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UVODNIK
Ta čas se narava preoblikuje in spreminja,
menjujejo se barve in sonce izgublja svojo
moč. Tako kot narava se na spremembe
pripravljamo tudi mi. Ne glede na dogajanja v širši družbi so dom, družina, prijatelji,
pozornost in odnosi z bližnjimi kajpak še
vedno najpomembnejši, saj iz njih črpamo
moč in veselje za ustvarjalno življenje ter
kakovostno bivanje. Tudi informacije in
dogodki, ki nas spremljajo, so pomembni
kazalniki našega vsakdana.
Že četrto leto nismo izdali našega glasila »Štajerski častnik« v
tiskani obliki. Na programski volilni konferenci smo letos sklenili,
da bomo glasilo izdali in predstavili v elektronski obliki, ki je sedaj
pred vami. Prepričan sem, da boste sedaj večkrat »kliknili« na
naš internetni ali spletni naslov in si v miru prebrali prispevke o
dogodkih, pri katerih ste morda tudi sami sodelovali.
Našli boste zanimive prispevke, kot na primer: predstavitev predsednika Zveze slovenskih častnikov generala Alojza Šteinerja in
razgovor z našim podpredsednikom, brigadirjem Venčeslavom
Ogrincem. Predsednik OZSČ Maribor Jože Škof pa je opisal izvedene naloge in predstavil kratek program dela. V nadaljevanju
boste lahko prebrali še zanimive članke izpod peresa naših dopisnikov, pa tudi prispevek, ki je rezultat sodelovanja z metliško
organizacijo, ki je organizirala enkraten spust po reki Kolpi. Bilo
je še veliko drugih zanimivih dogodkov, zato pričakujemo, da
bomo lahko prispevke o njih, z vašo pomočjo, seveda, objavili
prihodnjič.
Ferdo VTIČ,
vaš urednik

Obvestilo!
Vse člane OZSČ obveščamo, da so uradne ure vsako
sredo v tednu, od 10. ure do 12. 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
tel. št.:02/220 17 08.
Tudi naslednje leto ne pozabite plačati članarino!
Uredništvo
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SEZNAM PREDSEDSTVA

OSNOVNI PODATKI ČLANOV PREDSEDSTVA
PRIIMEK IN IME

ENOTA

Predsednik OZSČ
ŠKOF Jože
BENKO Martin Podpredsednik OZSČ in Enota Tabor 3
Podpredsednik OZSČ
OGRINC Venčeslav
Sekretar OZSČ
RIEDL Ilka
predsednik NO
ANŽEL Stane
Enota Duplek
BARBARIČ Željko
Enota Kamnica
BERLIČ Maksimiljan
Enota Rotovž 1
FRAJZMAN Mišo
Enota Hoče
FRANGEŽ Marijan
Predsednik komisije
GRABUŠNIK Jožef
Enota Studenci
KOVAČ Marjan
Predsednik komisije
KRAJNC Zlatko
Enota Slivnica
KREMAVC Bruno
Predsednik komisije
KOZJEK Radigoj
Enota Tabor 2
LAZAR Marjan
Enota Tabor 1
MRŠIČ Maksim
Podpredsednik OZSČ
OGRINC Venčeslav
Enota Rotovž 2
OSANIČ Valter
Enota Malečnik
PAHOR Igor
Predsednik komisije
PARTLIČ Zlatko
Predsednik komisije
POPOVIČ Milorad
Enota Pobrežje
PREMZEL Danilo
Enota Limbuš
PREVORČIČ Franc
Enota Rače
ROGINA Miroslav
Enota Pekre
VAUDA Stane
Predsednik komisije
VTIČ Ferdo
Enota Tezno
ŽIBRAT Igor
Enota Miklavž
ŽITKO Emil
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TELEFON
041/259-441
041/670-716
040/630-302
041/458-309
040/553-779
041/619-862
041/687-670
040/679-998
041/930-385
051/354-663
041/770-988
041/235-283
041/485-753
041/985-121
041/337-077
070/873-612
040/630-302
040/482-587
041/874-430
041/962-157
040/710-469
031/525-133
031/890-914
031/559-929
070/705-997
041/838-467
041/808-862
041/391-821

POROČILO PREDSEDNIKA
????

PREDSEDNIKOV UVODNIK IN POROČILO
Spoštovani častniki/ce in podčastniki/ce!
ZSČ se je v zadnjem mandatnem obdobju 2010-2014 znašla v nekakšnem
primežu aktualnih političnih in ekonomskih razmer, v krizi, ki se ji tudi v
OZSČ Maribor nismo mogli izogniti
ali jo zaobiti. Danes se zvijamo v krču, pozabljamo na ljudi
in na skupno blaginjo. Časi nam niso naklonjeni in narod,
ki je tako usodno razdvojen, žal ne bo mogel preživeti, če
ne pride do sprememb. Dosedanje oblasti niso bile in še
vedno niso sposobne zaobiti delitve na »vaše in naše« in
se posvetiti reševanju države iz nastale krize. Kot predsednik OZSČ Maribor veliko razmišljam o našem poslanstvu
in naši viziji v teh razmerah, o naši vlogi in obveznostih v
spremenjenih obrambnih nalogah. Jasno in evidentno
je, da kot nepolitična in nestrankarska organizacija ali
društvo, skupaj z ostalimi veteranskimi organizacijami
lahko le spremljamo in opozarjamo na nevzdržne razmere, da nočemo biti talci ošabne, egoistične in nesposobne
politike in da nočemo živeti v prisilno ideološko razklani
ter sistemsko skorumpirani državi, ki so jo od osamosvojitve naprej vodili sebični strankarski interesi, povezani
s plenilskimi lastniki kapitala, ki so si prisvojili lastnino
slovenskega ljudstva.

usposabljanja, spodbujati povezanost med SV in civilno
družbo, krepiti domoljubje in ohranjanje vrednot vtkanih
v bit slovenskega naroda in njegove pestre zgodovine,
skratka bili smo vez med SV in civilno družbo.
Tudi v prihodnje ostajamo odprti za vse oblike sodelovanja brez političnega vpliva.
Imamo jasno vizijo delovanja in veliko načrtov je še pred
nami, zato si vsi prizadevajmo, da jih čim več uresničimo!
Vaš predsednik Jožef Škof

Še vedno pa trdim, da imamo najlepšo domovino, najlepšo deželo in da imamo to našo Slovenijo radi.
Jasno nam je, da mora biti naše delovanje vseskozi še
naprej v sozvočju z delovanjem našega obrambnega in
varnostnega sistema. Prispevek nas častnikov in podčastnikov je pri tem lahko zelo velik in pomemben, saj
je dobra strokovna in fizična pripravljenost za izvajanje
pomembnih nalog v primeru potrebe po vključevanju
Slovenije v različne misije ohranjevanja miru doma in po
svetu, ob naraščajočih terorističnih napadih ali v primeru
naravnih in drugih nesreč še kako pomembna. Prav usposabljanje v ZSČ daje zagotovilo, da bodo tudi častniki in
podčastniki, ki niso profesionalno zaposleni v SV, sposobni opravljati tovrstne naloge, če bo to potrebno.
Preteklo mandatno obdobje zaznamujejo številne dejavnosti, ki smo jih kot nevladna, nestrankarska, strokovna in
domoljubna organizacija izvajali na različnih področjih.
Prizadevali smo si izvesti kvalitetna vojaška strokovna
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KJER JE VOLJA TAM JE POT

Alojz Šteiner, predsednik ZSČ

Naj na začetku tega prispevka izrazim zadovoljstvo in čestitke za
prizadevanja ob ponovnem izidu Štajerskega častnika, čeprav
tokrat zgolj v digitalni obliki. To
kaže, da je kljub finančni krizi in
omejenim možnostim za financiranje delovanja organizacij Zveze slovenskih častnikov, še vedno
veliko pripravljenosti in prizadevanj, ki jih ni mogoče zaustaviti.
Obenem pa izdaja priljubljene publikacije ZSČ Maribor kaže pot, o
tem kako se prilagoditi v obdobju
digitalizacije. Verjamem, da se bo
to dokončno potrdilo takrat, kadar se bo Štajerski častnik znašel
tudi na socialnih omrežjih. Takrat
bomo z veseljem ugotavljali, da ni
nič manj prisoten med članstvom,
kot v časih publiciranja v tiskani
obliki. Še več, marsikateri od naših
članov bo z zadovoljstvom ugotavljal, da je njegovo soočenje
z novimi oblikami, ki jih prinaša
sodobno komuniciranje, izboljšano ravno zaradi te spremembe, s
katero se Štajerski častnik podaja
na pot. Zato tudi kot predsednik
Zveze slovenskih častnikov s pričakovanjem in veseljem prispevam nekaj misli.
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Na volilni skupščini Zveze slovenskih častnikov, ki je bila 29.
marca 2014 na Igu pri Ljubljani
in kjer je bilo izvoljeno novo vodstvo za mandatno obdobje 2014
-2018, smo prav tako veliko govorili o spremembah in poteh po
katerih nameravamo uresničiti
prioritete v naši organizaciji. Na
prvem mestu naših prioritet je
organizacijska in kadrovska krepitev tako v terenskih (območnih in občinskih) organizacijah,
kot tudi v interesnih združenjih.
Omenjene aktivnosti je treba
usmeriti najprej v večjo pristnost
in prepoznavnost ZSČ v lokalnih
okoljih. Pri tem izpostavljam večjo
zastopanost naših članov v organih in aktivnostih, ki so povezane
s kriznim upravljanjem na ravni
občin in krajevnih skupnosti, zlasti ob ujmah in drugih nesrečah.
ZSČ je bila že do sedaj pomembna partnerica Slovenski vojski ter
ostalim obrambno-varnostnim
strukturam in prepričan sem, da
bo to tudi v prihodnje. Najprej
zato, ker se zaradi finančne krize
vidno zmanjšujejo obseg in strukture obrambno-vojaških, pa tudi
drugih zaščitno-reševalnih sestavov. Drugič, pa tudi zato, ker je na
prej navedenem dejstvu v državi
oblikovan koncept vojaško strateške rezerve (VSR), ki opozarja
in išče rešitve, o vprašanjih tako
imenovanih črnih scenarijev. Ena
od prioritet ZSČ v preventivnem
smislu pa je tudi opozarjanje in
ozaveščanje o sodobnih oblikah
groženj in nevarnosti, tako lastnega članstva kot tudi širše v
lokalnih okoljih. Oboje v smeri
krepitve odzivnosti in povezovanja med ljudmi ter vzpodbujanja
solidarnosti in sosedske pomoči. Upam, da navedeno ne zveni
preveč slo-jevsko. V povezavi z
novimi izzivi moram posebej izpostaviti kibernetsko varnost. Ta
dimenzija sodobne digitalizirane
družbe je preko uporabniške sfere vedno globje prisotna v našem
vsakdanu in vplivih ter posegih v
našo vsakdanjost, pravice in varnost.

Zapisano kaže, da se seznam
prioritet za naše delovanje ne
zmanjšuje, tako kot se ne zmanjšuje pomen in vloga ZSČ v družbi.
Se pa vidno spreminja zato se je
spremembam treba prilagajati. Že
omenjena skupščina ZSČ je marca potrdila tudi nov Statut Zveze
slovenskih častnikov. V njem je še
bolj jasno zapisano, da Zveza deluje kot organizacija posebnega
družbenega pomena na področju
obrambe in zaščite in je prostovoljna, samostojna, stanovska,
interesna in strokovna zveza društev, ki v svojih vrstah združuje
vojaške častnike, podčastnike
in vojake ter druge strokovnjake s področja obrambe, varnosti
in zaščite. Zato je treba posebej
izpostaviti, da so v naših vrstah
dobrodošli poleg rezervnih in
aktivnih vojaških oseb tudi drugi
strokovnjaki. Ali zapisano drugače
- stanovski kolegi in domoljubi,
ki nam ni mar kaj bo s Slovenijo
na obrambno-varnostnem in zaščitno-reševalnem področju. Prepričan sem tudi, da nas je veliko
takšnih, ki verjamemo v ZSČ, da
ima prihodnost in jo Slovenija potrebuje.
Novo vodstvo Zveze je v prvih
treh mesecih po izvolitvi sodelovalo tudi na regijskih posvetih in
srečanjih z vodstvi območnih in
občinskih ter interesnih organizacij vključenih v ZSČ. Pri tem smo
se pogovarjali tudi o kadrovski
krepitvi organizacij na terenu in
privabljanju mladih, ter še posebej poklicnih pripadnikov Slovenske vojske, ki jih je sedaj v naših
vrstah manj kot bi pričakovali.
Zaradi tega se izgublja pomemben del stika z civilnim okoljem
in prepoznavnost ter pojavnost
pripadnikov stalne sestave vojske
v svojih bivalnih okoljih.

KJER JE VOLJA, TAM JE POT
????

Na enem od omenjenih regijskih posvetov, so mi udeleženci ponavljali primere iz polpretekle zgodovine,
ko se je bivša skupna armada, zaradi pomanjkanja finančnih virov, pa tudi zaradi občutka večvrednosti,
začela oddaljevati in ločevati od lokalnega okolja in kadrov v takratni teritorialni obrambi. Od te odtujenosti do izgube zaupanja, da je v resnici narodna vojska, je kmalu bil le še korak. Tudi zato pričakujem, da
bomo našli poti za večje vključevanje pripadnikov Slovenske vojske v vrste in delovanje ZSČ. Pri tem pa
bomo morali bolj glasno in nedvoumno izraziti prizadevanja za zaščito in pri podpori statusnih rešitev in
pravic vojaških oseb.
Naj sklenem moj prispevek z odgovorom o tem, kaj pričakujem od mariborske organizacije v prihodnje.
Najprej to, da bo ohranila akcijsko energijo in posebnost, ki jo predstavlja v organizacijskem smislu v
slovenskem prostoru. Mariborsko območje je eno tistih, ki v slovenski prostor prispeva tudi največ pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske in verjamem, da jih bo v prihodnje še več vključenih v delovanje
ZSČ. Poseben projekt pa je povezan s sodelovanjem ZSČ s šolami pri predstavljanju in promociji obrambno-varnostnih in zaščitno-reševalnih dejavnosti ter osveščenosti mlade generacije.
Nedavno smo v Mariboru opravili razgovor, o podpisu dogovora o sodelovanju med domoljubnimi in veteranskimi organizacijami tudi na državni ravni, glede podpore aktivnostim povezanih z obeleževanjem
pekrskih dogodkov iz leta 1991.O tem je na lokalni ravni že doseženo dobro sodelovanje in podpisan
ustrezen dogovor pri čemer ima mariborska častniška organizacija pomembno in vodilno vlogo. Želel bi,
da se to ohrani in nadgradi z novimi oblikami.
Tu pa je še zadeva, ki zveni bolj kot upanje. V
naši organizaciji je veliko članov, ki so pred skoraj četrt stoletja sodelovali pri osamosvajanju
in obrambi samostojne Slovenije pa tudi k poosamosvojitveni tranziciji. Ta generacija se vidno
stara, vendar kljub zapisanemu o kadrovski krepitvi in pomlajevanju, je ne smemo zanemariti
ali pozabiti nanjo. Še posebej ker ti ljudje vedo,
da domovino lahko imaš, če jo znaš (o)braniti.
Alojz Šteiner
Upokojeni generalmajor SV
Predsednik zveze slovenskih častnikov
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PROGRAMSKA VOLILNA KONFERENCA
OZSČ MARIBOR

Ilka Riedl
sekretarka

Konec marca so se predstavniki enot,
ki se združujejo v OZSČ Maribor srečali na volilni programski konferenci
v Izobraževalnem centru za zaščito
in reševanje RS Pekre. Predsednik,
g. Jožef Škof, je v poročilu o delu v
minulem štiriletnem obdobju dejal,
da smo v tem času povečali obseg
vojaško-strokovnih, kulturnih, družabnih in športno rekreacijskih ak-

tivnosti, v katere smo poleg naših članov vključevali tudi
njihove najbližje, somišljenike in sokrajane, poglabljali
medsebojne odnose, se odpirali tudi navzven, vzpostavljali nova prijateljstva ter sodelovali z drugimi območnimi in občinskimi združenji in nevladnimi organizacijami.

naših članov. Na konferenci so bile poleg gostov še delegacije iz OZSČ Metlika, Brežice in Slovenska Bistrica.
Veseli smo bili, da se nam je pridružil tudi župan
MOM dr. Andrej Fištravec, ki je poudaril, da ceni
naša prizadevanja za spodbujanje rodoljubja, kakor tudi delo na strokovnem vojaškem področju.
Sekretar ZSČ g. Janko Ljubič je predstavil izhodišča
za nadaljnjo organiziranost in delo ZSČ ter poudaril, da je letos volilna konferenca tudi na nivoju zveze
in da bomo volili novega predsednika ZSČ. Ugotavlja, da so naši rezultati dela še vedno eni izmed naj-

boljših v republiki, zato je pohvali delo OZSČ Maribor.
Poudaril je, da predsednikovo poročilo daje
celovit pregled opravljenega dela, iz katerega je razvidna vsa raznolikost delovanja.
Konferenca je potrdila novo predsedstvo in njene organe in za naslednjo štiriletno obdobje ponovno izvolila Jožefa Škofa za predsednika. Sprejeli smo program
dela in finančni načrt OZSČ Maribor za leto 2014. Za
dolgoletno, strokovno in uspešno delo smo podelili republiška in območna priznanja združenja ZSČ.
Sekretarka:
Ilka Riedl

Vzpostavljamo dokaj trdne medsebojne povezave, delujemo dogovorno in usklajeno, naloge združenja opredeljujemo kot skupne naloge, tako da smo upravičili status
društva, ki deluje v javnem interesu obrambe. Udeležba
na konferenci je bila zelo dobra,saj je bilo prisotnih 93%
6
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REPUBLIŠKA IN OBČINSKA PRIZNANJA 2014

Ilka Riedl
Plaketa ZSČ

Dravske elektrarne d.o.o. Maribor
Častni znak ZSČ

Turistično društvo Duplek
Častni znak ZSČ

Pisna priznanja ZSČ
Ivan Kušter – Enota Studenci
Franc Slavinec - Enota Studenci
Franjo Pokus - Enota Slivnica
Emil Žitko - Enota Miklavž
Željko Barbarič - Enota Duplek
Danilo Premzl - Enota Pobrežje

Pisno priznanje OZSČ Maribor
Nada Auda - Enota Slivnica
ČESTITAMO!
Uredništvo
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17. ČASTNIŠKI PLES
Ob vznožju Pohorja v prekrasnem Hotelu Habakuk smo
se v dvorani Priol, 15. 2. 2014, ob 19. uri, zbrali na 17. že
tradicionalnem častniškem plesu, na katerem nas je s
svojo glasbo razveseljeval ansambel Viničarji. Plesa se
je udeležilo okoli sto članov, prijateljev in vabljenih gostov s soprogami. Med drugimi so se našemu povabilu odzvali in nas razveselili s svojo prisotnostjo: župan
Maribora, dr. Andrej Fištravec s soprogo, poveljnik 72.
brigade, polkovnik Franc Koračin s soprogo, sekretar
ZSČ Slovenije, Janko Ljubič s soprogo in sekretar Območnega združenja RK Maribor, Alojz Kovačič s soprogo.

Otvoritveni ples je bil kakopak dunajski valček. Brez
njega ne mine nobena podobna prireditev. V ritmu
valčkov smo se vrteli do samopostrežne slavnostne večerje, ki je bila bogata, okusna in pestra. Kuharji hotela
Habakuk so se z njo še posebej izkazali. Hotelski slaščičarji pa so pripravili pisano paleto privlačnih in slastnih
sladic, s katero so zaokrožili gastronomsko ponudbo.
Po večerji in odlični vinski kapljici se je dobro razpoloženje
še stopnjevalo. Vrteli smo se, in to ne samo ob valčkih, saj
Viničarji s svojo raznoliko glasbo ogrejejo prav vse plesalce in jim ne dovolijo, da bi se med odmori preveč ohladili.
Začnejo z narodno zabavno, da te zasrbijo pete, zasanjajo z dalmatinsko, za zaključek pa odigrajo skoraj pozabljeni kazačok, da se komaj odvlečemo s plesišča. Med
odmori je bilo dovolj časa za druženje in klepet s prijatelji, znanci in z ljudmi, s katerimi se nismo videli že lep čas.
V zgodnjih jutranji urah smo ples zaključili z obljubami, da se prihodnje leto spet srečamo, saj nas je
k temu pozval v vabilu na ples tudi naš predsednik,
ko je zapisal: »Želim si, da se v čim večjem številu
udeležite te naše družabne prireditve, bodimo ponovno skupaj in naj bo to še en lep spomin več.«
In res je ostal lep spomin z željo, da se spet srečamo prihodnje leto na 18. plesu.
Igor Žibrat

Gospod Martin Benko, je kot vodja plesa vse udeležence
v začetku protokolarno pozdravil in nam predstavil 'program dela' ter člane ansambla. Sledili so pozdrav našega
predsednika, Jožefa Škofa ter pozdravni nagovori vseh
gostov. Vsi so svojih kratkih govorih predvsem poudarili
veliko zadovoljstvo, da organiziramo ples že sedemnajstič. V preteklosti je bilo v Mariboru namreč organiziranih
veliko tradicionalnih plesov različnih društev in združenj,
kot na primer Pajkov ples, Medicinski ples, Ples ekonomistov, Strojniški ples ipd., ki pa so izzveneli in jih danes na
žalost ne prirejajo več, tako da je naš ples med redkimi,
ki tradicijo prirejanja plesov v našem mestu nadaljujejo.
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SLAVKO OGRINC
????

RAZGOVOR Z BRIGADIRJEM SLAVKOM OGRINCEM
Vsekakor je. Kot član OZSČ sem v predsedstvu
na viru informacij, eden od odločevalcev, predvsem pa zagovornik interesov naših članov v
Mariboru in regiji Vzhodnoštajerska. Mariborska
organizacija je ena najbolj aktivnih in dejavnih
v ZSČ. Na to sem še posebej ponosen.

Sprejete so bile spremembe statuta ZSČ. Ali
so člani dovolj seznanjeni s temi novostmi?

Razgovor z brigadirjem Slavkom Ogrincem
Brigadirja Venčeslava Ogrinc (v nadaljevanju ga
nagovarjam s Slavkom) je sedaj lažje najti, ko je
postal upokojenec.
Svojo vojaško kariero je začel v takratni TO. Bil je
komandant občinskega štaba TO Maribor-Tezno,
namestnik poveljnika 71. Območnega štaba TO
v Mariboru. Je aktivni udeleženec osamosvojitvene vojne in pred tem tudi načelnik MSNZ v
Mariboru.
Po opravljenem generalštabnem tečaju na Dunaju ga najdemo na različnih dolžnostih v SV,
kot namestnika poveljnika 72. BR, namestnika
poveljnika 7. PPSV, načelnika štaba 3. Operativnega poveljstva SV, načelnika Šole za častnike,
načelnika oddelka za opremljanje na GŠSV, direktorja Urada za vojaške zadeve na MORS, načelnika kadrovske službe GŠSV, pred odhodom
v pokoj pa kot poveljnika Centra vojaških šol SV.
Za svoje delo v TO oz. SV je prejel različna priznanja. Je prejemnik vseh medalj SV in generala
Maistra.

Ko se sedaj spominjaš svoje vojaške kariere,
katero obdobje ti je ostalo v najboljšem spominu?
Zame je to zagotovo obdobje priprav na osamosvojitev leta 1990 v delovanju MSNZ, neposredne priprave na spopade z JA v letu 1991 in
graditev nove SV potem, ko je Slovenija postala
samostojna. Ponosen sem, da sem bil sopotnik
nastajanja samostojne Slovenije in soustvarjalec
obrambnih sil nove države. Bil sem zraven. To
zame šteje največ.

Na minuli volilni konferenci ZSČ Maribor
s i b i l i z vo l j e n z a p o d p re d s e d n i k a ,
posledično pa še za člana predsedstva
krovne organizacije ZSČ. Ocenjuješ, da je ta
povezava dobra za naše območno združenje?

Najbrž ne. Glede na aktivnosti naših enot na
terenu verjamem, da bomo kar se da hitro te
novosti prenesli tudi našemu članstvu. Za OZSČ
Maribor ni bojazni. Naše predsedstvo s predsednikom na čelu je porok za to.
Že dalj časa razmišljamo, kaj bo z našo organiziranostjo čez pet ali deset let, ker ni v njej
dovolj mladih in pa častnikov in podčastnikov
SV. Kakšno je tvoje mnenje v zvezi s tem?
Ko je SV prešla iz rezervne vojske na poklicno,
se je skoraj primerilo, da bi naša organizacija
izgubila smisel delovanja. To se ni zgodilo tudi
zaradi zagnanosti naših članov, ko smo uspešno prebrodili obdobje, ko so nekateri, tudi v
vrhu MORS, mislili, da naša domovina več ne
potrebuje številčnejših obrambnih sil, ker nas
bo menda NATO ubranil vsega grozečega. Seveda je realnost nekaj povsem drugega. Kmalu
je sledilo obdobje streznitve in spoznanje, da
se moramo najprej zanesti predvsem nase, šele
nato lahko računamo na zaveznike.
Pred leti smo dobili doktrino vojaške strateške
rezerve, kjer bomo v roku 2 let, ko o tem odloči
parlament, morali usposobiti 25.000 novih borcev. Brez ZSČ, mi imamo znanje in izkušnje delati na področju usposabljanja, ne bo šlo. Tega se
še kako zavedajo obrambne strukture te države
in tu bo naša pomoč najbolj učinkovita, če pride
do aktiviranja strateške rezerve. Vem, da načelnik GŠSV računa na naš prispevek, ko bo treba.
Vsekakor pa je cilj ZSČ pridobiti v naše vrste tudi
aktivne pripadnike SV. Tu bomo vsi v vodstvih
OZSČ in predsedstvo ZSČ krepko zavihali rokave. Sicer pa tudi nekdanji pripadniki še nismo
za staro šaro. Kar sem delal 28 let, se ne pozabi
čez noč.

K ako preživljaš prosti čas? Kdaj si
nazadnje prebral kakšno dobro knjigo?
Kake so tvoje kulinarične sposobnosti?
Prosti čas posvečam delovanju v ZSČ in ZVVS.
Sem regijski koordinator za Vzhodnoštajersko in
član predsedstva ZSČ, sem predsednik pokrajinskega odbora ZVVS za Vzhodnoštajersko in član
predsedstva ZVVS. Tudi aktivnosti društva upo-

kojencev MORS se udeležujem, kot prostovoljec
pomagam učencem OŠ Hoče pri matematiki. Pa
kolo tu in tam poganjam.
Zanima me vojaška zgodovina, pa so tovrstne
knjige prioriteta. Sedaj berem knjigo dr. Teropšiča Štajerska v plamenih. Treba bo vzeti kako
čtivo iz tematike 1. svetovne vojne, ko letos obeležujemo 100 let pričetka te morije.
V zvezi s kulinariko sem bolj potrošnik, kot
ustvarjalec. Žena se jezi, pa ne pomaga.

Kako ocenjuješ program dela? Finančna
sredstva? Je preobširen? Bi kaj dodal ali
spremenil?
Program ZSČ se mi zdi primeren glede na to, kaj
si v pogojih splošnega zategovanja pasu lahko
privoščimo. Racionalnost in učinkovitost sta v
ospredju. In to se mi zdi prav. Denarja je pa itak
vedno premalo. Bomo preživeli, ne se bat.
Za OZSČ Maribor pa upam trditi, da je program
delovanja med boljšimi v zvezi. Ravno pravšnji
je poudarek na usposabljanju, družabnosti, delu
s člani, sodelovanju z ostalimi domoljubnimi
organizacijami, negovanju tradicij vojaštva in
domoljubja.

V katerem znamenju si rojen, prebiraš horoskop
in kaj narediš, ko ti črna mačka prekriža pot?
Ha, ha. Prav nič ne dam na to. Vem le, da sem
rojen v znamenju škorpijona.

Si veteran vojne za Slovenijo in član
obeh organizacij. Je sodelovanje
med
obema
zadovoljivo?
Drži, sem član obeh. To sta moji dve »stranki«.
Drugega ne potrebujem. Ogromno naših članov
je v ZSČ in ZVVS. To je naša naravna povezava.
Tega bi se morali obe vodstvi še kako zavedati.
Po svojem razmišljanju in dejanjih smo oboji
domoljubi in to nas krepi. In oboji vemo za
koga. Za Slovenijo.
S Slavkom je bilo prijetno klepetati. Zelo samozavestno in kritično zna ocenjevati.
Politike pa tokrat nisva omenjala. Skrbno in premišljeno je odgovarjal na postavljena vprašanja.
Še pogled na brigadirsko sabljo in zadnji sončni žarki so obsijali vznožje Pohorja, ko sva se
poslovila.
Srečno in uspešno pri našem delu.
Razgovor vodil
Ferdo Vtič
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POHOD PEKRSKI DOGODKI

23. SPOMINSKI POHOD »PEKRE, 23. MAJ 1991«
Dne 24. maja 2014 smo se že triindvajsetič
spominjali pekrskih dogodkov. Pred triindvajsetimi leti so se odvijali uvodni koraki v slovensko samostojnost in državnost. Pripadniki
JLA so načrtovano in nepričakovano s tanki
in oklepnimi vozili obkolili 710. učni center, v
katerem je bila prva generacija slovenskih nabornikov. Zahteva napadalcev je bila, da jim
izročijo nabornike vključno z vojaško opremo
Jože Gruden
in orožjem. Hoteli so preprečiti usposabljanje
in urjenje slovenskih nabornikov izven okrilja
JLA. Prišlo je do incidenta med TO in JLA. Tako
vodstvo učnega centra, enota TO, kot odgovorni vodilni občine Maribor,
prebivalci Maribora, kakor krajani Peker in Radvanja so se agresiji odločno uprli. Zlasti krajani Peker in Radvanja so veliko vlogo odigrali z živim
ščitom ter tako zavarovali nabornike in svojo bodočo slovensko vojsko.
Pekrski dogodki so imeli veliko zgodovinsko vlogo in so bili prelomni za
uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. Zaradi zgodovinskega pomena
pekrskih dogodkov je 23. maj 1991 eden izmed stalnih spominskih dni
MOM in krajevni praznik KS Peker. Zato je ohranjanje spomina na pekrske

dogodke in na vse udeležence potrebno negovati z vso ljubeznijo in
ustrezno pozornostjo. Kot vsako leto je imel organizacijski odbor spominskega pohoda pod taktirko g. Zlatka Partliča pri pripravah veliko dela.
Zlasti je bilo potrebno zagotoviti ustrezna sredstva za izvedbo spominskega pohoda kot sledi:
prehrana pohodnikov v VGM, spominske majice, popravila transparentov in tisk plakatov, kulturni program ob otvoritvi, prehrana in okrepčilo
gostov ob otvoritvi, pijača pohodnikov po svečani proslavi MOM.
Nadalje je bilo potrebno poskrbeti za delitev dela med prizadevnimi
člani organizacijskega odbora OZSČ – enota Pekre in TD Pekre. Posebno
je potrebno poudariti, da sta odigrala in igrata pomembno vlogo pri
organizaciji spominskega pohoda predsednik TD Pekre Zlatko Partlič
in sekretarka OZSČ Maribor Ilka Riedl. Lahko zagotovo trdim, da brez
sodelovanja njiju ne bi bilo vsakoletnega spominskega pohoda.
V lepem spomladanskem jutru smo bili člani organizacijskega odbora že
ob 8.30 uri zbrani v Učnem centru Pekre. Potekale so še zadnje priprave
pred izvedbo pohoda. Pridružili so se nam tudi ostali člani kot pomoč pri
evidenci, razdelitvi bonov, spominskih majic in odgovorna za pogostitev
gostov. Takoj smo tudi pripravili transparente (9) za razstavo izvedenih
spominskih pohodov ob zgradbi Učnega centra Pekre.
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Že ob 9. uri so se začeli zbirati prvi pohodniki. Pripeljali so se tudi gostje
iz organizacij OZSČ Metlike,
Brežic, Litije, Ruš in Slovenske Bistrice. Na pohodu so sodelovali tudi člani
PD Planika, pripadniki SV, gasilci PGD Pekre, člani veteranskih organizacij
vojne za Slovenijo in nastopajoči v kulturnem programu.
Pred pohodom so pohodnike nagovorili: predsednik org. odbora Zlatko Partlič, župan MO Maribor, dr. Andrej Fištravec, slavnostni govornik
predsednik ZSČ generalmajor mag. Alojz Štajner.
Pri kulturnem programu je nastopila vokalna skupina KUD Urban Maribor. Program je povezovala Ilka Riedl.
Ob 11.30 je okoli 250 pohodnikov na čelu z vodjem pohoda Stanetom
Vaudo in praporščakom Francem Prevorčičem krenilo na pohod. Med
pohodniki je bilo 35 vojakov SV. Za zavarovanje pohodnikov so vzorno
poskrbeli kot vsako leto člani PGD Pekre, za prvo pomoč pa je sodelovalo
reševalno vozilo SV s člani prve pomoči.
Ob 13. uri je pohodnike pozdravil v Vojašnici generala Maistra poveljnik
vojašnice polkovnik Franc Koračin, ki je vsem pohodnikom zaželel dobrodošlico. V okviru dneva odprtih vrat nas je povabil na ogled vojaške
opreme in oborožitve SV. Zelo nazorno so pripadniki SV izvajali v živo
veščine urjenja s prikazom sodobne vojaške tehnike.
Po enolončnici v vojaški restavraciji smo si z zanimanjem ogledali nogometno tekmo med ekipama MORS in OZSČ Maribor. Posebej sta se za
OZSČ Maribor izkazala Boris Heričko in Zlatko Krajnc.
Tokrat so zmagali domači z rezultatom 3 : 1. Komentator Zlatko Partlič in
selektor Bruno Kremavc sta seveda prispevala, da je bilo razburljivo na
igrišču in tudi ob robu igrišča.
Ob 15.30 uri smo se pohodniki vračali v Učni center Pekre. Kolona je bila
številčno osiromašena za tri četrtine pohodnikov. Kljub temu menim, da
je potrebno ohraniti pohod tudi ob povratku v Učni center Pekre. Poskrbeti moramo, da pohodnikom ob prihodu damo ustrezno pozornost in
jih nagradimo vsaj s plastenko vode.
Na svečani občinski proslavi, ki je bila ob 18. uri, je bil slavnostni govornik
generalmajor Dobran Božič, načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
Za kulturni program je poskrbel Partizanski pevski zbor pod vodstvom
dirigenta Franca Gornika.
Program je povezoval dramski igralec Bojan Maroševič. Po proslavi smo
se pohodniki zbrali v šotoru na družabnem srečanju.
Jože Gruden

TRIATLON PEKRE
????

TRIATLON »Pekre, 23. maj 1991«
Na letni volilno-programski konferenci Območnega združenja slovenskih častnikov Maribor, enota
Pekre, ki je bila 7.2.2014, je Zlatko
Partlič predlagal ponovno izvedbo tekmovanja v triatlonu v Pekrah. Predlagal je, da bi tekmovanje umestili v čas praznovanja
Stane Vauda,
počastitve pekrskih dogodkov 23.
Enota Pekre
maja 1991 in krajevnega praznika
krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš. Izrazil je željo, da bi tekmovanje v organizaciji Območnega združenja slovenskih
častnikov Maribor- enota Pekre postalo tradicionalno.
Zaradi zasedenosti terminov ob praznovanju krajevnega
praznika smo se zbrali že 10. maja 2014 na ploščadi pred
Domom kulture Pekre. Organizacijski odbor so sestavljali:
Zlatko Partlič, predsednik, Ilka Riedl, Jože Gruden, Stane
Vauda, Ciril Štros in Milan Pavlin. Organizacijo in izved-

Težko pričakovane rezultate je Zlatko Partlič objavil v šotoru gasilcev iz Peker, ki se jim organizatorji še posebno
iskreno zahvaljujemo. Za pokale in priznanja je poskrbela Krajevna skupnost Pekre in tudi njim iskrena hvala.
Vse tekmovalce, goste in organizatorje je pozdravil Jožef
Škof, predsednik OZSČ Maribor. Čestital je zmagovalcem
ter zaželel enoti Pekre uspešno delo tudi v bodoče. Po
razglasitvi rezultatov se je nadaljevalo prijetno druženje.
Na osnovi odzivov udeležencev menimo, da smo na
pravi poti pri organiziranju triatlona, ki se bo uveljavil
v naslednjih letih. Zahvaljujemo se vsem tekmovalcem,
gostom in vsem, ki so pomagali pri izvedbi prireditve.
Doseženi rezultati:

bo posameznih tekmovanj so prevzeli: streljanje z zračno puško Zlatko Partlič, met ročne šolske bombe Mišo
Frajzman ter rusko kegljanje Alojz Zorec. Zlatko Partlič je
poskrbel še za končno obdelavo rezultatov tekmovanja.
Udeleženci, ki so se pričeli zbirati že pred 9. uro, so prinesli s seboj veliko dobre volje, saj je bilo tudi vreme
lepo. Ob odlični kavi Marjetke Gruden, specialnih aperitivih Marjana Kovača ter domačem pecivu Štefice Kolarek se je vzdušje postopoma še izboljševalo. Za prijave
in plačilo startnine je poskrbel Jože Gruden. Zbralo se
nas je 40. Prireditelji želimo, da bi se v naslednjih letih
triatlona udeležile več ekip Enot OZSČ Maribor in njihovih družinskih članov. Ali bo morda drugo leto boljše?
Pozdravu predsednika ZSČ Enote Pekre se je pridružil predsednik Sveta krajevne skupnosti Pekre Žan Cenc, ki je nagovoril prisotne in podprl dejavnosti, ki krajane združujejo.
Po vseh izvedenih točkah tekmovanja smo odšli na malico v Bife Jelka. Nihče izmed udeležencev ni ostal lačen.

V triatlonu moških ekip za prehodni pokal Pekre, 23. maj
1991 je zmagala ekipa Pekre 1 v postavi: Zlatko Partlič,
Stane Vauda in Bojan Lešnik s 459 točkami. Drugo mesto je zasedla ekipa Studenci 1 v postavi: Marjan Kovač,
Hinko Kovač in Dežman s 429 točkami, s točko manj, oz.
s 428 točkami je tretje mesto zasedla ekipa Studenci 2 v
zasedbi: Matej Gomza, Miroslav Rizman in Franc Rizman.
Posamezno je med 37 tekmovalci zmagal član Enote Studenci Marjan Kovač z 190 točkami, drugo mesto je zasedel
Miroslav Rogina iz Enote Rače Fram s 184 točkami, kolikor
jih je dosegel tudi Marjan Rizman iz Enote Studenci, vendar
je bil v streljanju slabši. Med ženskami posamezno je zmagala Anica Muršič iz Enote Limbuš s 171 točkami, drugo mesto
je zasedla Olivija Hafner iz Enote Pekre s 144 točkami, s 105
točkami pa je tretje mesto dosegla Emica Koler iz Enote Studenci. Tekmovalo je 7 članic. Posebej razveseljiv je rezultat
Anice Muršič, ki je v streljanju od sto možnih dosegla 77 točk,
kar je bil drugi najboljši absolutni rezultat v streljanju, saj ga
je presegel le Matej Gonza iz Enote Studenci s 79 točkami.
OZSČ enota Pekre
predsednik Stane Vauda
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NOGOMETNA TEKMA ZSČ MORS

OSMI NOGOMETNI DERBI MED MORS IN ZSČ
V VOJAŠNICI GENERALA MAISTRA
V okviru prireditev v spomin na pekrske dogodke '91, se je v soboto, 24.
maja letos, na zelenici VGM odigrala
že osma tradicionalna nogometna
tekma med ekipama MO RS in ZSČ.
Pekrski dogodki so zapisani kot začetek nastajanja slovenske vojske,
bili pa so tudi uvod v slovensko osamosvojitev, da ne pozabimo. OsredoBruno Kremavc,
točimo se na priprave in tekmo, ki jo
stotnik
lahko poimenujemo večni derbi. Zgodile so se spremembe. Dolgoletnega
selektorja ekipe MO RS, tudi odličnega igralca in golgeterja
Jožeta Arka je zamenjal Alen Tkavc, prav tako kakovosten
nogometaš.
Konec marca je postal novi predsednik ZSČ nedavno upokojeni gen. maj. Alojz Šteiner, ki je tudi kot načelnik GŠ SV
igral za izbrano vrsto MO RS-a. Verjemite mi, v trenutku sem
izkoristil možnost in predsednika ZSČ postavil v vijoličasto
ekipo – ekipo ZSČ. Za zagotovitev igrišča in pritiklin je, kot
vselej in kot dober gospodar, poskrbela 72. br SV. Priznam
pa, da bom pogrešal deloholika Srečka Cehnarja, ne glede
na to, kdo ga bo zamenjal.
Nebo nas je uslišalo, bil je lep sončen dan. Rahla sapica mu
je dajala ton. Pričetek tekme je bil napovedan za 13:30 uro
in tako je tudi bilo. Gostje so tokrat pravočasno prispeli v
vojašnico. Kratko ogrevanje pred tekmo, fotografiranje,
predstavitev igralcev in trenerjev obeh moštev, medsebojni
pozdrav in pozdrav s sodnikom, kratka jedrnata navodila slednjega kapetanoma ekip in začetni sodnikov žvižg.
Številni gledalci, med njimi tudi udeleženci spominskega
pekrskega pohoda, so bučno pozdravili nastopajoče. Ko-
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mentator tekme v živo, tudi večkratni igralec ekipe ZSČ
Zlatko Partlič, je gledalcem na kratko predstavil vseh dosedanjih sedem tekem, kjer MO RS v skupnem seštevku vodi
s 4 : 3. Tako kot lansko, je tudi letošnjo tekmo snemal Miha
Horvat, član enote OZSČ Maribor – Slivnica.
Ekipi sta se predstavila v sledečih postavah:
MORS: Aleš Matovič, Jasnin Mahmutović, Aleksander Kos,
Matija Vučina, Aljoša Hribar, Bojan Kučan ,Alen Tkavc,
kap. in selektor ekipe, Franc Koračin - poveljnik 72.br.
SV, žal zaradi drugih nujnejših obveznosti, ni zaigral.
ZSČ: Bojan Kitel, -Boris Heričko, Branko Kovaček, Zlatko
Krajnc, kapetan moštva, Andrej Čeh, Alojz Šteiner, Robert
Vesenjak, Živko Galič Živko, Miran Fišer, Etbin Žnuderl in
Boštjan Velički.
Sodnik: Dušan Turk
Tekma se je pričela mirno in preudarno. Vsak je pazil na svojega. Večjih spodrsljajev pri podaji žog ni bilo. Vratarja sta se
lep čas »sončila«. Prvo priložnost za vodilni zadetek so si v
15. minuti priigrali gostje, a je na našo srečo Tkavc kapetan,
s kakšnih 5 m od vrat le-ta za las zgrešil. Okoli 20. minute se
je žoga srečno zakotalila v naročje vratraja MO RS-a, potem,
ko je po idealni podaji Herička Vesenjak iz neposredne bližine slabo zadel žogo. Upal sem, da se ne bo zgodil znani
nogometni rek– » če, ne daš, ga dobiš«, gol, seveda. Vratarja sta si sčasoma le ogrela roke, a bolj v skokih na visoko
podane žoge v kazenski prostor, pretežno iz kotov. Lepo
je bilo videti tovariške, prijateljske stiske rok rivalov, ko je
kdo koga v žaru igre spotaknil. Toda tudi rumeni karton ni
izostal. Za ostrejši start na sredini igrišča ga je nekaj minut
pred koncem 1. polčasa prejel razigrani in prodoren Tkavc.

NOGOMETNA TEKMA ZSČ MORS
????

Iz publike je bilo kar nekajkrat slišati vzklike - »Bravo general!«, namenjene prav tako borbenemu in vztrajnemu
Alojzu Šteinerju ki se mu tudi vijoličasti dres ZSČ lepo poda.
Tudi borbenost in nepopustljivost Mirana Fišerja) so številni
nagradili.
Do konca prvega dela igre so si omembe vredne priložnosti
za zadetek ustvarili Heričko , Čeh), na strani gostov pa Tkavc,
toda oba vratarja - Kitel in Matovič se nista pustila presenetiti. Na tako željeni odmor sta ekipi razšli z neodločenim
izidom 0 : 0.
2. polčas je pričel bolj burno. Naveza MORS-a Kučan ), Hribar in Kos je bliskovito udarila, izključno vratarju Kitlu se
lahko zahvalimo, refleksno in vrhunsko je obranil nizek in
silovit strel. Oddahnil sem in si, še sem selektor.. Le nekaj minut za tem, sta podobno priložnost, tokrat za nas, ponovno
zapravila Vesenjak in Heričko. V 38. minuti pa je vendarle
počilo, na našo srečo v mrežo gostov. Čeh je s sijajnim volejem iz obrata, po odbiti žogi vratarja , zadel njegov levi
zgornji kot. V mikrofon je zatulilo 0 : 1!
Gledalci so bučno pozdravili zadetek. Vijoličaste je vodstvo
poneslo, opaziti je bilo, da MO RS nima rezerve. V 47. minuti
je Heričko iz podobne situacije, vendar precej bliže, ukanil
vratarja gostov 0:2! Tekla je 50. minuta srečanja, veselje v
našem taboru se še ni poleglo, ko je po odličnem predložku
Kosa z leve strani spretni Tkavc z glavo zadel v polno 1 :2!

Samo sedem jih je, tolkli se bodo do zadnjega, me je prešinilo. Toda tokrat nismo popustili. Tudi pretežno obrambni
igralec Krajnc, naš kapetan ekipe, je dobil krila. Najprej je s
silovitim daljinskim strelom skoraj zadel polno, kakšno minuto kasneje, v 56. minuti pa je po samostojnem prodoru in
smelem strelu postavil končni rezultat osmega derbija 1 :3!
Kmalu za tem je sodnik Dušan Turk označil konec srečanja.
Stiski rok in objemi nastopajočih so potrdili prijateljski in
športni navdih.
Sledil je svečan zaključek, podelitev spominskih medalj in
pokalov. Podelitev je opravil polk. Franc Koračin, poveljnik
72. br. SV, Martin Jugovec, sekretar ZSČ in Jože Škof, predsednik OZSČ Maribor.
Druženje se je nadaljevalo na zakuski. Idej ni manjkalo.
Razmišljamo o izdaji kronologije nogometnih srečanj, naslednje leto bo že deveto. Morebiti pa že turnir ekip MO RS,
duhovnikov, ZSČ, in policije. Načrti dela za prihodnje letu
bodo kmalu v teku. Izziv je tu, pobudnik je na potezi.
Še enkrat hvala vsem, ki ste prispevali k uspešni pripravi
izvedbi tradicionalnega srečanja in druženja, čestitke tudi
vsem igralcem in sodniku.
Bruno KREMAVC, stotnik,
selektor ekipe ZSČ
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ŠAH MALEČNIK

V MALEČNIKU SMO SPET IGRALI ŠAH

Igor Pahor, Enota
Malečnik - Ruperče

Ker že vrsto let v Malečniku prirejamo
šahovski turnir, se mi
je zdelo smiselno, da
o našem kraju napišem nekaj tudi za
tiste bralce, ki pri nas
ne igrajo šaha in ne
poznajo lepot našega kraja.

Kraj Malečnik je del
primestne Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče, ki jo sestavljajo naselja: Vodole, Hrenca,
Celestrina, Trčova, Metava, Nebova, Ruperče
ter Grušova in so del Mestne občine Maribor.
Naselja ležijo na levem bregu reke Drave in se
razprostirajo po južnih pobočjih gričev jugozahodnega dela Slovenskih goric. Malečnik se
je začel razvijati okoli cerkvice Svetega Petra,

kot 80 registriranih igralcev, ki zastopajo barve
kluba na različnih šahovskih turnirji in ligah
Podravske regije in širše. V času delovanja so
v klubu vzgojili kar nekaj vrhunskih šahistov,
na katere so še posebej ponosni. Pravijo, da je
potrebno začeti delati z mladimi, zato sodelujejo z Osnovno šolo Malečnik, kjer učijo mlade
nadobudneže prvih potez. Tudi nekaj članov
naše enote ZSČ je aktivnih v Šahovskem klubu Malečnik, na osnovi česar smo se odločili,
da bi lahko našim članom v OZSČ Maribor
ponudili igranje šaha kot športno-družabni
dogodek. Rečeno– storjeno. Tako smo organizirali prvi, drugi, tretji turnir in dejavnost se
je prijela. Šahisti so pričeli prihajati vsako leto
raje, saj je vzdušje v prostorih Šahovskega kluba Malečnik, ki so v športnem parku Malečnik
tik ob reki Dravi, zares prijazno in sproščujoče
in človeka navda s pozitivno energijo.

7 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 Stanislav Anžel, tehnični vodja
turnirja. Po zaključku napetih šahovskih dvobojev je predsednik Enote Malečnik–Ruperče Igor Pahor razglasil rezultate. Predsednik
OZSČ Maribor Jože Škof je podelil najboljšim
ekipam pokale, najboljšim posameznikom
pa priznanja. Dosegli so naslednje rezultate:
I. mesto ekipno: Ekipa Malečnik 1
II. mesto ekipno: Ekipa OZVVS Maribor
III.mesto ekipno: Ekipa Pekre
Najboljši posamezniki pa so se uvrstili takole:
I. mesto: Karl Cojhter
II. mesto: Denis Šoštarič
III.mesto: Franc Nipič
Posebno priznanje za sodelovanje je dobila Anka Hmelak, ki se je turnirja že večkrat
udeležila kot edina ženska v izključno moški
konkurenci. Ob tej priliki bi ji še enkrat čestital
za pogum. Morda pa bo njen zgled privabil
na prihodnje turnirje še kakšno predstavnico
nežnega spola.
Z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo priznanj je bil uradni del šahovskega turnirja
zaključen. Sledilo je družabno srečanje s pogostitvijo, ki so ga pripravili člani naše enote.

ki je prvič omenjena že leta 1236, pozneje pa
se je širil po južnih pobočjih Gorce. Z vrha Gorce in sosednjih gričev se nam odpira prekrasen razgled na mesto Maribor, Dravsko polje,
Pohorje, Boč in Donačko goro. Južna pobočja
Gorce in bližnjih gričev so zasajena z vinogradi žlahtnih vinskih sort, saj omenjene lege
slovijo kot svetovno najžlahtnejši vinorodni
okoliš. Poleg dobrega vina pa boste na tem
območju dobili tudi dobro sadje, zelenjavo
in med. Skozi naselja poteka tudi Malečniška
vinska cesta, ob kateri je kar nekaj vinotočev
in kmečkih turizmov, ki z izvrstno vinsko kapljico poskrbijo, da obiskovalci nimajo suhih
ust in da na sprehodu ne bi omagali, jim postrežejo z izvrstnimi domačimi dobrotami.
V samem kraju pa se odvija tudi bogato kulturno, družabno in športno življenje, katerega temelj so šola, vrtec ter številna društva in
klubi. Glede na to, da sestavek govori o šahu,
bi rad posebej izpostavil Šahovski klub Malečnik, s katerim Enota ZSČ Malečnik-Ruperče že
vrsto let zelo dobro sodeluje. Šahovski klub
Malečnik deluje že več kot 30 let in ima več

14

ŠTAJERSKI ČASTNIK

Letos smo šahovski turnir v Malečniku priredili že sedemnajstič. Otvoritveni pozdrav in
nagovor udeležencev šahovskega turnirja je
imel predsednik Enote Malečnik–Ruperče Igor
Pahor kot organizator turnirja, katerega pokrovitelj je OZSČ Maribor. V nadaljevanju turnirja se nam je pridružil še predsednik OZSČ
Maribor Jože Škof.
Sledil je tekmovalni del turnirja, kjer so si igralci prekrižali figure v 7. kolih po švicarskem sistemu. Sodelovalo je 27 šahistov, razdeljenih v

Na koncu bi se rad vsem udeležencem turnirja
zahvalil in jim čestital za dosežene rezultate.
Posebna zahvala velja Šahovskemu klubu
Malečnik, ki nam že vsa ta leta omogoča in
pomaga pri izvedbi tega turnirja. Vse članice
in člane našega častniškega združenja, ki igrajo šah, pa pozivam, da se nam v naslednjem
letu pridružijo še v večjem številu. Igranje šaha
pri nas v Malečniku ni samo športni dogodek,
ampak tudi priložnost za prijetno druženje.
Igor Pahor

POHOD NA MARINOVO – GUSTEKOV POHOD
????

POHOD NA MARINOVO – GUSTEKOV POHOD

Marijan Kovač
Enota Studenci

V lepem jasnem jutru smo se 7. junija
2014 zbrali pred Kulturnim domom v
Pekrah na že 12. Pohodu na Marinovo,
ki ga organizirajo enote Limbuš, Pekre
in Studenci. V spomin na letos preminulega dolgoletnega predsednika enote
Studenci Avgusta Ploha smo pohod preimenovali v Gustekov pohod in z minuto
molka počastili njegov spomin.
Zbralo se je 82 pohodnikov, med njimi
tudi naši prijatelji iz enot Novo mesto,
Tezno, Radvanje, Brezje in Pobrežje. Dru-

do kmetije Potočnik. Po odlični malici smo s hojo nadaljevali do
kmetije Marin, kjer smo tekmovali še v streljanju z zračno puško.
Pokale za 1. mesta so prejeli:
Pri moških:
Vlado Muršič (rusko kegljanje)
Marijan Kovač (met ročne bombe)
Edvard Dežman (streljanje)
Pri ženskah:
Anica Muršič (rusko kegljanje)
Marija Vernik (met ročne bombe)
Olga Zorger (streljanje)
Prvič smo letos podelili tudi prehodni pokal za seštevek rezultatov
pri metu ročne bombe in streljanju pri moških. Prejel ga je Edvard

Dežman iz enote Studenci. Pokal lahko preide v trajno last po
dveh zaporedno doseženih prvih mestih ali po treh doseženih
prvih mestih s presledkom.
Po končanem športnem tekmovanju smo ob zvokih harmonike
druženje nadaljevali do poznih popoldanskih ur. Pokale in priznanja za dosežene športne rezultate je podelil predsednik OZSČ
Maribor, g. Škof, nato pa smo druženje zaključili in se dogovorili,
da se naslednje leto spet srečamo.
ženje smo pričeli s tekmovanjem v metu ročne bombe in v ruskem
kegljanju. Nato smo se podali na pot mimo prelepih vinogradov

Predsednik OZSČ Maribor – enota Studenci
Marijan Kovač
SREČANJE DVEH GENERACIJ

SREČANJE DVEH GENERACIJ 28.6. 2014
Podpisnice listine o sodelovanju: ZB za vrednote NOB Slovenije, Zveza slovenskih častnikov Maribor, Zveza vojaških invalidov
Maribor, Združenje generala Maistra, Veteransko društvo Sever Maribor in Veterani vojne za Slovenijo Maribor so organizirale
tradicionalno srečanje dveh generacij pod obronki Pohorja. V obrambnem domu je bilo prijetno druženje s kulturnim
programom. Slavnostni govornik, predsednik združenja, gospod Čas je svoj govor posvetil 20-letnici delovanja združenja Sever.

Martin Benko

Posebej je omenil na težave pri našem delu, poudaril vrednote, ki nas delajo bolj plemenite ter opozoril na vse težji materialni
položaj članov posameznih združenj. Kljub težavam v naši družbi člani posameznih združenj ohranjamo pridobitve
preteklosti, predvsem nas združuje domoljubje ali ljubezen do naše domovine. Vse te vrednote poskušamo prenesti na
mlajše rodove, ter jih vzgajati, da bodo sledili spominom preteklosti za boljši in bolj human napredek naše lepe Slovenije.
Srečanja se je žal udeležilo manjše število udeležencev kot prejšnja leta, kar nam zbuja skrbi. Kljub stanju duha v naši družbi, bomo
s srečanji nadaljevali tudi v prihodnje in spomin na prehojeno pot v preteklosti ohranjali z željo, da se ta ne bi nikoli več ponovila.
Organizacijski odbor
Martin Benko
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POHOD DUPLEK 2014

POHOD DUPLEK 2014
Turistično društvo ( TD) Duplek in
Območno združenje slovenskih častnikov Maribor (OZSČ) sta 25. Junija organizirala tradicionalno vsakoletno srečanje in rekreacijski pohod
posvečen dnevu državnosti in praznovanju praznika Občine Duplek.
Pohodniki smo se zbrali ob 9.00 uri pri
Moto klubu Duplek v Zg. Dupleku. Kljub
Željko Barbarič
slabšemu vremenu, saj je ves čas deževalo
Enota Duplek
se nas je zbralo več kot 80 članov iz TD Duplek, častnikov in podčastnikov ter ostalih
članov iz Mestne občine Maribor, enote Duplek, ter ostalih enot.
Jutranji stiski rok, prisrčni pozdravi starih in novih znancev so obetali kljub deževnim kapljam prijetno druženje..

Ljudje so več kot razočarani in zaskrbljeni nad sedanjimi razmerami in stanjem v naši družbi, kjer vladata razdor, sovraštvo,
korupcija in tajkunstvo. Dolga leta že poslušamo vsakodnevno
demagoško obračanje besed, gledamo politično elito, ki nam
pridiga o poštenosti solidarnosti in pravičnosti na drugi strani pa nekaznovano krade za našimi hrbti in povzroča nove in
nove razprtije. Po nepotrebnem zgubljamo energijo v delitvah

Že ob prihodu je udeležence čakalo okrepčilo. Zadolženi iz TD in OZSČ so se izkazali s hitro postrežbo, tako
da se je uradni-uvodni del pričel kot smo si ga zamislili.
Zbrane je najprej pozdravil podpredsednik TD g. Vinko Fridau,

namesto v združevanju in skupnem zanosu, da se z mlado državo uvrstimo med najrazvitejše države na svetu. Zvijamo se
v krču in pozabljamo na ljudi in na skupno blaginjo. Pozabiti
bi bilo treba preteklost in si s skupnimi močmi prizadevati za
razvoj gospodarstva povečanja delovnih mest in v povezavi s tem za blaginjo vseh državljanov in državljank Slovenije.

nato predsednik OZSČ Maribor g. Jože Škof in na koncu še župan občine Duplek g. Mitja Horvat. Vsi trije so poudarili kako pomembna so takšna srečanja in pohodništvo za obe društvi , ne
samo z vidika krepitve telesa, duha in fizične pripravljenosti, pač
pa predvsem sodelovanja druženja in prijateljskih vezi, ter ohranjanja spomina na pomembne dogodke v zgodovini naše države.
Župan g. Mitja Horvat je v imenu občine Duplek poudaril, da bo občina tudi v prihodnje podpirala dejavnosti društva in jim pomagala pri njihovih dejavnostih.
G. Jože Škof je spomnil prisotne na zelo pomemben dan
v zgodovini našega naroda t.j. obletnico dneva državnosti. Poudaril je, da se tega pomembnega dogodka vse premalo zavedamo, ko smo si Slovenci svojo državnost samostojnost in demokratično ureditev v dolgotrajni narodni
zgodovini izbojevali šele leta 1991. Tedaj smo bili enotni
in vse prisotne vprašal kaj se je zgodilo z nekdaj enotnim
slovenskim narodom, da sedaj ne zna več stopiti skupaj.
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» Če smo bili skupaj v vojni, bodimo skupaj tudi
v m i r u « , j e d e j a l p r e d s e d n i k O Z S Č M a r i b o r.
Ob 10.30 uri smo v koloni krenili na pohod.
Pot na je vodila po cesti do podružnične šole Žitečka vas, nato
po poljski poti na Kamenščak-krajinski park, je gozdnati del
Slovenskih goric, osamel kamnit otok plitvega krasa z vrtačami
in kraškimi izviri, kar je neobičajen pojav za ta del Slovenije. Park
ima izjemen pomen pri ohranjanju povezanosti vodnega in gozdnatega ekosistema. Tu je najvišja točka na tem področju, prekrasen pogled na Maribor, Dravsko dolino z okolico ter Pohorje.
Čas je hitro minil in že smo nadaljevali pot poroti Zimici in Moto
klubu. Kljub dežju, ki nas je spremljal večino poti in utrujenosti smo bili vsi dobre volje. Ob prihodu je že dišalo po hrani.
Raženj je bil pripravljen, »kotlovina« gotova, zagotovljeno je bilo
dovolj pijače in oglasila se je tudi glasba in pesem. Razpoloženje
je bilo sproščeno in prijetno. Ko smo zadovoljni odhajali smo si
obljubili, da se drugo leto ponovno srečamo v še večjem številu.
Ob koncu zapisa naj se zahvalim vsem, ki ste bili vključeni v
izvedbo pohoda in s tem omogočili, da je pohod odlično uspel.
Željko Barbarič
Predsednik OZSČ Enota Duplek

POHOD NA TRIGLAV
????

29. POHOD NA TRIGLAV – POKLJUKA 2014
Tako kot vsa leta nazaj, smo se tudi letos
člani OZSČ Maribor udeležili tradicionalnega spominskega pohoda na Triglav, ki
ga organizirajo Zveza veteranov vojne za
Slovenijo, veterani društva Sever, Zveza
borcev za vrednote NOB in Zveza slovenskih častnikov. Udeležba s strani
OZSČ Maribor je bila letos nekoliko manjša, udeležili smo
Boris Pavalec
se namreč trije pohodniki:
Enota Limbuš
Olivera Hafner, Jože Gruden in Boris Pavalec, ki
sem nosil prapor OZSČ Maribor proti Triglavu.
Vreme nam letos ni bilo naklonjeno, zato se nismo odpravili v četrtek, torej dan prej, temveč
smo se proti Pokljuki odpeljali v zgodnjih jutranjih urah v petek, 11.7.2014. Tisti dan je bilo
vreme kar ugodno, tako, da smo ob 6.45 zjutraj
pričeli s prvimi koraki proti Kredarici. Že na začetku, ko smo se prijavili pri organizatorju pohoda, smo izvedeli,da
zaradi vremena in posledično varnosti pohodnikov, Triglava ne
bomo videli, ker so poti nanj zaprli. To nas ni potrlo, zato smo se z
veseljem odpravili naprej. Sam pohod je potekal v dobrem vzdušju
in hitrem tempu, vrh Kredarice smo namreč dosegli že v dobrih
petih urah. Po namestitvi v objekt smo si privoščili topli obrok in

se pričeli pripravljati na proslavo, ki je bila prej kot običajno, saj se
pohod od Kredarice do Triglava ni izvajal. Sama proslava je minila
v pravem patriotskem vzdušju vseh udeležencev pohoda do naše
gore in svoje domovine. Še posebej ponosni smo bili praporščaki, ki
smo bili obrnjeni proti našemu očaku in smo se počutili, kot
da stojimo na samem vrhu Triglava in zremo v našo
prelepo domovino na katero smo zelo ponosni. Po
sami proslavi se je pričelo druženje vseh pohodnikov , ki smo prispeli do Kredarice.
Sobotno jutro je bilo lepo, tako, da nismo imeli
težav pri sestopu do same Pokljuke, kjer smo se
pripravili na osrednjo proslavo. Slavnostni govornik
je bil Tomaž Čas, predsednik veteranov društva Sever.
Proslava je potekala v veselem vzdušju, popestrilo jo
je veliko nastopajočih, še bolj veseli pa smo bili, da ni
bilo nobenega političnega nagovora, bil je namreč dan
pred volitvam in tako volilni molk. Na koncu proslave smo se
poslovili z besedami , da se vidimo na jubilejnem 30. Spominskem
pohodu na Triglav in se vsak na svojo stran odpravili proti domu.
Boris Pavalec
OZSČ Maribor
enota Limbuš

Fotografije so iz 2013 in 2014
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RAFTING KOLPA

SPUST - KOLPA 2014
Kislo in deževno poletje, ki je letos v veliki
meri krojilo aktivnosti je povzročilo nemalo
skrbi tudi organizatorjem že 17. tradicionalnega spusta KOLPA 2014.
Bolj kot se je bližal 9. avgust bolj zaskrbljeno
smo spremljali vremensko napoved. V nasprotju s preteklimi leti, ko smo zaradi nizke
Anton Krašovec
Kolpe morali dobršen del plitvin prehoditi
enota Metlika
in za seboj vleči težke vojaške rafte, pa je
letos izvedbo spusta ogrožal izredno visok
vodostaj. Še teden dni pred planiranim spustom je Kolpa prestopila svoje bregove in poplavljala nižje ležeče
predele, deroča voda pa je nosila vse pred seboj. Z ta letni čas pa je
bila tudi temperatura vode daleč od normalne in ni bila primerna
za kopanje.

moč, spoznavanje dela posamezne častniške organizacije, spoznavanja ter predstavitve pokrajine oz. področja posamezne OZSČ
in ne nazadnje je namen prijetno druženje članov iz prijateljskih
častniških organizacij. S takim sodelovanjem lahko dosežemo višji
nivo strokovnega dela, boljše rezultate in večje zanimanje častnikov.
Letošnjega že 17. spusta KOLPA 2014 se je udeležilo 126 udeležencev, ki sta jih na začetku druženja v Metliki pozdravila tudi župan občine Metlika Darko Zevnik in predsednik ZSČ general Alojz Štajner.
Poleg članov domačega območnega združenja, ki združuje častnike

V takšnih razmerah je bila zato upravičena dilema ali spust odpovedati ali nadaljevati s pripravami, saj organizacija takšnega dogodka
predstavlja velik organizacijski, logističen in finančni zalogaj.
Ker nismo želeli razočarati mnogih prijateljev iz raznih krajev Slovenije, ki so se veselili doživetja na Kolpi, smo s pripravami nadaljevali
in po starem pregovoru »da hrabri imajo srečo« tudi uspeli.
Vreme se je le umirilo in pokazalo prijetnejši obraz, voda pa se je
umaknila v svojo strugo in se za silo celo segrela.
in podčastnike iz celotne Bele krajine ter članov častniških organizacij iz Maribora, Brežic, Novega mesta, Litije in Nove gorice, so se
spusta udeležili tudi člani Območnega združenja veteranov vojne za
slovenijo Bela krajina, delegacija Častniškega zbora iz Karlovca ter
Ozlja iz Hrvaške ter namestnik Vojaškega atašeja Ruske federacije.
Z namenom, da udeleženci letošnjega spusta spoznajo tudi zahodnejši del Bele krajine in ta del Kolpe, smo se odločili, da preveslamo
dobrih osem kilometrov Kolpe od Damlja do Vinice. Na tem delu
Kolpe je voda bolj globoka in hitrejša, premagati pa je bilo potrebno
kar osem slapov, ki pa smo jih večino uspešno prevozili. Slapovi pa
so bili tudi priložnost, da so se tisti bolj hrabri v vodi tudi osvežili.

Spust po Kolpi je tradicionalna aktivnost, ki jo organizira OZSČ Metlika na podlagi sprejetega programa dela in skupno dogovorjenih letnih aktivnosti z drugimi prijateljskimi organizacijami in predstavlja
tudi del vojaško strokovnega usposabljanja s ciljem v sodelovanju s
SV usposobiti udeležence za pravilno pripravo vojaške opreme (čolnov, uporaba osebne varnostno zaščitne opreme – rešilni jopiči) in
pravilna uporaba opreme za premagovanje reke, ter izvedba spusta
večjega števila udeležencev po določenem delu reke. Za izvedbo
tega dela nam je logistično in strokovno priskočila v pomoč Slovenska vojska iz vojašnice v Novem mestu z zagotovitvijo ustreznega
števila vojaških čolnov.
Takšna aktivnost pa je tudi priložnost za druženje in izmenjavo izkušenj. OZSČ Metlika že vrsto let tesno sodeluje z nekaterimi častniškimi organizacijami, zlasti pa z OZSČ Maribor, Novo mesto, Brežice,
Litija in Nova gorica, ki so se udeležili tudi letošnjega spusta po Kolpi.
Namen takšnega medsebojnega sodelovanja je medsebojna po18

ŠTAJERSKI ČASTNIK

Udeleženci, ki se niso odločili za spust po Kolpi pa so se iz Damlja
odpravili na spoznavanje Poljanske doline in si ogledali Župančičevo
rojstno hišo na Vinici.
Damelj, kjer je bil začetek letošnjega spusta in bližnja vas Kot pa sta
zanimiva tudi po tem, da predstavljata najjužnejšo točko Slovenije.
Kolpo na tem delu pa je leta 1943 prečkala tudi slovenska delegacija
na svoji poti na zasedanje AVNOJ-a v Jajce.
Veslanje nam je letos olajšal višji nivo in hitrejši tok Kolpe, tako, da je
bilo dovolj časa za uživanje v dokaj neokrnjeni naravi in lepoti Kolpe.
Preživeli smo eden redkih lepih dni v letošnjem kislem poletju, dan ki ostane v spominu, dan v prijetnem druženju, uspešnem
spustu brez zapletov in dan poln lepih doživetij. Tudi zaključili smo
ga v prijetnem razpoloženju pri starem mlinu na Vinici.
Predsednik OZSČ Metlika
Anton Krašovec

USPOSABLJANJE ENOTE SLIVNICA
????

TRADICIONALNO URJENJE IN DRUŽENJE ČLANSTVA
ENOTE SLIVNICA

Bruno Kremavc
Enota Slivnica

Bila je čudovita majska sobota, zadnja
v mesecu, ki velja po zaslugi prebujajoče se narave za najlepši mesec v letu.
Tudi mesec ljubezni ga imenujejo. Se
ve, ljudje smo v tem času bolj sproščeni in pripravljeni na druženje. Obronke
Pohorja, kjer poteka znamenita proga
za motokros in kjer smo se že sedmič
zapovrstjo zbrali, je obdarilo tudi sonce.
Sicer pa je bilo to urjenje in druženje v
skupnem seštevku že sedemnajsto (prvih deset se je dogajalo pri nekdanjem

lovskem domu Rače.
Do 9. ure smo se zbrali, se kot vselej prijateljsko pozdravili in se s
toplim obrokom ter se okrepčali z osvežujočim napitkom naših
'zalednikov' Vanča in Nade. Organizatorji urjenja, predstavniki
SD Franc Lešnik–Vuk iz Hotinje vasi in predstavnik Območnega
združenja slovenskih častnikov Maribor (v nadaljevanju OZSČ
MB), z odgovornimi iz enote Slivnica so, kot vselej doslej, za
urjenje s serijsko zračno puško in metanje šolske bombe na
cilj zagotovili ustrezne pogoje. Tako je lahko urjenje potekalo
nemoteno in kar je najbolj pomembno, tudi varno.

OZVVS MB, Anton Korošec in svetnik občine Hoče-Slivnica, Franc
Bukovec, so svoje izostanke, zaradi drugih aktivnosti, pravočasno opravičili.
Urjenje in družabno srečanje smo tudi dokumentirali. To nalogo
je opravil naš prizadevni član Miha Horvat. Po urjenju in obenem
tekmovanju, nas je pred razglasitvijo rezultatov in podelitvijo
priznanj ter pokalov najuspešnejšim, kot običajno, nagovoril
predsednik mariborske častniške organizacije Jože Škof. Izrazil je
zadovoljstvo ob uspešni organizaciji že tradicionalne aktivnosti
enote, pohvalil vodstvo ter se zahvalil občini Hoče-Slivnica za finančno podporo in aktivno sodelovanje župana Jožeta Merkuša
z mariborsko častniško organizacijo. Zahvalil se je tudi gostitelju
AMD Orehova vas. Pri podelitvi priznanj in pokalov najboljšim
sva se predsedniku Škofu pridružila Jernej Jazbinšek, predsednik
SD Franc Lešnik-Vuk, Hotinja vas in Bruno Kremavc, kot predsednik enote. Muzikant Franček je poskrbel za zvoke Zdravljice.
Zmagovalne trojice po disciplinah:
Met šol. bombe/cilj/na 20 m
Člani: 1. B. Milenkovič, ES; 2. I. Pahor, EM-R; 3.B. Škodnik, ES
Članice: 1.M. Horvat, ES; 2.M. Ritlop, ES; 3.J. Cveček, ES
Serijska zračna puška/na 10 m - posamično
Člani: 1.I. Pahor,EM-R; 2. D. Sentič, ES; 3.F. Rižnar, ES
Članice: 1. M. Bobanec, ES; 2.M. Pahor, EM-R; 3.I. Šket, ES
Serijska zračna puška/na 10 m – ekipno, dovoljene tričlanske
mešane ekipe
1.EM-R ; 2. ES; 3.ES-3
Čestitke najboljšim!

50 udeležencev lahko opredelimo kot povprečno število, tudi
tokrat so prevladovali moški, razmerje je bilo 30:20. Od vabljenih
častnih gostov so se največje aktivnosti naše enote udeležili:
Jože Škof, predsednik OZSČ MB, Janez Šifrar, dolgoletni, zdaj
častni predsednik KO ZZB za vrednote NOB občine Hoče-Slivnica in Jernej Jazbinšek, predsednik SD Franc Lešnik-Vuk iz Hotinje vasi. Župan občine Hoče-Slivnica, Jože Merkuš, predsednik

Sledilo je druženje. Tisti z darom glasu so ubrano zapeli, drugi zaplesali, Franček je izvajal vragolije na harmoniki. Tudi prijetnega
klepeta ni manjkalo. Še kosilo in osvežujoča kapljica. Zavladalo
je prijetno razpoloženje. Ni kaj, bil je pravi zaključek. Tudi maja
2015 pridemo.
Bruno Kremavc, stotnik,
Predsednik Enote Slivnica
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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IZLET ANKARAN

OGLED LADJE TRIGLAV
Enodnevni izlet z ogledom ladje
Triglav smo načrtovali že v lanskem
programu dela. Ker pa se to ni zgodilo, smo si letos, kot novo izvoljena
komisija za izlete in družabništvo, to
zadali kot prioriteto pri letošnjem načrtovanju izleta. S pomočjo prijatelja,
višjega vodnika g. Sandija Bečaja, pripadnika 430. mornariškega diviziona
SV, smo navezali stik z višjo vojaško uslužbenko Tamaro
Obreza, ki nam je s privolitvijo kapetana bojne ladje Borisa
Geršaka posredovala dva termina za ogled ladje Triglav.
Naše predsedstvo se je odločilo za soboto, 6.9.2014.
Tako smo tega dne v zgodnjih jutranjih urah z avtobusom
odpeljali proti Primorski, oz. luki Koper, kjer sta bili usidrani
ladji Triglav in Ankaran. Izlet smo najprej popestrili z ogledom luke Koper. Vozili smo se z avtobusom, saj smo lahko
videli več, kot če bi si jo ogledovali peš. Pri glavnem vhodu
nas je pričakal ljubezniv vodič, gospod Branko Matič. Njegova osebno obarvana predstavitev je bila zagotovilo, da
bomo luko spoznali do potankosti. Z ustanovitvijo Pristanišča Koper 23.5.1957 je dobil prvo zaposlitev in tudi svojo
upokojitev je dočakal v Luki Koper, ki se je tako preimenovala leta 1962. Podatki in razlage med vožnjo po luki so kar
deževali. Tako je otvoritev prvega pomola, dolgega 135
metrov, 7.12.1958 izkoristila za prvi privez ladja Gorica. Razcvet jer luka doživela po letu 1967, ko je postala z železnico
povezana z zaledjem. Danes je pristanišče neposredno povezano z evropskim železniškim in avtocestnim sistemom
in ima status mejne vstopne točke evropske unije, kakor
tudi status prostotrgovinskega območja.
Luka Koper je večnamensko pristanišče z 12 specializiranimi
terminali:
-Kontejnerski in ro-ro terminal
-Avtomobilski terminal
-Terminal za generalne tovore
-Terminal za sadje
-Terminal za les
-Za minerale in rudnine
-Za žitarice in krmila
-Za glinico
-Za tekoče tovore
-Za živino
-Evropski energetski terminal
-Potniški terminal
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NOGOMETNA TEKMA ZSČ MORS
????

OGLED LADJE TRIGLAV
Morje v pristanišču je globoko od 7 -18 metrov. Sprejme
lahko ladje z nosilnostjo 180.000 ton. Ladijski pretovor
pristanišča je leta 2013 dosegel 18 milijonov ton. Površina
pristanišča je 280 hektarjev, dolžina železniških tirov je 30
km, cest je 70 km, dolžina operativne obale znaša 3.400 m,
površina zaprtih skladišč pokriva 274.000 m2, prostornina
rezervoarjev 110.000 m3 in površina nadstrešnic pokriva
76.000 m2. Leta 2002 je družba Luka Koper prejela priznanje
RS za poslovno odličnost, leta 2006 pa nagrado za uvrstitev
med finaliste evropske nagrade za poslovno odličnost fundacije EFQM. V prihodnosti načrtujejo izgradnjo tretjega
pomola in drugega tira železniške proge.
Po dobri uri potepanja po luki smo se odpeljali proti našemu glavnemu cilju. Ladji Triglav in Ankaran sta v soncu obsijani čakali, da bi potešili našo radovednost. Poslovili smo
se od odličnega vodiča Branka in prevzeli so nas prijazni
pripadniki 430. mornariškega diviziona SV. Razdelili smo
se v tri skupine - ena za ogled ladje Triglav, druga za ladjo
Ankaran in tretja, najbolj lačna, se je odpravila na malico,
ki je zelo dobro pripravil naš član komisije Marjan Kovač s
soprogo.
Patruljna ladja Triglav je bila obnovljena v ladjedelnici Almaz
v Sankt Peterburgu leta 2010.Slovenija je plovilo pridobila
na podlagi odpisa klirinškega dolga Rusije Sloveniji. Osnovna vrednost ladje znaša 35 miljonov dolarjev, oprema za
upravljanje z orožjem, usposabljanje osebja in strelivo pa
dodatnih 7,5 mil. dolarjev, kar je bilo v celoti poplačano
iz klirinškega dolga. Poleg vojaških nalog, kot na primer
obramba akvatorija in obalnega prostora Slovenije in zaščita morja ter varovanje plovnih poti v okviru zavezništva
NATO, je ladja namenjena tudi za naloge zaščite in reševanja ter za pomoč pri izobraževanju, usposabljanju in razi-

skovalnem delu. Splovitev ladje je potekala 21.7.2010, pri
čemer je bila krstna botra Elen Twrdy, dekanka Fakultete za
pomorstvo in promet v Portorožu. V Koprsko pristanišče je
prispela 21. novembra 2010. Ladja Triglav se je 15.12.2013
pridružila operaciji vojaške mornarice Italije Mare Nostrum
in pomagala pri iskanju in reševanju beguncev na poti v
Italijo. Ladja se je vrnila v luko Koper 4.2.2014.
Splošni podatki ladje so: dolžina 49 m, širina 9,2 m, izpodriv
375 t, pogon 3X dizelski motor serije MTU, 2.880kW, hitrost
27 vozlov, doseg 2200 nmi pri 13 vozlih, posadka šteje 24
članov, oborožitev 1X top AK-306 30mm, 2X mitraljez 14,5
mm, 16X laser Igla, protiladijski sistem 9 M 120 Ataka-V,
zaščita pred izstrelki PK-10, plovila: 2X gumenjak in dekompresijska komora.
Hitra patruljna ladja 21 Ankaran je vojna ladja SV. Pravzaprav je hitri jurišni čoln razreda super dvora II in je poimenovan po Ankaranu. 1.8.1996 so plovilo krstili in ga s tem
je prevzeli v operativno rabo.
Po krožnem ogledu obeh ladij in po malici s kozarcem štajerskega vina smo se potešeni odpravili v Piran, kjer smo si
vsak po svoje ogledali staro primorsko mesto v sončnem in
toplem sobotnem dnevu. Čas je prehitro mineval in že nas
je čakalo pozno kosilo v Strunjanu. Pogumneži so izkoristili
kratek premor za plavanje v morju ali za preizkus, če je voda
slana. Polni novega znanja smo se v poznih popoldanskih
urah odpravili proti Mariboru, saj še zmeraj drži stari pregovor: povsod je lepo, doma je najlepše.
Predsednik komisije za izlete in družabništvo
Zlatko Partlič
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STRELJANJE - TRBOVLJE

DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU V TRBOVLJAH
Oktobra 2014 je bilo odprto državno prvenstvo v streljanju s pištolo velikega kalibra. Tekmovanja se je udeležilo 32
ekip iz OZSČ, SV, Policije in strelskih družin iz RS. Iz OZSČ Maribor sta se udeležili 2 ekipi.
Ekipno je 1. mesto zasedla OZSČ Maribor Ekipa 1 v sestavi:
-Marjan Krašovec
-Bojan Miklavc
-Darijan Gomivnik
8. mesto je zasedla Ekipa 2 v sestavi:
-Milorad Popovič
-Andrej Fingast
-Dušan Waldhuter
Med posamezniki je bil med 116 člani na prvem mestu Darijan Gomivnik iz OZSČ Maribor.
Veselimo se že tekmovanja v naslednjem letu.
Vodja ekip in trener
Milorad Popovič
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PESMI
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PESMI
Pohorja klic

Snežni topovi molčijo

O, Pohorje – zeleni klic narave,
ljubim tvoje hribe in planjave,
potoke bistre, vode slapov Šumika,
čutim gozdov divjino – slišim pragozda šum.

Sem včeraj Miklavža obujal,
korake po Pohorju danes »nabiram«,
po strmini navzgor se oziram,
v travnato pobočje strmim, bele hribe želim.

Že dehteča pomlad me kliče,
vodi me čez cvetoče griče,
razgledam se, vonjam travniške cvetlice,
ne pozabim vas vinske pekrske gorice.

Snežni topovi otožno molčijo,
žičničarjem izgubo krepko delijo,
smučarjem veselje, radost kalijo;
»gola« pobočja tišino pojo.

Zora me je predramila,
v planine me je zvabila,
saj poletje je letni čas,
za nas planince hribovja strast.

Sneženi topovi so lačni mrzlega zraka,
napoja elektrike, žejni so vode,
morajo zaradi grenke usode…,
kljubovati kakor vremenske nadloge.

V jeseni bukve liste izgubijo,
šumeče listje že zimo naznanja,
na pohorske strmine bele krenimo,
ki na smučanje nas vabijo.

Snežni topovi otožno molčijo,
v vetru vrtinči jesensko se listje,
na nebu letala hrupno bučijo,
kalijo planincem tišine opoj.

Zima se končno poslavlja,
spet prišla k nam bo pomlad;
vabi me Pohorja klic,
grem v hribe vedrih lic!

Snežni topovi otožno molčijo,
zime, zime zelene ne prepodijo…
Končno zaškripal ledeni mraz je zares,
prepozno, prepozno začel se je smučarski ples.
Jože Gruden- Jodec

Jože Gruden- Jodec
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PREDAVANJE PREDSEDNIKA ZSČ

PREDAVANJE PREDSEDNIKA ZSČ SLOVENIJE
General Alojz Šteiner je 14.11.2014
v IC Pekre izvedel predavanje o vlogi Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) v kooperativni varnosti in pri krizi v Ukrajini.

Venčeslav Ogrinc
brigadir

Zanimivemu predavanju v organizaciji OZSČ Maribor so poleg
članov OZSČ Maribor prisluhnili
še člani iz Ruš, Slovenske Bistrice,
Ormoža ter Kungote, Pesnice, Šentilja. Napolnili so dvorano IC Pekre.

Na zanimiv in poglobljen način nam je general predstavil pomen OVSE - njeno delovanje, strukturo, organe,
dokumente za krepitev varnosti in zaupanja, področja
politično vojaške dimenzije, ekonomske in okoljske
razsežnosti ter aktivnosti, ki jih ta regionalna in varnostna organizacija izvaja od svojega nastanka v letu
1975. Sam je zadnji dve leti pred upokojitvijo opravljal
dolžnosti vojaškega predstavnika Slovenije v OVSE na
Dunaju. Informacije smo dobili tako rekoč iz prve roke.
V nadaljevanju nam je predstavil še Ukrajino z vojaško zgodovinskega vidika, vzroke za sedanjo krizo in morebitne
razplete. Ob koncu je odgovarjal še na vprašanja prisotnih.

Venčeslav Ogrinc
brigadir
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UTRINKI V SLIKAH
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UTRINKI V SLIKAH
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