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UVODNIK
Prijazen pozdrav vsem članom našega združenja, kakor tudi vsem tistim,
ki se želite seznaniti z našim delom v
sedanjem in preteklem obdobju. Dom,
družina, prijatelji, pozornost in odnosi z
bližnjimi so, ne glede na dogajanje v širši
družbi, kajpak najpomembnejši, saj od
tod črpamo moč in veselje za ustvarjalno življenje in kakovostno bivanje.
Že drugo leto prihajamo med vas z novim načinom informiranja,
s sodobnim internetnim prikazom dogodkov, ki smo jih v preteklosti objavljali v tiskani obliki, kot glasilo z naslovom »Štajerski
častnik«. Predsedstvo se je letos odločilo, da izdamo tudi tiskano
obliko za vse tiste naše člane, ki so v tem letu plačali članarino. Glede na razpoložljiva sredstva smo se odločili za podajo
informacij tudi v elektronski obliki, za katero je strošek bistveno
manjši. V obeh izdajah predstavljamo zanimive sestavke, kot so
opisi strokovnih predavanj, športnih dosežkov ter druženja na
pohodih in izletih za naše člane in njihove najbližje.
Krog dopisnikov bi radi razširili, saj se v enotah izvajajo številne
aktivnosti, ki bi nas zanimale in bi jih bilo vredno objaviti, zato
vas vabimo, da nam kaj napišete.
Naj se poslovim z mislijo, ki sem jo prebral:
Spremenite svoje misli, svoja prepričanja in spremenili boste
svoje življenje.
Najdete nas: www.ozscmb.si			 Ferdo Vtič,
e-pošta: ozscmaribora@gmail.com			
Urednik
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Osebne sre~e, dobrega zdravja
tudi v letu 2016 `eli
Uredni{tvo

Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost sodi glasilo med proizvode, za
katere se obračuna davek po stopnji 9,5 odstotka.
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SPOŠTOVANI STANOVSKI KOLEGI IN KOLEGICE!
Najprej izražam veliko zadovoljstvo in
ponos, da nam je po nekaj »sušnih« letih
uspelo ponovno izdati naše glasilo v pisni obliki, čeprav skromnejši kot prejšnja
leta. Glasilo, ki je pred vami, ima preprost
namen prikazati, kaj počnemo in kaj smo
počeli v tekočem letu 2015. Pomembne
dogodke in aktivnosti opisujejo člani naše
organizacije, udeleženci posameznih aktivnosti, skozi svoja doživetja in občutke, zato nimam namena
posebej navajati realizacije nalog iz Letnega načrta dela. Izpostavil pa bi rad nekatere ugotovitve, ki močno zadevajo našo vlogo
in delo v prihodnje.
Z reorganizacijo SLOVENSKE VOJSKE sta bili služenje obveznega vojaškega roka in obvezna rezerva v glavnem ukinjeni. To je
povzročilo, da je glavnina častnikov in podčastnikov, ki so bili
razporejeni v vojne enote (VE) SV in še prej v TO, naenkrat izgubila možnost sodelovanja v obrambnih pripravah. In prav zaradi
tega je Zveza slovenskih častnikov in podčastnikov postala edini
povezovalni člen med Slovensko vojsko in civilnimi strukturami,
kjer častniki in podčastniki, ki nimajo več razporeda v SV, ne
bodo izgubili stika s SV, da ne bodo vojaško – strokovno popolnoma »zamrli« in da bodo v primeru eventualnega ogrožanja
naše suverenosti in samostojnosti vendarle sposobni prijeti za
orožje. To pa bomo lahko storili le, če bomo aktivno sodelovali
pri strokovnem vojaškem usposabljanju, ki ga organiziramo v
ZSČ. Prav predviden razvoj SV v lll. stebru (ustanovitev STRATEŠKE REZERVE SV) pa bo našim častnikom in podčastnikom dal
ponovno večjo možnost za vključevanje v obrambne priprave in
sistem obrambe.
Petindvajset let svobodne, samostojne in demokratične države
Republike Slovenije je minilo in potrebno je razumeti čas, prostor,
dogodke in spremembe, ki so vplivale tudi na delovanje Zveze
slovenskih častnikov in podčastnikov v procesu prilagajanja novim razmeram na obrambnem področju.
Smo društvo, ki na prvo mesto postavlja skrb za vojaško strokovno usposabljanje članov in nadgradnjo znanja ter spodbuja
sodelovanje z obrambno varnostnimi strukturami (MORS in SV),
utrjevanje medsebojnih odnosov in povezanost z lokalnimi skupnostmi.
Pomembnost našega delovanja se izkazuje tudi v spoštovanju
številnih prelomnih zgodovinskih dogodkov, ki so dali pečat razvoju slovenskega naroda in naše države pri ohranjanju in krepitvi domoljubja. Eden izmed temeljev našega delovanja je tudi
sodelovanje s sorodnimi organizacijami in društvi, kot na primer
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z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, policijskim veteranskim
društvom Sever, Zvezo združenj borcev NOB, Zvezo vojnih invalidov, Zvezo tabornikov, Vojašniškim klubom in strelskimi društvi.
Poleg tega pa je v našem združenju zelo močno razvejana tudi
kulturno- družabna in športna dejavnost, kamor vas želimo pritegniti v čim večjem številu, vključno z vašimi družinskimi člani.
Zavedamo se, da so le zadovoljni člani pripravljeni sodelovati pri
aktivnostih, ki jih zanimajo. Včasih se je pač potrebno ustaviti v
našem neprestanem hitenju in si vzeti čas tudi za to.
V številnih občinah, kot npr. v Mestni občini Maribor, v občinah
Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem Polju, imamo svoje organizacijske enote, ki v svojem okolju povezujejo člane in zagotavljajo učinkovito delo. Rad bi, da bi v
teh sredinah delali še bolje, da bi delo častnikov in podčastnikov
približali tudi drugim in ga uspešno vgrajevali v družbena okolja.
V naši organizaciji smo in bomo razvijali vrednote, ki morajo prevevati vsakega slovenskega človeka, to pa so rodoljubje, poštenost, čast in resnica. Prepričan sem, da smo svoje poslanstvo vse
do sedaj uspešno opravljali. Imamo organizacijo, ki je zgrajena
na sodobnih demokratičnih načelih, uveljavljena doma in v tujini.
V preteklem letu so razne afere in dogodki v naši družbi odsevali
tudi v naši stanovski organizaciji, kar je popolnoma razumljivo,
saj smo kot posamezniki s svojimi cilji, željami in pričakovanji del
te družbe. Organizacija kot celota pa v tej družbi živi, se razvija
in uveljavlja. Veliko je bilo dogodkov, ki so neposredno vplivali
na naše medsebojne odnose, vendar trdim, da smo s strpnim
dialogom uspešno reševali različne poglede in želje ter sprejemali pravilne odločitve v dobro večine. Nismo dosegli vsega,
smo pa veliko.
V tem letu je bilo veliko načrtovanih pa tudi nenačrtovanih dejavnosti, ki so zaznamovale naše delo. V vseh teh dejavnostih ste
bili člani neposredno ali posredno bolj ali manj vključeni. Zahvaljujem se vsem, ki ste kakorkoli prispevali k uspehom delovanja
naše organizacije, za vaš trud in odrekanja. Pozivam vas, da še
naprej strpno, pogumno in pokončno delujemo v dobro naše
organizacije in naše slovenske domovine.
Božično-novoletni čas se hitro približuje, zato mi dovolite, da
vsem članicam in članom naše organizacije in vašim najdražjim
v prihajajočem letu 2016 zaželim veliko zdravja, veselja, uspehov in medsebojnega razumevanja. Naj bodo odnosi med nami
tudi v naprej pristni in odprti ter, naj bo vsak od vas deležen vsaj
malo SREČE.
Vaš predsednik,
Jožef ŠKOF
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NALOGE IN AKTIVNOSTI ORGANIZACIJ ZVEZE
SLOVENSKIH ČASTNIKOV PRI URESNIČEVANJU
DOKTRINE VOJAŠKE STRATEŠKE REZERVE
V Zvezi slovenskih častnikov v letošnjem letu nadaljujemo in intenziviramo aktivnosti na področju razumevanja in uresničevanje
nalog s področja vojaške strateške rezerve. Tudi pričujoči zapis
je namenjen temu.

Vidiki razumevanja strateške rezerve

Države sodobnega sveta imajo praviloma nacionalnovarnostne
strategije v katerih so opredeljena tudi sredstva, cilji in poti za
preživetje, obrambo in varnost ali celo ekspanzionizem. K temu
sodijo tudi opredelitve groženj in slabosti na eni ter strateških
prednosti in virov, ki jih za obstoj države ali v primeru vojne lahko
uporabijo. Strateške prednosti in viri se poimenujejo tudi kot
strateška rezerva in so povezani z zamislimi, kako ravnati v t.i.
črnih scenarijih ali v najtežjih razmerah.
Vidiki razumevanja in uporabe strateške rezerve se v praksi zelo
razlikujejo. V preteklosti so v državah oblikovali predvsem koncepte in rešitve o tem kako povečati obrambno-vojaške strukture
in v kakšnem času ter pod kakšnimi pogoji jih mobilizirati. Navedeno predstavlja prvi in najbolj razširjeni vidik vojaške strateške
rezerve. Že po koncu prve svetovne vojne pa so bile oblikovane
tudi strategije in koncepti ohranjanja strateških virov bodisi za
povečanje vojaških in zaščitnih zmogljivosti za nacionalno obrambo ali za vključitev v zavezništva, bodisi za ekonomsko oziroma
drugo preživetje. Pri tem drugem vidiku gre bolj kot za strukture
in organizacijske oblike za ohranjanje strateških virov tako kadrovskih, kot tudi materialnih, finančnih in infrastrukturnih idr. Ta
vidik po koncu hladne vojne pridobiva na pomenu tudi zato, ker
so nenadni globalni vojaški konflikti nekako oddaljeni. Pri tem
nekateri bolj stavijo na trde sestavine vojaške strateške rezerve
kot so zaloge in razpoložljivost vojaške tehnike in opreme, ohranjanje vojaške infrastrukture, vzdrževanje vojaške in zaščitne
usposobljenosti potencialnega osebja za prihodnje strukture,
zmogljivosti za proizvodnjo opreme za vojaške ali zaščitne potrebe idr. Drugi pa se osredotočajo bolj na mehke sestavine strateške rezerve v obliki spodbujanja domoljubja in pripravljenosti za
obrambno-zaščitno delovanje ter sodelovanje v teh strukturah v
primeru potrebe, izobraževalne procese in programe in psihološko, informacijsko ter vse bolj kibernetsko varnost in obrambo.
Najpogosteje pa gre za domišljeno kombinacijo. Omeniti je treba
še tretji vidik, ki se nanaša na zamisel, ali se v primeru ogroženosti lotiti aktivne obrambe ali zgolj pasivnega odpora in čakanja ter
s tem povezano pripravljenostjo za nasprotovanje ali upiranje. Pri
tem bi težko govorili o strateški rezervi ali celo vojaško strateški
rezervi, gotovo pa gre za strategijo ohranjanja strateških virov.

Slovenski koncept vojaške strateške rezerve

Vlada Republike Slovenije je 25. oktobra 2012 sprejela Doktrino
vojaške strateške rezerve Republike Slovenije (doktrina VSR), ki
kot doktrinarni dokument opredeljuje povečanje in preoblikovanje vojaških oziroma obrambnih zmogljivosti države v primeru
izrazitega poslabšanja v njenem mednarodnem varnostnem
okolju. Koncept temelji na zamisli, da se povečane vojaške zmogljivosti države dosežejo v letu dni po aktiviranju VSR do dodatnih
25.000 pripadnikov, ki so lahko uporabljeni za izvajanje oborože-

nega boja ali pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Doktrina VSR izhaja iz določil da se povečanje obsega obrambnih
sil doseže z obstoječim načinom nabora in popolnitve, v skrajnem primeru pa tudi na podlagi ponovne uvedbe vseh sestavin
vojaške dolžnosti.
Kakšna je vloga in katere naloge bi pri tem imele organizacije
ZSČ? Zveza slovenskih častnikov in njena območna in občinska
ter interesna združenja kot organizacije posebnega družbenega
pomena, ki delujejo na področju obrambe, zaščite in varnosti v
Republiki Sloveniji imajo pri zagotavljanju pogojev in pri uresničevanju koncepta in doktrine VSR zelo pomembno vlogo in naloge.
Naloge ZSČ bi bile odvisne od tega, ali potekajo v času pred pripravami za vzpostavitev VSR, v času priprav za vzpostavitev VSR,
ali ob aktiviranju koncepta VSR. Pri vseh teh je poseben vidik
poslanstva organizacij ZSČ ohranjanje domoljubja in zavedanja
o obrambnih, varnostnih in zaščitnih aktivnostih naše družbe ter
pripravljenosti za sodelovanje v njih.

Naloge in vloga ZSČ pred začetkom priprav za vzpostavitev VSR so povezane s poslanstvom organizacije in njenim

delovanjem v slovenski družbi, pa tudi v mednarodnih povezavah
in bi jih lahko označili tudi kot stalne naloge. Najprej izpostavimo,
da so najpomembnejše naloge in izzivi hkrati ohranjanje dobre
organiziranosti in delovanje temeljnih organizacij ZSČ in njihovo
učinkovito vpetost v lokalna okolja. K temu je treba dodati pridobivanje novih članov v organizacije ZSČ, zlasti mladih. Sledi
skrb za strokovne obrambno-varnostne in zaščitno-reševalne
aktivnosti članov ZSČ. Naslednje naloge so povezave in sodelovanje organizacij ZSČ z enotami in aktivnostmi Slovenske vojske
in strukturami sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pomembne so tudi podpora pri aktivnostih za novačenje
kadrov v sestave Slovenske vojske, pri promociji vojaškega poklica in za prostovoljno služenje vojaškega roka. Vse navedeno
pa zahteva tudi urejeno komuniciranje in informiranje svojega
članstva v organizacijah ZSČ. Pri tem pa je kot osrednji cilj in
najpomembnejši vidik strateške rezerve treba izpostaviti ohranjanje domoljubja in zavedanja ter pripravljenosti za sodelovanje
v strukturah pri obrambi, varnosti in zaščiti ter reševanju.
Naloge ZSČ v času priprav za vzpostavitev VSR bi se uresničevale v primeru, ko bi se sprejemale odločitve za aktiviranje VSR in
intenzivirale priprave za njeno vzpostavitev. Pri tem bi morali analizirati stanje organizacij ZSČ ter dokončno konsolidirati njihovo
delovanje v lokalnih skupnostih in okrepiti povezave in delovanje
interesnih organizacij ZSČ. Pomembna bi bila okrepitev sodelovanja organizacij ZSČ s Slovensko vojsko oziroma strukturami
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami preko dopolnjenih dogovorov in načrtov sodelovanja. Spodbujanje intenzivnega vključevanja občanov in občank v prostovoljno služenje
vojaškega roka bi bila naslednja pomembna naloga, prav tako
kot strokovno usposabljanje članstva ZSČ v povečanem obsegu
in izbranih področjih ter vsebinah. Člani in organizacije ZSČ bi
se intenzivno vključevale v organizacijo in izvajanje mirnodobnih
strokovnih usposabljanj pomembnih za VSR, posebej v vojaške
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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tabore, samozaščitno-preživitvene prakse in podobno. Organizacije ZSČ bi lahko nudile pomoč in podporo pri zagotavljanju
obstoječe infrastrukture in pri eventualni uporabi razpoložljivih
civilnih zmogljivosti. Izvajali pa bi tudi druge naloge povezane s
pripravami pred aktiviranjem VSR kot na primer informativne,
propagandne, motivacijske, organizacijske idr.

Naloge ZSČ ob aktiviranju VSR bi bile tiste, ki bi se nadalje-

vale iz predhodnih aktivnosti in bile povezane z vzpostavljanjem
in delovanjem organizacijskih struktur. Pri tem najprej izpostavimo, da bi prišlo do intenzivnega vključevanja članov ZSČ v vojaške oziroma zaščitno-reševalne strukture predvsem prostorske
in na lokalni ravni. Pomembno bi bilo sodelovanje pri pripravah
na osnovno ali dopolnilno vojaško usposabljanje tako za vojake,
podčastnike kot tudi za častnike ali zaščitno-reševalno usposabljanje, oboje v posebnih učnih in vadbenih centrih. Še intenzivneje bi bili vključeni v izvajanje določenih nabornih aktivnosti.
Znotraj organizacij ZSČ bi izvajali določene oblike usposabljanja

za naše članstvo in širše po oblikovanih programih. Prav tako bi
skrbeli za pomoč pri zagotavljanju in nudenju infrastrukturnih
kapacitet in za pomoč pri uresničevanju materialno-zdravstvene
oskrbe za potrebe mobilizacije vojaških ali zaščitno-reševalnih
struktur. V sklepnem delu bi bili vključeni v aktivnosti, ki bi jih
izvajale strukture VSR v lokalnih okoljih pri zaščiti, varovanju in
drugem delovanju. Gotovo pa bi del nalog izhajal iz konkretne
situacije v katerih bi potekalo aktiviranje VSR.
Predsedstvo Zveze slovenskih častnikov je na svoji seji 15. julija 2015 potrdilo predstavljen nabor nalog in sklenilo, da članice ZSČ naloge po VSR opredelijo v svojih programih dela in
jih uresničujejo. Za naloge v času priprav za vzpostavitev in ob
aktiviranju VSR pa bi morali izdelati posebne akcijske načrte in
jih uresničevati.
Dr. Alojz Šteiner,
predsednik ZSČ

PROGRAMSKA KONFERENCA

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA OZSČ MARIBOR
Naše območno združenje je 27. marca 2015 v prostorih IC Pekre
izvedlo svojo letno programsko konferenco (v nadaljevanju LPK).
LPK se je udeležilo 93% delegatov iz enot, kar potrjuje tudi dobro
delo na terenu in same krovne organizacije. Sicer pa je odzivnost
že tradicionalno visoka vsa leta.
Po sprejetju dnevnega reda in izvolitvi organov konference so nas
pozdravili gostje, ki smo jih vedno veseli in ki pomenijo potrditev
dobrega sodelovanja našega OZSČ z njimi. To so bili. Predsednik
ZSČ, predsedniki OZSČ iz Brežic, Metlike, občin Kungota, Pesnica
in Šentilj, Litije, Slovenske Bistrice, predsednik Severja iz Maribora, predstavnik 74. pehotnega polka SV.
V nadaljevanju so bila podeljena priznanja ZSČ našim najzaslužnejšim. Prejeli so jih.
Milan Šikman, pisno priznanje ZSČ. Miroslav Rogina, častni znak

ZSČ. Mišo Frajzman, bronasto medaljo ZSČ. Martin Benko, bronasto medaljo ZSČ. Stanislav Anžel, plaketo ZSČ. Milorad Popovič,
plaketo ZSČ. Župan MOM dr. Fištravec, častni znak za sodelovanje ZSČ. Strelski klub Maribor, pisno priznanje OZSČ.
LPK je obravnavala poročilo o delu v letu 2014, finančno poročilo za 2014, poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila so bila
soglasno potrjena.
Obravnavan in sprejet je bil načrt dela OZSČ za leto 2015 ter tudi
finančni načrt za to obdobje. Potrjena je bila višina članarina za
2015, ki znaša 10 EUR.
Ob koncu se je predsednik Jože Škof zahvalil za uspešno in aktivno delo vseh organov in enot OZSČ Maribor z željo, da taka
vnema ne popusti.
bg Venčeslav Ogrinc

INTERVJU

INTERVJU S STANETOM ANŽELOM,
PREDSEDNIKOM NADZORNEGA ODBORA
Stane Anžel je predsednik nadzornega
odbora našega območnega združenja.
Prihaja iz enote Malečnik- Ruperče.
1. Enota Malečnik- Ruperče je ena izmed
primestnih enot. Verjetno se v njej vsi dobro poznate. Ali to pomeni, da tako lažje
načrtujete aktivnosti in program dela?
KS Malečnik- Ruperče je dokaj raztreseno
naselje, ki je sestavljeno iz devetih vasi, zato trditev o dobrem
poznanstvu ne drži povsem. Dobro se poznamo predvsem tisti, ki
smo v ožjem odboru enote. Načrtovanje in realizacija načrtovanih
aktivnosti sta odvisni predvsem od vodilnih v enoti. V povezavi
s Šahovskim klubom Malečnik vsako leto izvedemo ekipno in
4
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posamezno šahovsko tekmovanje za vse enote OZSČ Maribora.
Za kaj več nam je v zmanjkalo časa in predvsem volje ali zdravja.
Čeprav smo starejši, se bomo morali za prepoznavnost v kraju
dodatno aktivirati.
2. Letos si za svoje dolgoletno delovanje v OZSČ Maribor prejel
Plaketo Zveze slovenskih častnikov. Kaj ti to pomeni?
Pomeni mi zadovoljstvo in priznanje za opravljene delo. Tu bi se
moral zahvaliti celotnemu predsedstvu OZSČ Maribor, saj je vsak
posameznik prispeval svoj del pri realizaciji tistih nalog, ki so bile
osnova za podelitev takega priznanja.
3. Kateri šport razen šaha ti je najbližji?
Do šestdesetega leta sem rad igral košarko in dvoranski nogo-

INTERVJU
met, v mladosti tudi rokomet. Zdaj so mi ljubši pohodi in druženja
v naravi ter izleti po naši lepi domovini.
4. Dolga leta si poučeval likovni in tehnični pouk na OŠ Malečnik. Ali se tudi sedaj, ko si v pokoju, še ukvarjaš s to dejavnostjo?
Aktivno še vedno sodelujem pri likovnem projektu Forma viva
Malečnik. Pri tem projektu učenec spozna likovno umetnino iz
lesa od ideje pa do razstave in kataloga. Tu sem zraven od vsega začetka že enaintrideset let. Kar pa zadeva vzgojo, občasno
dobim v varstvo dva vnuka in dve vnukinji.
5. Kje vidiš našo organizacijo čez pet ali deset let? Ali se bo
pomladila, kajti starejši bomo počasi izpregli?
Težko je predvideti, kaj se bo zgodilo. Sam vidim rešitev v večjem
vključevanju aktivne vojske ali vključevanju družinskih in mlajših
pridruženih članov. Čas je, da o prihodnosti društva temeljito
razmislimo.
6. Ali si jutranjik in kakšen je tvoj delavnik?
Moj delavnik je zelo pester in odvisen od dejavnosti določenega

društva. Če nisem zaposlen z vnuki, lahko tudi kiparim v lesu ali
se ukvarjam s fotografijo in računalništvom. Tudi na vrtu in okoli
našega bloka sproti kaj postorim.
7. Vprašal bi te, kakšne so tvoje kulinarične sposobnosti? Katero jed znaš najbolje pripraviti?
Kuhal sem samo v mladosti in v srednjih letih. Zdaj znam samo
še komu dobro napraviti jajček na oko.
8. Ali naše združenje racionalno porabi načrtovana in dobljena
finančna sredstva?
Kot predsednik nadzornega odbora redno prisostvujem sejam
predsedstva, zato sem sproti seznanjen s finančnimi prilivi ali
odlivi. Lahko potrdim, da naše združenje korektno porabi finančna sredstva.
9. Opiši nekaj, česar kaj te še nisem vprašal?
Štajerski časnik je famozen. Urednik tudi. Spletna stran bi bila
boljša, če bi pošiljali članke in fotografije. Ali imam čas? Nimam
ga.
Ferdo Vtič
PREDAVANJE Dr. ALOJZA ŠTEINERJA

PREDAVANJA PREDSEDNIKA ZSČ

General dr. Alojz Šteiner je 14. novembra
2014 v IC Pekre izvedel predavanje z na-

slovom Vloga OVSE v kooperativni varnosti
in pri krizi v Ukrajini. Zanimivemu predavanju v organizaciji OZSČ Maribor so razen članov OZSČ Maribor prisluhnili tudi
člani iz Ruš, Slovenske Bistrice, Ormoža,
Kungote, Pesnice in Šentilja. Napolnili so
dvorano IC Pekre.
Na zanimiv in poglobljen način nam je
general predstavil delovanje Organizacije
za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).
Spoznali smo njeno strukturo, organe,
dokumente za krepitev varnosti in zaupanja, področja politično-vojaške dimenzije,
ekonomske in okoljske dimenzije ter ak-

tivnosti, ki jih ta regionalna in varnostna
organizacija izvaja od svojega nastanka
v letu 1975. Dr. Šteiner je zadnji dve leti
pred upokojitvijo opravljal dolžnost vojaškega predstavnika Slovenije v OVSE na
Dunaju, tako da so bile informacije tako
rekoč iz prve roke.
V nadaljevanju nam je predstavil položaj
v Ukrajini - vojaško zgodovinski pogled,
vzroke sedanje krize in morebitne možne
razplete. Ob koncu je odgovarjal na vprašanja prisotnih.
Venčeslav Ogrinc
POHOD

24. SPOMINSKI POHOD »23. MAJ 1991«
Spominski pohod v počastitev pekrskih dogodkov se je letos odvijal
prav na dan 23. maja. To soboto nam vreme res ni služilo. Deževne
kaplje so bile tako goste, da smo proslavo pred pohodom prestavili
v dvorano IC Pekre. Ob tej priliki sta predsednik ZSČ dr. Alojz Šteiner
in predsednik OZSČ Maribor g. Jožef Škof podelila častni znak za
sodelovanje ZSČ županu MOM dr. Andreju Fištravcu.
Zaradi slabega vremena se pohoda letos ni udeležilo toliko pohodnikov kot prejšnja leta, vendar naši prijatelji iz območnih in občinskih
prijateljskih organizacij ZSČ, člani OZVVS Maribor, člani planinskega
društva Planika in predstavniki 710. UC Pekre, Društva vojnih veteranov Medvedjek 91 ter domačini so vztrajno prepešačili običajno
pot do Vojašnice generala Maistra. Tako kot običajno so se pohodniki okrepčali ter seveda preoblekli v suha oblačila, si ogledali nogo-

metni turnir in vse prikaze ob dnevu odprtih vrat vojašnice. Zaradi
dežja, pa pohodniki letos niso pešačili nazaj po tankovski poti do IC,
saj nam je vojašnica generala Maistra ponudila avtobusni prevoz
do izhodišča, kjer smo se udeležili proslave v organizaciji MOM.
Ob tej priliki se želimo zahvaliti Vojašnici generala Maistra, 72. br. SV
za vso pomoč, še posebej pa poveljniku brigadirju Francu Koračinu.
Misli nam že uhajajo na jubilejni 25. spominski pohod, ki bo naslednje leto in katerega želimo še posebej svečano obeležiti. Že
sedaj vas vse prav vljudno vabimo, da se nam pridružite. Vidimo
se 21.5.2016!
Ilka Riedl

ŠTAJERSKI ČASTNIK

5

LETNA SREČANJA

LETNA SREČANJA ČASTNIKOV
VZHODNO ŠTAJERSKE POKRAJINE NA BOČU
Območno združenje Slovenskih častnikov Slovenska Bistrica že
vrsto let aktivno sodeluje pri organizaciji osrednje proslave ob
Dnevu upora proti okupatorju, 27. aprila na Boču. Začetek naše
aktivne prisotnosti na Boču se je pričela z razvitjem prapora na
Boču leta 2008. prapora Udeležili so se ga ugledni gostje: župani občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane ter predsednik
ZSČ, Miha Butara s sekretarjem, tedanji namestnik načelnika
GŠ SV, generalmajor, mag. Alojz Štainer, major Marian Strehar
ter naša častna člana, generalpolkovnik v pokoju, Ivan Dolničar
in polkovnik Jože Kodelič. Takrat smo podelili tudi priznanja ZSČ
zaslužnim članom naše organizacije.
Ob tej priliki je nastala pobuda za vsakoletno srečanje naših
članov na Boču. Ideja je kasneje prerasla v srečanje častnikov
Vzhodno štajerske pokrajine na Boču, ob Dnevu upora proti oku-

patorju, 27. aprila. Da je zamisel uspešno zaživela, smo se prepričali letos, saj se je srečanja udeležilo veliko članov štajerske
pokrajine, kakor tudi članov OZSČ Šmarje pri Jelšah in Štore. Pri
tem je potrebno poudariti, da se proslave pri spomeniku NOB
udeležijo s prapori.
Namen srečanja je:
⿎⿎ izmenjava izkušenj o delovanju posameznih organizacij,
⿎⿎ dogovarjanje o skupnih akcijah v prihodnjem letu (razne športne aktivnosti, strokovna predavanja itd.),
⿎⿎ medsebojna spoznavanja,
⿎⿎ predstavitev Boča (naravne in zgodovinske znamenitosti Boča
in okolice).
Predsednik OZSČ Slovenska Bistrica:
Karl Mali

ČASTNIŠKI PLES

ČASTNIŠKI PLES
Tudi letos smo se v mesecu februarju zavrteli v hotelu Habakuk,
kjer so nas tako kot vsako leto prav prijazno sprejeli in nam nudili vse kar je bilo mogoče. Zelo smo bili žalostni, tako mi kot
organizatorji, da letos ni bilo velikega navdušenja in prisotnosti
naših zvestih članov, ki so ta naš projekt vsa dolga leta z veseljem spremljali in se z nami poveselili, se naplesali in razvedrili.
Sprašujemo se, kaj je razlog za to, ali morda ni pravi datum,
čeprav organiziramo ples v mesecu februarju, ko je sušni mesec
januar že za nami. Morda smo vsi postali že preveč »zapečkarji«
in se nam preprosto ne ljubi. Želela bi vam povedati, da to ni prav
dobro ne za našo dušo, kakor tudi ne za naše telo, moramo se
gibati in družiti.
Pa pustimo za seboj lanski ples. Častniški ples, ki bo prav tako
v mesecu februarju, želimo organizirati tudi v naslednjem letu,
saj ne bi hoteli pretrgati tradicije in vas zato vabim, da se nam
pridružite.

Veselo bo, to vam obljubljamo in vas toplo vabimo!

Ilka Riedl

GOLTE 2015

GOLTE 2015
Kot vsako leto smo se časniki Območnega združenja slovenskih časnikov Maribor tudi letos udeležili državnega prvenstva
v smučanju in streljanju na Golteh. V ekipi enote Maribor smo
bili Zlatko Krajnc, Milan Šikman in Tone Rožič. Tekmovanje je
potekalo na veleslalomski progi, saj proga Beli zajec za smuk
tokrat ni bila pripravljena.
Po veleslalomu so nas z vozili prepeljali do strelišča, kjer smo v
ogrevanem šotoru počakali na streljanje. Puške je organizator
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odlično nastavil. Tako smo imeli vsi tekmovalci enake pogoje za
streljanje. Tudi letos sta se organizatorja OOZSČ Velenje in ZVVS
potrudila in poskrbela, da je tekmovanje nemoteno potekalo.
Ekipa Maribora je skupno zasedla 4. mesto, v skupini Združenja
slovenskih časnikov v generalni razvrstitvi ZSČ in ZVVS pa 6.
mesto.
Zlatko Krajnc

KONDICIJSKO STRELJANJE S PEHOTNIM OROŽJEM

KONDICIJSKO STRELJANJE S PEHOTNIM OROŽJEM
VELENIK 2015
16. 5. 2015 ob 9. uri sta OZSČ Maribor in Slovenska Bistrica za
svoje člane organizirali bojno streljanje na osnovi letnih programov dela za leto 2015. Kondicijsko bojno streljanje za interno
oceno strelca so izvedli z avtomatsko puško 7,62 mm in pištolo
7,62 mm, prav tako pa so preverili usposobljenost članov naše
organizacije za pravilno rokovanja s pehotnim orožjem.
Na streljanju sta bila prisotna tudi predsednik OZSČ Maribor
Jožef Škof in predsednik OZSČ Sl. Bistrica Karl Mali. Čeprav nam
je vreme tega dne ponagajalo in je bil dan rahlo deževen, vidljivost pa zmanjšana, se je dogodka iz OZSČ Maribor udeležilo 96
članov. Zanje je bil organiziran celo avtobusni prevoz iz Maribora.

Posebej je treba izpostaviti organiziranost in varnost na strelišču,
le ta je bila na vrhunskem nivoju, za kar gre zasluga in pohvala
OZSČ Sl. Bistrica kot glavnemu organizatorju. Ob prijateljskem in
tovariškem vzdušju so člani organizirano in disciplinirano opravili streljanje na obeh streliščih v Veleniku in bili pri tem bolj ali
manj uspešni. Rezultati članov OZSČ Maribor so bili povprečni.
Bojno streljanje se je zaključilo ob 12.00 uri z zavezo, da se v
Veleniku dobimo jeseni, ko bomo izvedli tekmovalno streljanje
ekip iz naših OZSČ in ekip, ki prihajajo iz ostalih obrambnih in
domoljubnih organizacij.
Emil Žitko
Predsednik Enote Miklavž
PROSLAVA OB DNEVU SLOVENSKE VOJSKE

PROSLAVA OB DNEVU SLOVENSKE VOJSKE
Slovenska vojska vsako leto praznuje svoj praznik 15. maja, ki je
največji praznik za pripadnice in pripadnike SV. Ta datum je bil
izbran zato, ker so 15. maja leta 1991 v novoustanovljenih učnih
centrih v Pekrah in Igu pri Ljubljani vsi naborniki iz RS svečano
zaprisegli novi domovini pod novo zastavo in pričeli služiti vojaški
rok v Republiki Sloveniji.
V preteklih letih smo ta praznik obeležili na različnih lokacijah
po Sloveniji, letos pa je bila osrednja proslava 15. maja v Rakičanu pri Murski soboti. Veličina tega praznika se je odrazila
v tem, da so se postrojile vse enote in poveljstva SV na enem
mestu. Celoten postroj SV v katerem so sodelovali tudi pripadniki
Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze slovenskih častnikov,
Policijska veteranska društva Sever in njihovi praporščaki je
pregledal vrhovni poveljnik OSRS- predsednik republike. Sledila
je osrednja slovesnost z najvišjimi častmi na kateri so bili prisotni
poleg načelnika GŠ SV in ministrice za obrambo tudi predstavniki
obrambnega, varnostnega in samozaščitnega sistema, drugih
civilnih struktur in ostali obiskovalci.
Za pripadnike in pripadnice SV je bil to poseben dan, ki je dal
svojstven pečat in veličino temu dogodku. Ni šlo zgolj za spomin
na rojstvo SV, pač pa tudi za protokolarno slovesnost na najvišji
ravni, katere so bili deležni vsi, ki so s svojim življenjem in delom
predani službi domovine. Uvodni in pozdravni nagovor je imel
Načelnik GŠ SV generalmajor Andrej Osterman, ki je pozdravil
navzoče in se med drugim zahvalil in čestital vsem tistim, ki so
po najboljših močeh skrbeli za razvoj, napredek in uspešnost SV
ter seveda vsem pripadnikom in pripadnicam enot in poveljstev
SV doma in v tujini. Udeležence je pozdravila tudi ministrica za
obrambo RS Andreja Katič in poudarila, da je SV stabilna, dobro
usposobljena in disciplinirana, ter da vsekakor daje občutek
varnosti v RS.

Osrednji govorec na svečanosti pa je bil predsednik države in
vrhovni poveljnik oboroženih sil RS Borut Pahor. Poudaril je, da se
moramo zavedati, da je obrambna sposobnost jedro naše države
in zato prednostnega pomena. Viri moči morajo biti ljudje – vojaki , sposobni ravnati z orožjem, ki razumejo in znajo ukrepati
v vsakem položaju in vrednote, ki jih goji SV so dejavnik naše
družbene kohezivnosti.
Sledil je kulturni program z nastopom orkestra SV in podelitvijo
priznanj, odlikovanj in napredovanj. Tako je bilo povišanih pet
najzaslužnejših častnikov v čin brigadirja, med drugim tudi dva
Mariborčana: polkovnik Franc Koračin, poveljnik 72. brigade SV
in njen nekdanji poveljnik polkovnik Ernest Anželj. Po končani
slovesnosti je sledilo druženje. Iz OZSČ Maribora se je proslave
udeležilo 12 članov.
Jožef Škof
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NOGOMET
Namesto načrtovanega 1. nogometnega
turnirja na zelenici VGM sta bili odigrani
dve tekmi v počastitev spomina na pekrske dogodke.
Ideja o nogometnem turnirju v spomin na
pekrske dogodke, ki bi naj zamenjal dolgoletne derbije med ekipama MO RS-a in
ZSČ, sega v začetek leta 2014. Njen pobudnik, poveljnik 72. brigade SV, polkovnik
Franc Koračin, je letos zaigral v ekipi VGM.
Ideja bi se udejanjila že letos, v soboto
23. maja, v kolikor vodje ekip MO RS (Alen
Tkavc), VGM (Vjekoslav Jurčan), MOM (Miodrag Muratović) in ZSČ (Bruno Kremavc),
zaradi izredno slabega, deževnega vremena in v skrbi za zdravje vseh igralcev,
funkcionarjev in sodnika, ne bi tik pred
začetkom aktivnosti odločili, da se odigrata le dve tekmi. Dogovorjeno je bilo, da
o tretjem in četrtem mestu odloči tekma
med novincema – ekipama VGM in MOM,
o 1. in 2. mestu in prejemu prehodnega
pokala zmagovalca turnirja Pekre 2015
pa tekma med dolgoletnima rivaloma MO
RS in ZSČ, ki sta prvo tekmo odigrala maja
2006. Tudi tokrat organizatorju, poveljstvu
72. brigade SV, za uspešno pripravo izrekamo vse čestitke. Do 11.20 ure so se
ekipe pod skupnim šotorom zbrale in po
dogovoru z vodstvom tekmovanja predložile potrebne podatke o sestavi ekip. Sodnik Dušan Turk je po krajšem segrevanju
na center pozval ekipi VGM in MOM in jih
seznanil spravili. Sledil je pozdrav igralcev
med seboj in občinstvu in že je rezek žvižg
piščalke oznanil začetek prve tekme.
Za ekipo VGM so zaigrali: 1. Jože Lebar,
5. Branko Lorenčič, 6. Robert Kmetič, 8.
Robert Lenarčič, 10. Franc Koračin, 11.
Matjaž Merkuš, 12. Igor Smokar, 14. Danilo Bračko, Leon Finžgar, selektor ekipe
pa je bil Vjekoslav Jurčan.
Ekipo MOM so zastopali: 1. Rene Turk, 3.
Borut Vitek, 5. Branko Kump, 6. Gregor
Koroša, 8. Franjo Švajger, 10. Miodrag
Muratovič, ki je bil tudi selektor ekipe, 11.
Tomaž Lešnik in 13. Aleš Partlič.
Novinca sta vso tekmo igrala zelo previdno, obrambi z vratarjema na čelu, sta
bili vselej na mestu. Glede na težavne vremenske pogoje je bil »fair play« na najvišji
ravni. Sodnika Dušana Turka skoraj ni bilo
opaziti. Torej, tudi sojenje je bilo vrhunsko. Tekma se je v rednem času končala
8
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brez zadetkov, torej z izidom 0:0. Tako so
o zmagovalcu odločali streli z bele točke.
Izvajalci so se v glavnem izkazali, saj se
je tehtnica v prid ekipe VGM nagnila šele
v tretji seriji izvajanja kazenskih strelov.
Sledila je druga tekma, pravi izraz zanjo
je zagotovo 9. tradicionalni derbi med
ekipama MO RS in ZSČ. Takoj ob prihodu članov obeh ekip je bilo zaznati, da
je MORS-ova številčno okrnjena. Jožeta
Arka, donedavnega Oblaka MO RS-ove
ekipe in poleg Alena Tkavca, golgeterja
le-te, zdaj, ko je v pokoju, že stalnega člana ekipe ZSČ, je le-ta za to tekmo posodila
rivalom iz prestolnice. Ekipi ZSČ sta se po
pohodu pridružila generalmajor Alojz Šteiner, predsednik ZSČ, in Anton Kočevar iz
Metlike. Poškodba na nogi je predsedniku tokrat onemogočila nastop v živo. Je
pa s srčnim navijanjem izredno motiviral
soigralce.
Ekipi sta se predstavili v naslednjih zasedbah: MO RS: 1. Aleš Matovič, 3. Peter Hudej, 8. Alen Tkavc, kot kapetan in
obenem selektor, 9. Jože Arko, 10. Jasmin
Mahmutovič, 14. Matija Vučina, 20. Bojan
Bevc in 22. Robert Špernjak.
ZSČ: 1. Bojan Kitel, 2. Boris Heričko, 15.
Branko Kovaček-Pula, 4. Zlatko Krajnc,
kapetan, 5. Andrej Čeh, 6. Alojz Šteiner,
8. Robert Vesenjak, 27. Zdenko Cehnar,
10. Milan Emeršič, 11. Zoran Ahmetovič,
14. Anton Kočevar in Bruno Kremavc, selektor.
Sledila je še skupna fotka, nato pa se je
zaslišalo glasno vprašanje:«Za koga?« Kot
uspešna topovska salva je odjeknilo: »Za
Slovenijo!«. Kratki poduk sodnika kapetanoma, pozdrav in že je šlo zares. Kakor že
po tradiciji je MO RS prevzel pobudo. Cele
štiri minute moštvo ZSČ ni prekoračilo sredine. Selektor vijolic je bentil. Predsednik
Šteiner ga je miril. Naslednjih deset minut
je minilo v ostrejšem tempu, priložnosti na
eni in drugi strani so se vrstile, toda vratarja sta dokazovala, zakaj sta prva vratarja.
In vendar je počilo. Tekla je 16. minuta,
Cehnar je na robu kazenskega prostora
pretkano podal žogo Vesenjaku v prazen
prostor, slednji pa ni izpustil ponujenega
darila na semaforju smo zabeležili 0:1.
Evforija navijačev in navijačic vijolic je bila
nepopisna. S tem rezultatom se je prvi
polčas tudi končal. Le kratek odmor, nekaj minut in piščalka sodnika Turka se je

ponovno oglasila. Drugi polčas je pripadal
vijolicam, toda iz številnih priložnosti se
ni izcimilo nič. In ponovno se je izkazalo
pravilo: če ne daš, pač dobiš. V 35. minuti igre je spretni Hudej, po napaki ožje
obrambe, iz neposredne bližine zabil za
1:1. Aplavz navijačev za moštvo iz prestolnice je slednjim dal krila, a tekma se je v
rednem času končala neodločeno. Sledili so kazenski streli. Sreča se je tokrat
nasmehnila vijoličastim: Odločilni sta bili
dve obrambi tokrat izredno razpoloženega vratarja Kitla in edini uspešno izveden
kazenski strel Emeršiča. Tudi vratarju MO
RS-a Matoviču, ki je ubranil en strel in bi
najbrž še drugega, če le-ta ne bi zadel vratnice, kapo dol.
Sledil je protokolarni del. Ekipe, selektorji
in sodnik so se postrojili. Predsednik ZSČ
generalmajor, dr. Šteiner, generalni sekretar ZSČ, brigadir Jugovec in predsednik
OZSČ Maribor, major Jože Škof so z besedami Pierra de Coubertina slavnostno
zaključili tekmovanje, ter podelili priznanja
in pokale. Sodnik Turk je za dolgoletno sojenje majskih derbijev v VGM prejel spominsko knjigo. Končna razvrstitev moštev
je naslednja: 1. ekipa ZSČ (prehodni pokal), 2. ekipa MO RS, 3. ekipa VGM in 4.
ekipa MOM.
Obeležitev spomina na pekrske dogodke
v letu 2016 se počasi bliža, s tem pa tudi
nogometni turnir četverice v pravem pomenu besede. Do sedaj uspešnemu organizatorju, poveljstvu 72. brigade SV, se še
enkrat zahvaljujemo in želimo, da dobro
dela še naprej.
stotnik Bruno Kremavc
predsednik enote Slivnica

ŠAH

TRADICIONALNI ŠAHOVSKI TURNIR OZSČ MARIBOR 2015
Šahovski klub Malečnik bo v letošnjem letu praznoval 40 let
svojega delovanja. Za primestni klub v občini Maribor bo to lepa
obletnica, saj dosega v 3. republiški ligi dobre rezultate vse od
svoje ustanovitve , trenutno pa tekmuje v 2. šahovski ligi-vzhod.
Med mnogimi turnirji je tudi vsakoletni tradicionalni, letos že 19.
šahovski turnir OZSČ Maribor za posameznike in ekipne zmagovalce pod okriljem OZSČ Maribor, enote Malečnik- Ruperče.
Turnirja se je udeležilo 28 igralcev. Po turnirju smo se družili ob
dobri malici, ki jo je na žaru pripravil predsednik enote Igor Pahor.
Med posamezniki so bili rezultati naslednji:
1. mesto: Karl Cojhter
2. mesto: Danilo Kajnih
3. mesto: Rok Vrban
4. mesto: Mate Tolič
5. mesto: Zvonko Flandrija
6. mesto:Andrej Alatič

V ekipnem tekmovanju je bilo prijavljenih 7 ekip, ki so dosegle
naslednja mesta:
1. mesto: OZVVS Maribor (Cojhter, Kajnih, Vrban, Ficko)
2. mesto: OZSČ Maribor, enota Malečnik Ruperče (Tolič, Petre,
Plejič, Slana)
3. mesto: OZVVS Maribor 2 (Alatič, Kremavc, Kolar, Vadlja)
4. OZSČ Enota Pekre
5. LIPA Ruše
6. OZSČ Maribor Enota Slivnica
7. OZSČ Maribor 2 Enota Malečnik – Ruperče
Članom šahovskega kluba in njihovemu predsedniku Francu
Simoniču se zahvaljujemo za vsakoletno gostoljubje. Na turnir
vabimo tudi šahiste OZVV Maribor, ki se radi odzovejo vabilu. Šah
nas povezuje in krepi ter plemeniti.
Stanko Anžel
DRUŽABNO SREČANJE

18. URJENJE IN DRUŽABNO SREČANJE
ENOTE OZSČ MARIBOR – SLIVNICA
Zadnja majska sobota, bila je na tridesetega, je že kar nekaj časa
za nami, z njo pa tudi tradicionalno urjenje in družabno srečanje
članstva enote Slivnica, že osemnajsto po vrsti. Začetki urjenj in
druženj segajo v konec 20. stoletja, a spomini so še živi.
Pričakal nas je čudovit in sončen dan, ki nas je navdal z dodatno
energijo. Se ve, tudi dobre volje ni manjkalo. Med 8. in 9. uro
smo se zbrali pred brunarico AMD Orehova vas, v bližini svetovno
znane proge za motokros v Radizlu. Vodstvu AMD Orehova vas,
na čelu z novim predsednikom Silvinom Vesenjakom, se za gostoljubje še enkrat zahvaljujemo. Vselej zanesljiva zalednika Vanč
in Nada sta nas pričakala s toplim obrokom hrane in osvežilnim
napitkom. Udeležencem sta spregovorila predsednik enote in
predsednik OZSČ Maribor.
Ob 9. uri smo pričeli z urjenjem. Streljanje s serijsko zračno puško sta na treh strelnih mestih je ob pomoči posameznih častnikov in podčastnikov enote vodil Jernej Jazbinšek, predsednik SD
Franc Lešnik–Vuk iz Hotinje vasi. Urjenje v metu šolske bombe
na cilj, je ob pomoči častnika enote, vodil Mišo Frajzman, član
predsedstva in praporščak OZSČ Maribor. Urjenje je potekalo
disciplinirano, hitro in kar je vselej najpomembnejše, tudi varno.
Skupaj se je urjenja in kasneje druženja udeležilo 55 udeležencev, kar je nekaj več kot lani. Od vabljenih častnih gostov so se
največje lastne aktivnosti enote udeležili: Silvin Vesenjak, predsednik AMD Orehova vas, Jernej Jazbinšek, predsednik SD Franc
Lešnik–Vuk iz Hotinje vasi, OZSČ Maribor pa so predstavljali
Jože Škof, predsednik, Venčeslav Ogrinc, podpredsednik in Mišo
Frajzman, član predsedstva. Župan občine Hoče–Slivnica, Marko
Soršak, je svoj izostanek zaradi drugih, nujnejših nalog, opravičil.
Tokrat so izostali tudi Anton Obreht, ravnatelj OŠ v Slivnici, Janez
Šifrar, častni predsednik ZB z. v. NOB Hoče–Slivnica in Anton

Korošec, predsednik OZVVS Maribor.
Zmagovalne trojice po disciplinah:
⿎⿎ Met šol. bombe/cilj/na 20 m
Člani 1. E. Žitko, E Miklavž nDp 2. B. Milenkovič. ES 3. F. Rižnar,
ES
Opomba: Branko Milenkovič, ki bi mu po internih pravilih domicilne enote pripadal pokal, ga je predal tokrat najboljšemu
»bombašu«, Emilu Žitku, predsedniku enote Miklavž nDp. Lepa
gesta, kapo dol!
Članice1.M. Ritlop, ES 2..J. Cveček, ES 3.I. Novak, ES
⿎⿎ Serijska zračna puška/na 10 m – posamično
Člani 1. I. Pahor,EM-R 2. L. Lederer, ES 3.J. Žuraj, ES
Članice 1. M. Pahor, EM-R , 2. S. Bratuša, ES 3. M. Bobanec, ES
⿎⿎ Serijska zračna puška/na 10 m – ekipno
Člani: 1. ES/1 (Lederer, Milenkovič, Sentič)
2.Ekipa Zmagovalci (Ogrinc, Žitko,Pahor )
3.ES/3 (Pregl, Žuraj, Jakolič)
Članice: 1. ES/2 (Žuraj, Bratuša, Bobanec)

Najboljšim smo glasno zaploskali in že je muzikant Franček s
harmoniko oznanil pričetek druženja ob z dobrotami obloženih
mizah in pijači. Ničesar ni manjkalo. Tudi pesmi in plesa ne.
Snemalec Miha je predvajal videoposnetke aktivnosti domicilne
enote in drugih mariborskih domoljubnih in veteranskih organizacij. Lepo nam je bilo in dolgo smo vztrajali na obronkih našega
Pohorja.
stotnik Bruno Kremavc
predsednik ES
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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POHOD DUPLEK 2015
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. Letošnji je bil že
osmi po vrsti in prav poseben, kajti Občina Duplek je praznovala
jubilejno 20-letnico svojega obstoja in delovanja.
Pohodniki smo se zbrali ob 9. uri na Moto klubu v Zgornjem
Dupleku. Tokrat je bilo število pohodnikov, članov iz TD Duplek,
častnikov in podčastnikov ter ostalih članov iz Mestne občine
Maribor, enote Duplek, ter ostalih enot rekordno. Zbralo se nas
je preko 180 in bili smo izredno veseli, da zanimanje za pohod
in druženje iz leta v leto raste.
Jutranji stiski rok ter prisrčni pozdravi starih in novih znancev so
obetali prijetno druženje.
Pričakala nas je Dupleška pihalna godba. Vesli smo je bili, počastila nas je z igranjem in ustvarila je veselo in praznično vzdušje.
Vse udeležence je čakalo okrepčilo in tradicionalne spominske
majice, tako da se je uradni del ob zelo lepem sončnem vremenu
pričel kot je bilo predvideno.
Zbrane je najprej pozdravil predsednik TD Duplek Stanislav Germauc, zaželel nam je prijetno druženje, lep praznik dan državnosti, predstavil traso pohoda in se zahvalil vsem, ki so pomagali
pri organizaciji in izvedbi pohoda ter prisotnim za tako veliko
udeležbo. Prav tako sem v imenu OŽSČ Maribor, enote Duplek
tudi v svojem imenu pozdravil vse pohodnike, jim zaželel lep,
lahek in prijeten pohod, ter prijetno druženje in veliko uspeha pri
streljanju z zračno puško in metanju ročne bombe.
Dobrodošlico pohodnikom je izrekel tudi predsednik OZSČ Maribor Jožef Škof. Poudaril je pomembnost takšnih srečanj , druženj
in prijateljstva. Vse prisotne je spomnil na leto osamosvojitve in

poudaril, da se tega pomembnega dogodka premalo zavedamo
in ne cenimo dovolj svoje lastne države. Poudaril je, da smo državljani močno razočarani in zaskrbljeni nad sedanjimi razmerami
v Sloveniji. Potrebno je stopiti skupaj, če smo bili skupaj v vojni,
bodimo še v miru je dejal predsednik OZSČ Maribor. Zahvalil se
je predsedniku TD Duplek g. Stanislavu Germaucu in skrbniku-lastniku zemljišča Moto kluba g, Venčeslavu Muršecu za vzorno
vzajemno sodelovanje pri organizaciji pohoda z željo po nadaljevanju le tega. Ob tej priložnosti jima je izročil tudi priložnostna
spominska darila.
Ob 10.30 uri smo v koloni krenili na pohod.
Pohod je potekal po Žitečki vasi, na Šterčki smo zavili desno proti
Kameščaku, nato skozi gozd Štamberga. Tu je najvišja točka na
tem področju, prekrasen pogled na Maribor, Dravsko dolino z
okolico ter Pohorje.
Pot nas je vodila v Pečice na domačijo Darka Vogrina kjer smo
imeli počitek. Vse pohodnike so Vogrinovi bogato pogostili za kar
se jim iskreno zahvaljujemo. Nadaljevali smo pot proti Zimici in
nato proti Moto klubu, kjer smo imeli vse pripravljeno za tekmovanje in srečanje za vse pohodnike.
Izvedli smo streljanje z zračni puško in metanje ročne bombe,
tako v moški in ženski konkurenci, vodstvo tekmovanj sta zelo
uspešno opravila g. Milorad Popovič streljanje in g. Mišo Frajzman metanje ročne bombe. Rezultate imamo hranjene v uredništvu – niso pomembni važno je sodelovanje.
Po tekmovanju se je sproščeno in prijetno druženje nadaljevalo
vse tja do večera, kjer smo si obljubili, da se drugo leto ponovno
srečamo v tako velikem število.
Ob koncu zapisa naj se zahvalim vsem, ki so bili vključeni v izvedbo pohoda in s tem omogočili, da je pohod odlično uspel.
Željko Barbarič
Predsednik OZSČ Enota Duplek

POHOD NA TRIGLAV

30. SPOMINSKI POHOD NA TRIGLAV
10. julija letos smo obeležili 30. spominski
pohod na Triglav. Iz OZSČ Maribor smo v
četrtek zjutraj 9. julija krenili z avtom na
Pokljuko Boris Pavalec, Franc Lajnšič in
jaz, ki sem se iz OZSČ Maribora prvi udeležil spominskega pohoda na Triglav.
Pohod je posvečen spominu na patruljo
Jeseniško-bohinjskega odreda, ki je slovensko zastavo na vrhu Aljaževega stolpa
privezala 20. oktobra 1944. Vodja patrulje
in politkomisar štabne čete je bil Ivan Gradišek – Dimitrij. Prav pohodi partizanskih
patrulj na vrh Triglava so bili osnova za organizacijo spominskih pohodov na Triglav
od začetka do danes.
Pobuda za organiziran pohod na Triglav
v spomin na vojne dogodke in počastitev
največjega slovenskega nacionalnega
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simbola, ki smo ga imeli in ga še vedno
imamo v grbu, se je rojevala dalj časa
ter končno dozorela septembra 1985 pri
Francu Šmitu iz Bleda.
V začetku je bil to pohod sto Prešernovcev
na Triglav. Za drugi pohod je odbor borcev
Prešernove brigade sprejel sklep o vseslovenskem pohodu borcev na Triglav.
Razširili so naslov pohoda v spominski
pohod partizanov in mladine na Triglav.
Leta 1991 je pri tem prvič sodelovala Teritorialna obramba republike Slovenije kot
nacionalna vojska. V letu 1995 je postal
pohod skupna prireditev treh veteranskih
organizacij: ZB NOB, ZVVS, Sever in ZSČ.
Pohod so uradno preimenovali v Spominski pohod na Triglav.
Vreme je bilo čudovito, ravno pravo za

POHOD NA TRIGLAV
pohod na naš simbol. Po prespani noči
smo zjutraj prvi krenili iz Kredarice na
goro ponosa. Boris je junaško nosil prapor OZSČ Maribor, ki smo ga razvili ob
Aljaževem stolpu, kjer je veselo plapolal.
Naredili smo še posnetek in se nato vrnili
na Kredarico, saj smo vedeli, da tja prihajajo še živeči junaki Jeseniško bohinjskega
odreda, ki so 20. oktobra 1944 ponesli
slovensko zastavo na vrh očaka, še posebej naš krajan Ivo Gradišek–Dimitrij.
Ta je edini izmed treh tudi dokumentiran.
Tiho smo poslušali, kdaj bomo zaslišali
glas helikopterja in pri tretjem postanku
je Boris rekel, da so prišli. Klopi ob mizah
pred kočo so bile polne pohodnikov, le na
eni mizi je pisalo 'rezervirano', in to prav
za njih. Najprej seveda prisrčen stisk rok
vsem, posebej pa našemu gospodu Ivu
Gradišku in jasno njegove prve besede:
»Če se ne vidimo doma, pa se tukaj. Lepo
da ste tu. Ali ste bili že zgoraj? Kako je
bilo?« Na kratko smo mu opisali našo pot,
on pa se je zastrmel v naš vrh in ko so se
vsi posedli, je nastala je tišina. Mi smo bili
radovedni spominov, on pa je bil skupaj s
tovarišico Angelo Vidic-Vlasto in tovarišem
Bogomirjem Tavčarjem-Svarunom tiho,
zatopljen v svoje misli in s pogledom na
vrh je obujal spomine na tisti 20. oktober
1944. Bil je prvi ki je prekinil tišino.
»Osvoboditev Beograda sva s komandantom Milčetom odločila proslaviti z zastavo
na vrhu najvišjega očaka. Moja naloga je
bila organizirati akcijo. Na pot smo krenili
19. oktobra 1944 z Oskovnice proti Velemu polju, kjer smo srečali kurirja, ki sta
se odločila, da kreneta z nami. Kakšna
sreča za nas, saj nihče izmed nas še ni
bil na Triglavu, onadva pa že. Kakšnih 30
cm snega je zapadlo in z malega Triglava
do Aljaževega stolpa smo bolj jahali kot
hodili. Nepozaben trenutek je bil. Prvič
na Triglavu v čudovitem vremenu, spodaj
vse v megli, podobni morju, le nekaj vrhov
gora se je videlo in tam smo bili mi. Na
Aljažev stolp smo pritrdili slovensko zastavo in izstrelili salvo v čast osvoboditve

Beograda«.
V besedo mu je skočila tovarišica Angela
Vidic-Vlasta, ki je zastavo skupaj z Ivanko
sešila noč pred tem. »Kako nevarna je bila
naša naloga, takrat sploh nismo razmišljali. Ukaz je bil ukaz, mi pa mladi in nič
nam ni bilo pretežko. Nismo poznali poti,
tudi nobenih varoval in jeklenic ni bilo«, je
spregovorila Vlasta. Avtor dokumentarnih
posnetkov je bil Bogomir Tavčar-Svarun.
Še vedno hrani tisti fotografski aparat in
tudi tokrat ga je imel s seboj: AGFA z 8
posnetki. »Več let po vojni so v Beogradu
videli moje fotografije tega zgodovinskega
trenutka in se odločili, da je za to veliko
dejanje udeležence akcije potrebno posebej nagraditi, a ni vrag, da so zadnji hip
opazili, da na sliki ni jugoslovanska zastava in obljubljena priznanja so umaknili. To
je bil po moje že prvi izraz srbskega nacionalizma« pravi danes 92- letni Svarun.
Ivan Gradišek-Dimitrij se je nato še enkrat
povzpel na Triglav in to leta 1990, ko se je
udeležil 5. spominskega pohoda.
Človek bi jih kar naprej poslušal. Borisu
sem rekel, da bi to morali posneti, ker ne
vemo, kdaj bodo zopet skupaj. Po proslavi
na Kredarici sem imel možnost skupaj z
legendami s helikopterjem poleteti v dolino na Pokljuko. Seveda sem priložnost
izkoristil in tako imel možnost, da sva se
s tovarišem Ivanom Gradiškom-Dimitri-

jem v miru pogovarjala. Na moje zadnje
vprašanje ali je tistega 20. oktobra 1944
na Triglavu pomislil, da ga bo po 71. letih skupaj s drugimi legendami gledal iz
Kredarice, nisem dobil odgovora. Pogledal
me je, nato pa se je zazrl v vrhove naših
planin, nastala je tišina in njegove misli so
ostale skrivnost.
Razveselili smo se sobotnega srečanja
pred svečano proslavo na Pokljuki s člani
Zveze borcev iz Peker in Limbuša, ki so z
avtobusom prišli na proslavo. Skupinska
slika, stisk rok, objem, veliko vprašanj, na
katere, žal, nimamo odgovorov. Začetek
proslave ob 30. spominskem pohodu na
Triglav in zadnji stisk rok ter srečna vrnitev domov. Takrat nihče izmed nas ni niti
pomislil, kako kruto je življenje, ko zmeraj
zmanjkuje čas za prijatelje in za obujanje
spominov.
Nismo se še dobro odpočili od napornega
pohoda, ko nas je presenetila vest, da je
naš Ivo Gradišek umrl . Od njega smo se
pohodniki skupaj z organizacijskim odborom 30. spominskega pohoda na Triglav
na zadnji poti z vso častjo poslovili z besedami: »Slovo je boleče, vendar na vsakem
pohodu na tvojega očaka boš v mislih z
nami. Hvala ti v imenu vseh nas in novih
generacij, ki se bodo vzpenjale na Triglav
na naslednjih spominskih pohodih«.
Zlatko Partlič
ŠAH

ŠAH ZDRUŽUJE IN NAS KREPI
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je že tretje leto
zapovrstjo v avgustu organiziralo hitropotezni šahovski turnir. Odvijal se je v četrtek, 13. avgusta, v popoldanskih urah v čudoviti
dvorani z zrcali Plesne šole Rolly v Mariboru. Konkurenca je bila
izredna. Trije znani mojstrski kandidati iz Maribora in trije šahisti
prvokategorniki so se odzvali vabilu organizatorja. Med slednjimi
sta nastopila tudi dva šahista, ki sta sodelovala na nedavno

končanem državnem prvenstvu Slovenije na Ptuju. Skratka, milo
rečeno turnir je bil pravi izziv za ljubitelje šaha ali amaterje.
Mednje spadamo tudi šahisti enote OZSČ Maribor-Slivnica.
Turnir je vodil in sodil šahovski sodnik ŠZS Branko Vadlja, l.kat.,
ki je tudi zaigral. Po odigranih 10 krogih ( 2 x 5 minut) so prva
tri odličja – pokali pripadli Danilu Kajnihu, MK, ki je dosegel 8
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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točk, Karlu Cojhterju, MK s 7,5 točkami in Janku Petreju, l. kat. Za
doseženih 7 točk. In kako smo se odrezali člani slivniške enote?
Bruno Kremavc kot deseti s 4,5 točkami, Radoslav Pajić trinajsti,
je dosegel 2,5 točki in Branko Milenković, III. kat., štirinajsti, z
2 točkama. Poudariti pa je potrebno, da sta na turnirju zaigrala
tudi pristaša slivniške enote, ki sta letos zastopala barve enote
Slivnica na tradicionalnem junijskem turnirju v Malečniku, Franc

Rudolf in Ivan Furh. Prvi je bil s 4,5 točkam osmi, drugi pa s 3
točkami dvanajsti.
Priznanja so prejeli prav vsi udeleženci turnirja. Piko na i, kakor
radi rečemo, če nekaj uspe, pa je dodalo prijateljsko druženje
po zaključku turnirja. Tudi šahovska igra združuje in nas krepi!
Bruno Kremavc,
Predsednik Enota Slivnica

GUSTEKOV POHOD

GUSTEKOV POHOD
Kot vsako leto smo se tudi letos zbrali 6. junija pri Domu kulture v Pekrah na tradicionalnem Gustekovem pohodu. Pohod
organizirajo enote Limbuš, Pekre in Studenci. Teden dni pred
pohodom smo se predsedniki enot sestali, da bi dorekli podrobnosti pohoda in si razdelili zadolžitve. Za potek pohoda je bil
zadolžen predsednik enote Pekre, Stane Vauda. Pripravo klopi,
miz in prevoza na Marinovo je prevzel predsednik enote Limbuš,
Franc Prevorčič.
Za hrano, pijačo in pobiranje startnine za pohod sem bil zadolžen jaz.
Pohoda so se udeležili člani vseh treh enot organizatork, kakor
tudi člani iz enot Tezno, Slivnica in Radvanje. Letos naših prijateljev iz Novega mesta ni bilo. Vseh udeležencev pohoda je bilo
tako 77.
Pred pohodom so zbrane nagovorili vsi trije predsedniki in predsednik Območnega združenja Maribor, Jože Škof. Nato smo
nadaljevali s športnimi tekmovanji v streljanju z zračno puško,
metom ročne bombe in ruskim kegljanjem. Letos smo vsa tekmovanja opravili v Pekrah pri Domu kulture. Tekmovanja so se
udeležili skoraj vsi udeleženci pohoda. Rezultati so bili odlični
tako pri moških kot tudi pri ženskih tekmovalcih.
Po opravljenem tekmovanju smo se podali na pohod do kmetije
Potočnik. Vsi, ki so se počutili sposobni opraviti pohod, so se na
pot podali peš, drugi pa so se odpravili do kmetije z avtomobili.
Na kmetiji Potočnik nam je gospodinja Marica pripravila izdatno
malico, sestavljeno iz treh enolončnic in flancatov. Ob dobri malici
smo se družili uro in pol.
Nato smo nadaljevali pot do kmetije Zgornji Marin. Hoja navkreber je sicer malo naporna, ampak z dobro voljo se da tudi to

premagati. Ko smo prispeli na cilj, je komisija objavila rezultate
tekmovanja v vseh treh disciplinah ter podelila pokale in priznanja za dosežena mesta. Za dobro hrano je poskrbel mesar
iz Selnice ob Dravi, za pijačo pa gospodinja Suzana. Po prijetni
pogostitvi smo se vračali in se ponovno ustavili na kmetiji Potočnik, kjer smo nadaljevali naše druženje.
Vsi se veselimo ponovnega snidenja na tradicionalnem Gustekovem pohodu prihodnje leto. Želimo si samo, da bi bila udeležba
še višja, zato nameravamo datum pohoda prestaviti za teden
dni, da pohod ne bo sovpadal s športnim vikendom Maribora.
Za udeležbo in prijetno druženje se vsem udeležencem zahvaljujem.
Predsednik enote Studenci
Marijan Kovač

SPUST PO KOLPI

SEDEMNAJSTI TRADICIONALNI SPUST PO KOLPI
V soboto, 8. avgusta 2015, smo belokranjski podčastniki in častniki iz OZSČ Metlika pod pokroviteljstvom krovne organizacije
organizirali že 17. spust po Kolpi. Letos smo spust pripravili skupaj s stanovskimi kolegi iz Hrvaške, zato je nosil naslov KOLPA–
KUPA 2015, saj je bil tudi izveden v obeh državah, z začetkom v
slovenski Metliki in zaključkom v hrvaškem Kamanju.
Udeleženci spusta smo se v prekrasnem jutru zbrali na kopališču
v Metliki, kjer smo domačini sprejeli goste s tradicionalno belo12
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kranjsko pogačo in drugimi dobrotami. Ker je bilo pred nami kar
resno delo na počasni Kolpi, smo se pred startom podprli tudi z
okusnim lovskim golažem. Po priložnostnem kulturnem programu in nagovoru predstavnikov častniških in drugih organizacij ter
lokalnih skupnosti smo se družno odpravili na breg Kolpe, kjer so
nas že v strumnem vojaškem redu čakali pripravljeni čolni z vso
pripadajočo opremo. Po opravljenih mejnih formalnostih smo se
drug za drugim odlepili od brega in zapluli v sredino belokranjske

SPUST PO KOLPI
lepotice Kolpe.
Ob navdušenem vriskanju udeležencev spusta, v sedemnajstih
čolnih nas je bilo kar 165, smo se zagnali v smeri hrvaške obmejne vasi Bubnjarci. Reka je bila za razliko od nekaterih predhodnih spustov ravno prav visoka in prijetno topla. Tako je bil vsak
– potreben ali nepotreben – skok vanjo dobrodošla osvežitev,
za katero pa smo ob srečanjih z drugimi čolni poskrbeli tudi s
tradicionalnim prijateljskim brizganjem z vodo tople Kolpe.
V prijetnem razpoloženju smo tako prispeli v bližino vasice Želebej, kjer smo na hrvaškem bregu imeli zasluženo malico in kratek
počitek. Ko smo si nabrali novih moči, smo se odpravili dalje,
našemu cilju naproti. Med potjo smo morali večkrat iz čolnov,
ki jih je bilo potrebno družno prenesti preko sicer nizkih jezov.
V predvidenem času smo tako brez posebnih naporov in brez
nezgod priveslali do cilja, kjer reka Kolpa preneha biti mejna
reka med Slovenijo in Hrvaško. Tu smo družno izvlekli čolne na
kopno in jih naložili na transportna vozila ter se – nekateri peš,
drugi pa plavajoč – odpravili do prireditvenega prostora na nogometnem igrišču v hrvaškem Kamanju, kjer so nam hrvaški
častniki in veterani pripravili lep sprejem s pečenko, pijačo in
živo glasbo. Čeprav smo bili utrujeni, smo se nekateri še zavrteli
in kar prehitro je prišel čas za povratek v Metliko.
Vseh udeležencev tega lepega dogodka nas je bilo preko 280.
Tisti, ki se niso odločili za veslanje, so se z avtobusi odpeljali v
sosednjo državo in si vodeno ogledali krajevne znamenitosti.
Tako smo polni lepih vtisov zaključili sobotno druženje.

Vsakoletni častniški spust po reki Kolpi je osrednji dogodek dejavnosti belokranjskih častnikov. Ker se udeležba iz leta v leto
povečuje, letos pa se je ta dogodek odvijal celo v dveh državah,
postaja to vedno bolj zahteven projekt, ki ga zmoremo le ob
razumevanju in podpori krajevne organizacije ZSČ, Slovenske
vojske, lokalnih organizacij in skupnosti. Vsem smo za podporo
in pomoč iskreno hvaležni. Za udeležbo in tovariško druženje se
zahvaljujemo tudi drugim slovenskim častniškim organizacijam,
za letošnjo skupno izvedbo pa seveda tudi prijateljem iz Hrvaške.
S častniškimi pozdravi vsem kličemo nasvidenje na naslednjem,
osemnajstem tradicionalnem spustu avgusta 2016!
Peter Golobič
Fotografija: Bojan Jakša
18. ODPRTO PRVENSTVO V STRELJANJU S PIŠTOLO

18. ODPRTO PRVENSTVO ZSČ V TRBOVLJAH
V Trbovljah je bilo 18.odprto prvenstvo ZSČ v streljanju s pištolo - 60 strelov na 25 m.
Prvenstva se je udeležilo 45 ekip, oziroma 151
tekmovalcev, ki nekaj pomenijo v streljanju s pištolo v Sloveniji. Pod pokroviteljstvom SV in ob
sodelovanju ZSČ Trbovlje je bilo in tekmovanje
vzorno organizirano in izpeljano.
Tekmovanja sta se udeležili dve ekipi iz OZSČ Maribor:
1.ekipa:
Darijan Gomivnik /3. mesto,
pos.575 krogov
Nenad Vignjevič /2. mesto,

pos.578 krogov
Bojan Miklavc /12. mesto,
pos.561 krogov
Ekipa je zmagala z doseženimi 1714 krogi od možnih 1800.
2.ekipa:
Branko Kos/7. mesto, 565 krogov
Marjan Kraševec/13. mesto, 560 krogov
Darko Voglar/20. mesto, 551, krogov
Ekipa je dosegla odlično 3.mesto
Mičo Popovič

AVTO FI, FEKONJA IGOR S.P.,

SERVIS, TUNING, VULKANIZERSTVO

LIMBUŠKA C. 42 A, MARIBOR, gsm: 068/ 195 583, 070/ 368 547

NUDI 50% POPUST ZA MENJAVO PNEVMATIK OB PREDLOŽITVI
POTRDILA O PLAČANI ČLANARINI ZA LETO 2016
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PESMICA

Na Zdravje, Najstarejši Žlahtni
Vinski Trti
Oj, tam je moj dom, od tam sem doma,
kjer žlahtna žametna črnina korenine ima,
oj, tam je moj dom, od tam sem doma,
kjer najstarejša je trta na svetu doma.
Ti mestni viničar Zafošnik novo življenje je dal,
v Guinnessovi knjigi te svet je priznal,
sredi Pariza tvoj cepič je pognal,
vinorodno deželo slovensko svet je spoznal.
Oj, Maribor, oj, Maribor, oj Maribor,
na Lentu danes žur bo – zbor,
danes je trgatev modre kavčine,
vabljen vsak, posebno Štajerc - veseljak.
Malečniški »brači« že se zbirajo,
vinsko kraljico medse vabijo,
daj, povej nam ti dekle,
al' bo grozdov sto, al' več?
Vinska kraljica mariborska, slovenska…
si v našo družbo vabljena,
zavrti v valčku se z menoj,
nazdravil rad bi še s teboj!
Z menoj je vinski vitez moj,
ne bom plesala valčka s teboj,
raje pojdi grozdne jagode mlet,
spravi žametni moštek v klet!
Si vino nalijmo, kozarce trčimo,
na zdravje vsem, za dobro kapljico,
naj žlahtna vinska trta tisočletje rodi,
iz njenih cepičev svet se plodi!
Jože Gruden

STAROSTNIKI V
PROMETNIH NESREČAH

zmožnosti in sposobnosti; starost pomeni upad življenjskih moči
in zmanjšanje psihofizičnih sposobnosti, pomembnih za varno vožnjo. Bolezni in poškodbe dodatno prispevajo k zmanjšanju telesnega in duševnega zdravja, pri marsikaterem starejšem vozniku
je potrebno tudi pogosto ali redno zdravljenje z različnimi vrstami
zdravil, ki prav tako lahko zmanjšujejo zmožnost za vožnjo. Vsi ti
dejavniki nedvomno vplivajo na vedenje starejših voznikov v prometu – in na koncu tudi na slabšo prometno-varnostno statistiko.
Ogroženi starostniki
V letu 2013 je bilo v 28.929 prometnih nesrečah pri nas udeleženih 2890 ljudi, starejših od 64 let (meja 64 let je postavljena
v statistikah prometnih nesreč slovenske policije), kar je približno 10 odstotkov, v prvih desetih mesecih lanskega leta pa je
ta delež narasel na več kot 11 odstotkov. Statistika prometnih
nesreč pri nas pravi, da imajo starejši od 64 let nekaj odstotnih
točk več možnosti od skupnega povprečja, da v prometni nesreči
niso poškodovani. Če pa pride do poškodb, imajo precej več možnosti, da so v prometni nesreči huje poškodovani ali da izgubijo
življenje. Predlani se je v prometnih nesrečah huje poškodovalo
2,08 odstotka vseh udeležencev v nesrečah, pri starejših od
64 let je ta odstotni delež 3,63. Še večja je razlika pri umrlih v
prometnih nesrečah; predlani je v prometu umrlo 0,35 odstotka
vseh udeležencev v prometnih nesrečah, a hkrati tudi kar 0,86
odstotka udeležencev, starejših od 64 let. Povedano drugače;
od 100 mrtvih na naših cestah jih je bila četrtina (oziroma 25)
starejših od 64 let (vir: www.policija.si).
Nevarna križišča
Analiza 1222 hujših prometnih nesreč s starejšimi udeleženci,
ki so jo izvedli strokovnjaki za preučevanje prometnih nesreč
nemškega avtomobilskega kluba ADAC v okviru helikopterskega reševanja, je dala nekaj zanimivih in pomenljivih rezultatov.
Omenjena analiza vzrokov in predvsem različnih vrst prometnih
nesreč je precej bolj temeljita in natančna kot so slovenske statistike, saj nesreče razvrsti po vrstah in vzrokih, pa tudi specifičnih
krajih oziroma razmerah – takšni podatki pri nas javnosti niso na
voljo. Tako so nemški raziskovalci na primer natančno raziskali,
koliko prometnih nesreč se je zgodilo v križiščih in krožiščih, do
koliko prometnih nesreč je prišlo z naletom, s trkom v oviro ali
pešca, s trkom dveh nasproti vozečih vozil ali s trkom v avto, ki
zavija z voznega pasu oziroma tega prečka.
Takšne analize zelo natančno opredelijo težave in izzive, s katerimi se srečujejo starejši vozniki – s tem pa lahko tudi opozorijo na
napake pri načrtovanju cestne infrastrukture, na pomanjkljivosti
avtomobilov ali vozniške napake.

Udeleženci prometnih nesreč na slovenskih cestah, ki so starejši
od 64 let, imajo v primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami
sicer veliko možnosti, da v prometni nesreči dobijo le lažje poškodbe, a hkrati imajo tudi precej več možnosti, da bodo huje
telesno poškodovani in da bodo v prometni nesreči izgubili življenje. Zakaj je tako in kaj lahko storimo, da to popravimo?

Starostniki so najpogosteje udeleženi v nesrečah, ki se zgodijo
v križiščih oziroma v trkih z drugimi vozili, ki v križiščih zavijajo
ali prečkajo vozni pas; v takšnih nesrečah pogosto pride do čelnega ali bočnega trka v drugo vozilo. Razloge za takšna dejstva
lahko najdemo v slabo načrtovanih in nepreglednih križiščih, pa
tudi v pomanjkljivih označbah ali premalo vidnih opozorilnih in
obvestilnih tablah. Starostniki praviloma vidijo slabše od mlajših
voznikov, hkrati je njihov reakcijski čas daljši – na nepreglednem
ali slabo označenem križišču zato hitreje naredijo napako.

Slovenija se – tako kot Evropa – nezadržno stara: več kot 16 odstotkov prebivalcev Slovenije je starejših od 65 let, v naslednjih
petnajstih letih pa se bo delež starejših od 65 let povzpel na 25
odstotkov. Ni skrivnost, da se s starostjo zmanjšajo vozniške

Starostniki so tudi pogosteje od ostalih starostnih skupin udeleženi v nesrečah oziroma trkih v pešce; tudi tu lahko krivdo
pripišemo slabšemu vidu in slabšemu reakcijskemu času. Je pa
zato delež starostnikov v primerjavi z ostalimi precej manjši pri

(Ne)varna starost za volanom
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STAROSTNIKI V PROMETNIH NESREČAH
prometu. Raziskava, o kateri pišemo, je
to dokazala; starostniki se slabše znajdejo
v nepreglednih križiščih in ostalih prometnih situacijah, hkrati pa zaradi telesnih
pomanjkljivosti v nesrečah doživijo hujše
poškodbe kot mlajši udeleženci nesreč.
Ker se prebivalstvo – in s tem udeleženci
v prometu – stara, je treba ta dejstva vzeti
– in upoštevati – zelo resno.

trkih ali naletih v vozilo spredaj, pri trkih v
nasproti vozeče vozilo ali pri nesrečah zaradi izleta s ceste. Tudi ta dejstva analiza
pojasni; starostniki praviloma vozijo počasneje in previdneje, zaradi izkušenosti pa
le redko brezglavo norijo oziroma vozijo z
neprilagojeno hitrostjo.
Slabša odpornost
Kot smo že zapisali, je delež hudo poškodovanih ali umrlih starostnikov v prometnih nesrečah večji od deleža umrlih v
preostalih starostnih skupinah. Razloge
za to je treba iskati tudi v fizični oziroma
telesni odpornosti, ki se s starostjo seveda
zmanjšuje; starostniki tako v enakih prometnih nesrečah praviloma dobijo hujše
telesne poškodbe kot mlajši udeleženci
nesreč. Odpornost telesnih tkiv, zglobov
in sklepov se z leti zmanjšuje, zato imajo udarci v telo hujše posledice. Starejši
moški so še zlasti nagnjeni k poškodbam
trupa in možganov, pri starejših ženskah
v prometnih nesrečah pogosteje pride do
poškodb hrbtenice in vratnega dela.
Preskusni trki sicer dokazujejo, da avtomobilski izdelovalci izdelujejo vse bolj
varne avtomobile z učinkovitimi varnostnimi sistemi, kot so varnostni pasovi z
omejevalniki zatezne sile in varnostnimi
mehi, a ti sistemi zares učinkovito ščitijo le voznika in sovoznika. Starostniki, ki

sami ne sedijo za volanom, pogosto potujejo na zadnjih sedežih oziroma klopi,
tam pa sistemi za pasivno varnost niso
tako učinkoviti – tudi zato je delež huje
poškodovanih med starostniki malce višji
kot med ostalimi starostnimi skupinami.
Zavedanje težav
Avtomobilski izdelovalci morajo zato
izboljšati učinkovitost varnostnih sistemov – tako za voznika in sovoznika kot
za potnike na zadnji klopi. Pri snovanju
varnostnih sistemov morajo avtomobilski
izdelovalci upoštevati tudi demografske
posebnosti voznikov – in zasnovati takšno
zaščito, ki bo učinkovita tudi pri zaščiti starejših in telesno manj odpornih potnikov.
Enako velja za upravljanje z varnostnimi
sistemi – pogosto se zgodi, da pripenjanje
pasu zahteva veliko moči in natančnosti,
da pas pravilno pripnemo. Prav tako morajo izboljšati učinkovitost varnostnih in
voznih pripomočkov – predvsem pa njihovo uporabo zasnovati tako, da vozniku
ni treba skrbeti za njihovo delovanje. Ker
se starejši vozniki težje osredotočajo na
dogajanje v prometu, morajo ti sistemi
delovati tako, da jih ne motijo pri vožnji.
Če poenostavimo: starostniki so ogrožena
skupina udeležencev v prometu zato, ker
so prometna infrastruktura in avtomobili
zasnovani za mlajše, aktivnejše in telesno
ter duševno sposobnejše udeležence v

Z AMZS v varno vozniško starost: aktivnosti AMZS za starostnike
Avto-moto zveza Slovenije na svojih AMZS
družinskih urah že dolgo svetuje starejšim
voznikom, program aktivnosti za starejše
voznike AMZS 65+ pa je tudi del aktivnosti
Avto-moto zveze Slovenije v okviru akcije Desetletje za večjo varnost na cestah
2011 – 2020.
Vpliv zdravil na sposobnost za vožnjo
Marsikateri starostnik mora zaradi svojih
zdravstvenih težav jemati zdravila, ta pa
imajo lahko številne stranske učinke, ki
vplivajo na sposobnost upravljanja motornega vozila. Povzročajo lahko zaspanost,
vrtoglavico, motnje vida in sluha, zmanjšano pozornost, upočasnjeno odzivnost
in še vrsto drugih nezaželenih učinkov.
Podatek o vplivu zdravila na prihofizične
sposobnosti dobimo že z oznako na škatlici zdravil; poln rdeč trikotnik, na primer,
označuje zdravila, pri katerih je absolutno prepovedana vožnja, prazen trikotnik
z rdečim robom pa označuje zdravila, pri
katerih je takšna prepoved relativna in je
treba za vsakega posameznika oceniti
vpliv zdravil na sposobnost vožnje. Vsekakor velja, da se je treba o tem posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom – tudi,
če zdravila nimajo opisanih opozoril in
v nekaterih primerih tudi za zdravila, ki
jih dobimo brez recepta. Podrobno smo
o zdravilih za volanom v Motoreviji pisali
maja 2011 in septembra 2012.
Blaž Poženel
Vir:

http://www.motorevija.si/si/778/2179/
Starostniki_v_prometnih_nesrecah.aspx
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PROGRAM DELA

PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH AKTIVNOSTI
ZA LETO 2016
Zap.št.

AKTIVNOSTI

DATUM

1.

Proslava “Osankarica 2016”

2. 1. 2016

2.

Letni sklici – konferenc Enot

februar – marec

3.

Izvedba častniškega plesa

27. 2. 2016

4.

Vojaško strokovno predavanje

april in november

5.

Šarhov pohod

17. 4. 2016

6.

- spominski pohod Pekre
- nogometna tekma
- proslava

21. 5. 2016

7.

Usposabljanje v Enoti Slivnica

28. 5. 2016

8.

Strokovna ekskurzija

11. 6. 2016

9.

Obeležitev in pohod
ob dnevu državnosti “Duplek 2016”

25. 6. 2016

10.

Srečanje veteranskih organizacij Maribora

julij ali september 2016

11.

Spust po reki Kolpi

13. 8. 2016

12

Srečanje prijateljskih častniških organizacij
“Gustekov pohod 2016”

september 2016

13.

Pohod Trebelno 2016

3. 9. 2016

14.

Kondicijsko streljanje z AP in PI 7,62 mm

16. 4. 2016

15.

Pohod Hoče - Slivnica 2016

24. 9. 2016

16.

Pohod “Soška fronta 2016”

3. 12. 2016

17.

Ogled vojaške vaje

Po programu SV

18.

Udeležba po občinskih proslavah in prireditvah

Morebitne spremembe bodo objavljene na naši spletni strani: www.ozscmb.si
Predsednik OZSČ Maribor
Jožef ŠKOF
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