veteranskih
organizacij. Takšne težnje po privatizaciji
zaslug v osamosvojitveni vojni opažamo
na ravni države.
Ni realno pričakovati, da bi v doglednem
času v Sloveniji dobili enovito veteransko
organizacijo, tako kot imamo enovit Zakon
o veteranih. Tudi takšne težnje so zaenkrat
utopija. Kaj pa v daljni prihodnosti?
Združenje borcev za vrednote NOB Maribor
Jože Berce
Tone Kropušek
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Letna konferenca Slivnica

LETNA VOLILNO-PROGRAMSKA KONFERENCA OZSČ
MARIBOR ENOTE SLIVNICA – 12. 2. 2010
Letošnja volilno-programska konferenca Enote Slivnica, enote častnikov, podčastnikov, njihovih najožjih družinskih članov, pridruženih članov in pristašev iz Slivnice, Radizela, Orehove in Hotinje vasi,
Črete, delno Rač in tudi iz Maribora je največ pozornosti namenila
pregledu dela in aktivnosti predsedstva in drugega članstva v obdobju 2006–2009, izvolitvi predsednika in drugih organov enote za
obdobje 2010–2013 ter sprejetju načrta dela enote za leto 2010.
S priznanji OZSČ Maribor – Enote Slivnica pa je nagradila najzaslužnejše članice in člane v letu 2009. Že trinajstič zapovrstjo se je
konferenca odvijala v OŠ Franca Lešnika – Vuka v Slivnici, tokrat v
petek, 12. 2. 2010.
Udeležba na konferenci (kljub istočasnemu pustovanju članstva DU
Slivnica v gostišču Zupanc, tam je bilo kar nekaj naših članov – parov)
je bila na visoki ravni. Dobrodošlico ji je zaželela tudi skupina živahnih
korantov in korantk. K popestritvi so svoje dodali še častni gostje na
čelu z županom naše občine Jožetom Merkušem. Zalednika sta kot
vselej poskrbela za dobro oskrbo. Piko na i pa je s harmoniko pritisnil
muzikant Franček, ki se je izkazal že na lanskem odmevnem »Pohodu
občine Hoče–Slivnica 2009«.
Letne volilno-programske konference OZSČ MB – ES se je udeležilo
37 članov(-ic), od tega 21 članov in 16 članic, kar je zagotovilo tudi
sklepčnost konference. Skupaj s častnimi gosti nas je bilo 44.
Konference so se udeležili Jože Merkuš, župan občine Hoče–Slivnica,
spremljal ga je Zvonimir Trstenjak, podžupan, Anton Obreht, ravnatelj
OŠ Franca Lešnika – Vuka iz Slivnice, Jožef Škof, predsednik OZSČ
Maribor, Franc Bukovec, predsednik DU Orehova–Hotinja vas, Jernej
Jazbinšek, predsednik SD Franca Lešnika – Vuka iz Hotinje vasi, in
Marijan Frangež, predsednik Enote Hoče.
Po uvodnem pozdravu predsednika, minuti molka, posvečeni nedavno preminulemu aktivnemu članu Enote Slivnica Alojzu Ačku in
izvolitvi delovnega predsedstva je predsednik Enote Slivnica podal
izčrpno kronološko poročilo o delu enote za obravnavano štiriletno
obdobje.
Enota je tudi tokrat delovala v skladu z osnovnimi smernicami načrta
za delo OZSČ Maribor in lastnimi načrti ter je zadane (kakor tudi vse
dodatne naloge) izpolnila. K temu pa so poleg članstva in pristašev
enote pomemben prispevek dodali še Občina Hoče–Slivnica, OZSČ
Maribor, Slovenska vojska, SD Franca Lešnika – Vuka iz Hotinje vasi,
AMD Orehova vas, LD Rače, OŠ Franca Lešnika – Vuka, Društvo upo-
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kojencev Slivnica, KS Slivnica, DU Orehova–Hotinja vas, ŠD Slivnica
in Enota Hoče.
Pomembna je ugotovitev, da je enota še bolje organizirana, vse več je
pridruženih članov, pripadnost članstva pa občutnejša. Pomembna je
tudi ugotovitev, da je precejšen del članstva aktivno vključen v druge
vrste družbenega dogajanja v kraju, v občini in tudi izven njenih meja.
Po soglasnem sprejetju poročila predsednika Enote Slivnica je sledila
razrešitev starega in imenovanje novega – »starega« predsednika
za naslednje štiriletno obdobje. Zbor je potrdil tudi delegata Enote
Slivnica za LVPK OZSČ Maribor Jožeta Žuraja in Draga Renčlja ter
njuna namestnika Franca Gregorca in Andreja Maučeca
Potrjeno je bilo tudi desetčlansko predsedstvo enote, sprejet načrt
dela Enote Slivnica za leto 2010, dopolnjen s predlogi predsednika
OZSČ Maribor. Zbor je s sklepom podprl tudi kandidaturo dosedanjega predsednika OZSČ Maribor za naslednje mandatno obdobje.
Priznanja OZSČ Maribor–Enote Slivnica so za aktivno delo v letu
2009 prejeli(-e): Jožef Žunkovič, Herman Jakolič, Janko Lah, Zdenka
Žunkovič, Silva Kremavc in Mihaela Györek.
Razprava po poročilih je stekla šele pred sprejemanjem načrta dela
enote. Odprl jo je Jožef Škof. Pozdravil je konferenco, izrazil zadovoljstvo z udeležbo, pohvalil vodstvo enote in podano poročilo. Kratko
je predstavil organiziranost OZSČ Maribor, se zahvalil občini Hoče–
Slivnica za finančno podporo in aktivno sodelovanje župana Jožeta
Merkuša z Območnim združenjem častnikov Maribor. Razpravo je
nadaljeval župan Jože Merkuš. Pohvalil je aktivnost enote in prizadevanje predsednika. Poudaril je uspešno izveden in odmeven »Pohod
občine Hoče–Slivnica 2009« in ponovno predlagal, da pohod kot tak
postane tradicionalen, za njegovo organizacijo pa poskrbi oziroma se
vanjo vključi še več društev, predvsem turistično. Apeliral je na oživitev pohoda na Jugovo domačijo v času praznika KS Slivnica. Franc
Bukovec, predsednik DU Orehova–Hotinja vas, je spregovoril v imenu
SD Franca Lešnika – Vuka iz Hotinje vasi in ponovno obljubil vso podporo enoti pri izvajanju urjenj in tekmovanj s serijsko zračno puško.
Zaključili smo z druženjem. Beseda je dala besedo, tudi kakšen lep
pogled. Zvoku harmonike se je pridružilo tudi petje.
Gostitelju – OŠ Franca Lešnika – Vuka iz Slivnice in njenemu ravnatelju Antonu Obrehtu – še enkrat hvala za gostoljubje.
Predsednik enote Bruno Kremavc

Očistimo Slovenijo

VSESLOVENSKA AKCIJA
»OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU«
V Sloveniji se vsako leto na lokalni ravni zgodi preko 300 najrazličnejših čistilnih akcij. Rezultati so sicer spodbudni, vendar
so akcije premajhne, da bi dosegle trajen učinek osveščenosti.
Zato se je skupina ekologov in ljubiteljev okolja odločila, da po
estonskem zgledu poizkuša združiti vso Slovenijo v veliko ekološko akcijo.

smo tudi mi doprinesli k očiščenju naše lepe domovine, vzgoji
mladih do okolja, na koncu pa se še družili s sokrajani.
Cilji projekta:

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je svoj vrh dosegel
17. aprila 2010, ko je kar desetina Slovencev združeno očistila
svojo državo kosovnih in komunalnih odpadkov. Gre za največji
prostovoljski okoljski projekt v zgodovini Slovenije, zato so se ga
organizatorji lotili skrbno in zavzeto.
Tudi člani OZSČ Maribor smo se aktivno in številčno vključili v
ta projekt in se udeležili omenjene akcije v sklopu organizacij
na nivoju občinskih, mestnih in krajevnih organizacij. Tako

17. aprila 2010 združiti 200.000 prostovoljcev in izpeljati
največjo okoljsko akcijo v Sloveniji doslej.
2. Izdelati prvi digitalni register in nacionalni zemljevid z lokacijami čim večjega števila divjih odlagališč.
3. Odstraniti najmanj 20.000 ton ilegalno odvrženih odpadkov.
4. Združiti vse ekološke akcije, ki potekajo v spomladanskem
času na en datum in s skupnim namenom.
5. Ozaveščanje in izobraževanje o izboljšanju odnosa do ravnanja z odpadki.
Bilo je prijetno, koristno in poučno.
Ilka Riedl
1.

Sobra

SOBRA
V petek, 24. 9. 2010, smo člani OZSČ–Maribor obiskali 5. mednarodni sejem obrambe, varovanja, zaščite in reševanja v Gornji
Radgoni pod nazivom SOBRA (Sodobna
OBRAmba). Na sejmu so svojo tehniko in
znanje razstavili gasilci, civilna zaščita, policija, slovenska vojska in razni proizvajalci
opreme in oborožitve. Tujih proizvajalcev
Mišo Frajzman,
opreme in oborožitve je bilo zelo malo,
Enota Rotovž 1
predstavnikov tujih vojska (tako ljudi kot
tehnike) nisem opazil nikjer.
Pri vhodu desno opazimo protiletalski sistem Roland, pokrit z
maskirno mrežo, vendar mi zavijemo na levo proti poljski pekarni,
kjer poizkusimo kruh in slano pecivo (v primernih količinah) in si
zraven še strokovno (saj veste, kaj pravijo strokovnjaki in laiki o
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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Sobra
povezavi vojak – hrana) ogledamo poljsko kuhinjo za 750 ljudi.
Po tem postanku smo naš ogled nadaljevali v Hali A, kjer so se
predstavljale enote SV (72. brigada, vojaška policija, specialna
enota, zdravstvena enota, enota za atomsko, kemijsko in biološko obrambo, sredstva in oprema za gorsko bojevanje, oprema
vojaka 21. stoletja, garda SV, muzej SV …). Zelo atraktiven je bil
razstavni prostor Slovenske policije s trenažerji ter starimi policijskimi vozili in uniformami. Gasilci so v Hali A prikazali nekaj
starih gasilskih avtomobilov in črpalk. Zelo opazen je bil tudi
prostor ZVVS. Zelo smo pogrešali razstavni prostor ZSČ, ki ga ni
bilo. V drugem delu hale pa so v glavnem razstavljali izdelovalci
lahke oborožitve, zaščitne in gasilske opreme, obutve, medalj in
oznak … Po ogledu Hale A je bil že skrajni čas, da si ogledamo
dinamične predstavitve. Prva se je predstavila garda s svojim
programom, nato je 1. brigada predstavila bojno delovanje vozil
Hummer, Valuk in Svarun. 72. brigada je prikazala delovanje
lahkega (ABKO) izvidniškega vozila Cobra. 17. bataljon vojaške
policije je prikazal uporabo službenega psa pri odkrivanju eksploziva in nato uničenje s pomočjo robota, cevne bombe. Kratek
program s prikazom borbenih veščin je izvedla športna enota
SV. Za programom SV je svoj del predstavitve izvedla Slovenska
policija. Policija je prikazala uporabo službenega psa pri obvladovanju demonstrantov, zasedi in lovljenju raznih prestopnikov

na prostem in v zaprtih prostorih. Z zaključkom predstavitev je
prišel tudi naš čas za povratek domov. Proti izhodu smo si ogledali helikopter Cougar, se okrepčali z lepinjami v bifeju (pasulja
zaradi recesije ni bilo) in nadaljevali ogled množice namenskih
vozil gasilcev, vojske in civilne zaščite proti pekarni. Zaprta!? Torej
je ogled zaključen in gremo domov!
Posnetke si lahko ogledate na spletni strani www.ozscmb.si

SPUST PO KOLPI

SPUST PO KOLPI 2010
Vodo in njeno žuborenje imam izredno rad.
Tudi pri zidanici sem si uredil ribnik in potoček. Zato ni naključje, da sem letošnje
toplo in ugodno poletje dodobra izkoristil in
kar precej ur preživel v kanuju na reki Kolpi.
Tako mi je bil častniški Spust po Kolpi
2010 le še en čudovito preživet dan, toAnton Krašovec,
krat v večji družbi stanovskih častniških
OZSČ Metlika
prijateljev. Čudovit dan, čeprav poln skrbi,
usklajevanja in odgovornosti za uspešno
izvedbo. Voda je lepa in prijetna, toda lahko tudi zelo nevarna, kar
smo v preteklih letih že izkusili. Zato so po uspešnem spustu brez
zapletov in težav, polnem lepih doživetij, s kopanjem v topli vodi in
z veselimi obrazi udeležencev tudi napor in skrbi hitro pozabljene.
Spuste po reki Kolpi ali Lahinji organiziramo metliški častniki
že od leta 1999. Prva leta so bili spusti organizirani s kanuji,
z večanjem števila udeležencev pa so zadnja leta z vojaškimi
čolni – rafti. To seveda terja tudi bolj temeljite priprave in organizacijo spusta s ciljem zagotoviti čim večjo varnost udeležencev
ter prijetno počutje.
Tako smo bili metliški častniki tudi letos v soboto, 14. avgusta
2010, organizatorji SPUSTA PO KOLPI, tokrat od Krasinca do
Metlike. Letos se je spusta udeležilo 56 udeležencev.
Poleg članov domačega območnega združenja so se ga udeležili
tudi člani častniških organizacij iz Novega mesta, Maribora, Brežic
in Litije, s katerimi že vrsto let sodelujemo, si izmenjujemo izkušnje
in na podlagi usklajenih programov organiziramo skupne aktivnosti.
Dobro in utečeno sodelovanje med temi častniškimi organiza26
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cijami poteka že vrsto let, tako da so se v tem času spletle resnično prijateljske vezi, ki jih takšno druženje na reki in ob njej
le poglablja in utrjuje.
Na tokratnem spustu pa so se nam pridružili tudi pomembni gosti: predsednik krovne organizacije ZSČ polkovnik Miha Butara,
starosta general Miha Butara st., namestnik vojaškega atašeja
Ruske federacije polkovnik Evgenij Karpuhov z družino, predsednik Evroatlantskega sveta prof. dr. Anton Bebler in soproga,
poslanka Državnega zbora RS Darja Lavtižar Bebler z družino,
ter delegacija Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
Bela krajina.
Na začetku našega druženja so pred gasilskim domom v Metliki,
kjer ima naša organizacija tudi svojo pisarno, udeležence pozdravili: predsednik OZSČ Metlika Anton Krašovec, metliška županja
in poslanka v Državnem zboru RS gospa Renata Brunskole ter
predsednik ZSČ polkovnik Miha Butara.
Tokratni začetek spusta smo pričeli ob nekdanjem mlinu na Kolpi
pri vasi Krasinec, torej na mestu, kjer smo končali spust lani.
Naporno veslanje pa ni skalilo veselja in navdušenja nad neokrnjeno naravo reke ter njeno čisto in toplo vodo. Lepo vreme
in topla voda sta kar sama vabila na kopanje, tako da je bilo na
spustu kar nekaj postankov za okrepitev in kopanje. Nekaj udeležencev srečanja, ki se niso podali z nami po Kolpi, pa je ta čas
izkoristilo za prijetno kopanje na kopališču Primostek.
Za logistično pomoč je poskrbela Slovenska vojska iz vojašnice
Novo mesto, ki nas je oskrbela s čolni – rafti, zaključek druženja

SPUST PO KOLPI
pa so pripravili na turistični kmetiji Jakljevič v Berčicah pri Metliki,
kjer so v začetku poskrbeli tudi za dobrodošlico.
Tovrstna srečanja in medsebojno sodelovanje so vrednota, ki
bogati delo naših občinskih in območnih združenj. So način in
vsebina, ki aktivira in pritegne članstvo tudi v času, ko se po-

stavlja vse več vprašanj o poslanstvu častniške organizacije v
sedanjih razmerah. Za uspešno organizacijo letošnjega srečanja,
predvsem pa varno izvedbo spusta smo organizatorji prejeli kar
nekaj pohval udeležencev. Zato bomo takšna srečanja ohranjali,
spust po belokranjskih rekah pa bo ostal tradicionalen.

ŠAH

Šah – igra vseh generacij
V našem glasilu
smo v teh letih,
odkar prirejamo
šahovske turnirje v
Malečniku, že veliko zapisali o šahu.
Vemo, da je ta igra
zelo stara in da si
Igor Pahor, Enota
njen nastanek lasti
Malečnik - Ruperče več narodov. Pravih
zapisov o nastanku
šaha ni, so pa različne bajke in legende, ki
govorijo o njegovem nastanku. Nekaj pa je
zagotovo – igranje šaha se je ohranilo do
današnjih dni in igra kot taka je skozi svoj
razvoj doživljala spremembe v načinu igranja in pravilih. Zlasti je potrebno poudariti,
da je bila to včasih igra za izbrance, danes
pa lahko rečemo, da je to igra množic.

Letošnji sestavek bom posvetil razmišljanju
o šahu današnjega dne in se vprašal, kaj
nam šah pomeni danes. Lahko ugotovimo,
da je to igra vseh generacij, saj jo igrajo ljudje vseh starosti – od otrok do starostnikov.
Njen namen je spodbujati delovanje malih
sivih celic. Pri otrocih to pomeni razvijanje
uma, za srednje generacije sproščanje in
pobeg od vsakdanjih težav, za starostnike pa ohranjanje vitalnosti razmišljanja.
Šah je igra, ki nas spremlja skozi celotno
življenje, kajti ko se enkrat okužimo z njo,
preide to v zasvojenost. Da je šah tako priljubljena igra, je verjetno pomembno tudi
to, da za njeno igranje ne potrebujemo velike šahovnice, figur in dobrega partnerja.
Tudi posebnih prostorov ne potrebujemo,

saj šah lahko igramo kjer koli v stanovanju,
lokalih, na avtobusu, v naravi … No, sedaj
ko je tehnologija tako visoko razvita in so
igro že pretvorili v elektronsko obliko, ne
potrebujemo več niti soigralca, ker se je
tudi ta spremenil v računalniški program.
Osebno mislim, da je šah zaradi tega izgubil kar nekaj čara. Kadar igramo s soigralci,
se z njimi tudi družimo in komuniciramo,
česar pa nam v današnjem hitrem tempu
življenja še kako manjka. Na šah ljudje gledamo različno: za ene pomeni razvedrilo
in druženje, za druge pa šport v profesionalnem smislu, saj sodelujejo v različnih
tekmovalnih procesih tako na lokalnem in
državnem nivoju kot tudi na mednarodnih
turnirjih in olimpijadi.
V Malečniku smo letos priredili že 14. šahovski turnir na lokalni ravni, njegov namen
pa je bil privabiti vse člane naše organizacije, ki se ukvarjajo s šahom, da se pomerijo
med seboj, poseben poudarek pa je bil na
medsebojnem druženju. Po otvoritvenem
pozdravu predsednika Enote Malečnik–
Ruperče Igorja Pahorja kot organizatorja
turnirja je vse prisotne pozdravil tudi pred-

sednik OZSČ Maribor Jožef Škof, ki je pokrovitelj vsakoletnega šahovskega turnirja
v Malečniku.
V nadaljevanju so igralci prekrižali figure
v 7. kolih po švicarskem sistemu. Sodelovalo je 22 šahistov, razdeljenih v 5 ekip.
Tekmovanje je potekalo v posamezni in ekipni konkurenci po pravilih Šahovske zveze
Slovenije. Za doslednost izvajanja pravil
je skrbel naš dolgoletni šahovski sodnik
Igor Šenveter. Za nesporazume in tehnično
pomoč pa je skrbel Stanislav Anžel kot tehnični vodja turnirja. Po zaključku napetih
šahovskih dvobojev je rezultate razglasil
predsednik Enote Malečnik–Ruperče Igor
Pahor, najboljšim ekipam pokale, najboljšim posameznikom pa priznanja je podelil
predsednik OZSČ Maribor Jožef Škof. Rezultati so se glasili tako:
1. mesto ekipno: Ekipa Peker
2. mesto ekipno: Ekipa Malečnika
3. mesto ekipno: Ekipa Veteranov
Najboljši posamezniki pa so se uvrstili
takole:
1. mesto: Borut Kukovec
2. mesto: Vladimir Hevin
3. mesto: Branko Kolar
Na koncu bi se rad zahvalil vsem udeležencem turnirja, posebna zahvala velja Šahovskemu klubu Malečnik, ki nam že vsa
leta omogoča turnir in pomaga pri izvedbi.
Vse članice in člane našega častniškega
združenja, ki igrajo šah, pa pozivam, da
se nam v naslednjem letu pridružijo v čim
večjem številu, ko bomo priredili jubilejni
15. šahovski turnir v Malečniku, in s tem
doprinesejo k svečanosti dogodka.
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Pohod enote Hoče

Pohod ZSČ enote Hoče in enote Slivnica
Spet je minilo leto dni od uspešno izvedenega pohoda ZSČ občine Hoče–Slivnica.
Zato smo se v Enoti Hoče in Enoti Slivnica
odločili, da ob občinskem prazniku organiziramo ponovno pohod za leto 2010. Zbrali
smo se 26. 9. 2010 pri Teniškem klubu
v Hočah. Po pozdravnem govoru predsednika Enote Hoče Marijana Frangeža in
Marijan Frangež,
Enote Slivnice Bruna Kremavca smo se
Enota Hoče
pod vodstvom Planinskega društva Skalca
odpravili na pot. Vodila nas je po obronkih
Pohorja. Smer pohoda je bil Tenis klub, mimo Siničevega mlina,
kmečkega turizma Cebe, Pohorskega dvora Fakultete za kmetij-

stvo in biosistemske vede do kmečkega turizma Ledinek. Tam
smo se okrepčali in izvedli tudi streljanje s serijsko zračno puško.
Najboljši med strelci je bil Zlatko Krajnc, drugi Boris Demšič in
tretji Adi Kovač. Pri strelkah pa je prvo mesto osvojila Miša Gyorek, drugo mesto je osvojila Zdenka Žunkovič in tretje Marjana
Ritlop. Po prijetnem druženju s pomočjo harmonike na Kmečkem
turizmu Ledinek smo se odpravili proti izhodiščni točki. Šli smo
mimo ribnikov, Siničevega mlina do Tenis kluba. Kot predsednik
organizacijskega odbora se za pomoč pri izvedbi pohoda zahvaljujem občini Hoče–Slivnica, županu Jožetu Merkušu, Bruno Kremavcu, Boštjanu Grilu iz Strelske družine Hotinja vas–Orehova
vas, našemu harmonikarju, predsedniku Jožefu Škofu iz OZSČ
Maribor in vsem pohodnikom.

Streljanje Trbovlje

DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU S PIŠTOLAMI
IN REVOLVERJI TRBOVLJE
To je naše najpomembnejše strelsko tekmovanje, katerega organizatorji so častniške organizacije iz revirjev pod taktirko Občinskega združenja slovenskih častnikov
Trbovlje. Vsako leto se zberejo ljubitelji
strelstva na strelišču Agnes – Ojstro v Trbovljah, ki postaja čedalje bolj sodobno
strelišče za različne strelske kategorije.
Zagnani člani združenja pod vodstvom
Bojana Šopra, predsednika OZSČ Trbovlje,
Milorad Popovič,
Enota Pobrežje
vsako leto poskrbijo za nove pridobitve na
strelišču in tako omogočijo učinkovito izvedbo tekmovanja, ki se na koncu zaključi s prijetnim druženjem,
katerega se poleg tekmovalcev udeležijo še drugi prisotni, predvsem iz občine Trbovlje.

Vsako leto je bil Generalštab Slovenske vojske generalni pokrovitelj, saj so pripadniki Slovenske vojske, skladno z letnim načrtom
sodelovanja med ZSČ in GŠSV, vedno priskočili na pomoč pri
zagotavljanju osnovne logistične podpore.
Na državnem tekmovanju nastopajo strelci v različnih kategorijah, od katerih so najpomembnejše: pištola velikega kalibra (7,65
mm–9 mm), revolverji velikega kalibra, praktično streljanje in nagradno streljanje. Tekmovalci tekmujejo v ekipni in posamični
konkurenci. Posebnost tega tekmovanje je tudi to, da imajo pravico
nastopa poleg članov združenja vsi, ki jih strelstvo veseli, saj je
tekmovanje odprtega tipa. Poleg pokalov, medalj in nagrad prizadevni domačini poskrbijo še za darila za udeležence tekmovanja.
Kakor vsako leto smo tudi iz OZSČ Maribor sodelovali z ekipo,
ki se je odlično odrezala, saj smo ekipno zasedli odlično tretje
mesto, med posamezniki pa je bil naš tekmovalec drugi. Ekipa
je tekmovala v sestavi: Bojan Miklavc (2. mesto posamezno),
Janko Gorinšek in Mile Stošič.

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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