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Lepo pozdravljeni!

UVODNIK

Letos smo prišli že do jubilejne 20. številke našega glasila. To je dolga doba in
verjemite, da ni bilo lahko vztrajati ves
ta čas.
Tokrat bom začel malo drugače. Problem
predstavlja financiranje naše dejavnosti,
ki ni ustrezno, začenši od države pa vse
do občin. Vsako leto pošiljamo dodelane
programe, s katerimi se vključujemo v
občinske proračune. Letos še do konca
septembra nismo prejeli dotacije za tekoče leto. Kako naj izvajamo program, ki je načrtovan za celo
leto, v zadnjih treh mesecih? Za nameček pa se vsako leto ta
sredstva celo zmanjšujejo.
Naša organizacija je sicer stanovska, prostovoljna in strokovna
na področju obrambe, zato tudi SV ne sme zanemarjati preko
15 tisoč številčnega članstva, ki se nevzdržno stara. Okoli leta
2020 bo povprečna starost od 75 do 80 let. Kdo bo poskrbel
za generacijsko zamenjavo? V vrstah SV je ogromno častnikov
in podčastnikov, ki pa ne kažejo zanimanja za vključitev v ZSČ.
Ob odhodu v pokoj običajno rečejo: »Pusti me pri miru, jaz sem
v penziji«. Tudi pri mlajših opažamo manj domoljubja, lojalnosti,
predanosti, časti in resničnega tovarištva, kar pa so temeljne
vrednote naših članov.
Že četrto leto prihajamo med vas s prikazom dogodkov iz tekočega leta preko interneta. Ko sedete za računalnik, se seznanite
z našim delom, k branju pa povabite tudi svojce in prijatelje.
Vaš urednik
Ferdo Vtič

Osebne sre~e, dobrega zdravja
tudi v letu 2018 `eli
Uredni{tvo
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PREDSEDNIKOV NAGOVOR

Spoštovani člani in članice!
Vsako srečanje z vami, pa naj si bo to v
živo ali s sliko in besedo predstavlja za
nas lepo priložnost, da vam predstavimo
svoje delo in dosežene rezultate v preteklem obdobju. Tej oceni moram dodati še
nekaj odprtih vprašanj in pobud, za katere
se zavzema naše članstvo.
S prenehanjem obveznega služenja vojaškega roka in zmanjšanja pripadnikov
rezervne sestave v Slovenski vojski (SV)
je bila pretrgana ena bistvenih vezi z civilno javnostjo. To vez Slovenska vojska
sedaj vzdržuje in obnavlja z novimi organizacijskimi in vsebinskimi ukrepi v okviru
CIVILNO VOJAŠKEGA SODELOVANJA, pri
čemer ima Zveza slovenskih častnikov
posebno mesto. ZSČ ima namreč status
organizacije (društva), ki je posebnega
pomena za obrambo in deluje v javnem
interesu, njena dejavnost pa temelji na
tesni povezavi s SV, oziroma obrambno
samozaščitnim sistemom Republike Slovenije. ZSČ je pomemben dejavnik povezovanja in predstavlja naravno vez med
SV in civilno družbo. Široka baza članstva,
med katerimi so tudi aktivni pripadniki SV,
je dobra osnova za načrtovanje in izvedbo
različnih vsebin delovanja in sodelovanja.
Globoko se zavedamo potrebe za posodobitev našega dela v organizacijskem in
vsebinskem smislu in potrebno je razume-
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ti čas, prostor, dogodke in spremembe, ki
vplivajo na naše delovanje v procesu prilagajanja novim razmeram na obrambno
samozaščitnem področju in povezanostjo
z lokalnimi skupnostmi.
Ugotavljamo, da se zadnja leta močno
spoprijemamo s vprašanjem pomlajevanja naših vrst. Ena izmed velikih možnosti je prav gotovo pridobitev še več
članov iz vrst zaposlenih v SV, pripadnikov pogodbene prostovoljne rezerve SV
in pripadnikov MORS, ki imajo čin, zato
bo potrebno zagotoviti redne vsebinske
kontakte s Centrom vojaških šol (CVŠ), poveljstvi in enotami SV in njene pogodbene
rezerve ter Upravami za obrambo. S tem
želimo mlade pripadnike in pripadnice
teh obrambnih struktur približati ZSČ in
jim ponuditi možnost skupnega delovanja. V ZSČ se zavedamo, da je potrebno
sistem obrambe in zaščite ter varnostni
sistem držati v dobri kondiciji, zato je še
kako pomembno, da se častniki in podčastniki dousposabljamo in pripravljamo
v miru, da bi lahko v primeru vpoklica bili
v pomoč tudi prebivalstvu ob naravnih in
drugih nesrečah, v pomoč civilni zaščiti,
gasilcem, reševalcem in na najrazličnejših
področjih.
V letu 2017 je vojaško strokovno delo še
vedno ostalo naša prva prioriteta. Ocenjujemo, da smo ga še poglobili in okrepili. Pri
tem smo dosegli visoko raven sodelovanja
s SV (72.br.SV in CVŠ).
Na področju sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, veteranskimi, sorodnimi domoljubnimi in nevladnimi organizacijami ter
društvi smo prav tako poglobili naše sodelovanje, saj naše delo temelji na vzajemnem medsebojnem sodelovanju in spoštovanju vsebin za katere se zavzemajo.
Pri našem vključevanju v lokalno okolje
prevladuje povišana stopnja vrednotenja
in pozitivnega odnosa do vojaškega poklica ter do domovine in do izgrajevanja
močne in trdne domovinske zavesti – domoljubja. V tem procesu je zelo pomembna vloga naših članov. Kot stanovska
organizacija skrbimo za njihovo vpetost
v domače okolje, izpostavljamo skrb za
sožitje med različnimi organizacijami, odpiramo prostor za sodelovanje in vključe-

vanje mladih in žensk, odpiramo prostor
za sodelovanje prav vsem, ki čutijo simpatije do naše organizacije, našega dela in
vloge, ki jo ZSČ ima.
Ko ocenjujem naše delo v letu 2017 ne
morem mimo dejstva, da smo delali v
nekoliko slabših pogojih, zlasti zaradi novega sistema financiranja in nepravočasnosti dotoka finančnih sredstev, zaradi
česar smo morali izdelati novo prioriteto
izvajanja najpomembnejših nalog iz našega programa dela in iti v obliko večjega
samofinaciranja s strani članstva. Kljub
tem težavam pa smo vendarle bili uspešni, dosegli smo zastavljene cilje, utrdili
pozitivne vrednote, ki nas združujejo in
krepijo pripravljenost in sposobnost našega članstva sodelovati pri pripravah in
izvajanju raznih oblik delovanja v obrambno zaščitnem sistemu.
Prepričan sem, da smo tudi danes v miru
častniki in podčastniki pripravljeni žrtvovati vso našo energijo in voljo v naš napredek in razvoj tako na gospodarskem,
političnem in družbenem področju.
Pri nas v naši organizaciji ne delamo afer,
ne ustvarjamo razprtij, kar je sicer značilnost naše družbe. Delujemo v interesu
slovenske države, njene obrambe, SV in v
interesu članov naše vojaško strokovne in
stanovske organizacije. To je za nas edina
in prava pot, ki vodi k nadaljnim uspehom.

Spoštovani!
Staro leto se izteka in mnogo lepih in toplih želja si želimo izreči v tem času, ko
se staro leto poslavlja in smo polni pričakovanj ob prihodu še mladega novega
leta. Človek ne more voščiti toliko želja kot
jih zmore uslišati življenje, pa vendar naj
bodo vletu 2018 naše odločitve modre,
ideje ustvarjalne, želje neizmerljive in sreča brezmejna.
Vsem vam in vašim družinam želim prijetno praznovanje Dneva samostojnosti,
prijetne in vesele božične praznike, novoletne praznike in seveda veliko zdravja v
letu 2018.
Predsednik OZSČ Maribor
major SV v pokoju Jožef Škof

UVODNIK PREDSEDNIKA

VIZIJA ZA VODENJE IN DELOVANJE ZSČ
V OBDOBJU 2018–2021

Leto 2017 je četrto leto mandata vodstva
in organov Zveze Slovenskih častnikov
(ZSČ), ki se izteče marca prihodnje leto.
Ker smo v letu, ko obeležujemo tudi 500.
obletnico reformacijskega gibanja, ki je
Slovencem prineslo tudi prvo knjigo, bi
za minulo obdobje v naših organizacijah
ZSČ lahko po Trubarju zapisal, da nam je
uspelo »stati in obstati«. Urednik Štajerskega častnika me je prosil, da zapišem
nekaj o viziji za vodenje in delovanje ZSČ
v naslednjem štiriletnem obdobju.
Naša vizija je, da ZSČ lahko tudi v prihodnje ohrani prepoznavno mesto in vidno
vlogo strokovne stanovske organizacije pri
obrambno-vojaških in zaščitno-reševalnih
aktivnostih kot pomemben subjekt civilne
družbe in podpore nacionalnim strukturam in strukturam v lokalnih okoljih. Zveza
in njene članice lahko, kljub zmanjševanju
in staranju glavnega dela članstva, ohranijo obseg članstva in dejavnosti. Zato
bo naš slogan vizije v obdobju 2018–21
»Zmoremo, ker hočemo«. Pri tem so izjemno pomembne povezava in sodelovanje
med organizacijami ZSČ in ostalimi domoljubnimi ter veteranskimi organizacijami
(DVO).
Pri vodenju ZSČ in njenega predsedstva si
bom, v primeru ponovne izvolitve za pred-

sednika zveze, prizadeval za uresničitev
naslednjih ciljev:
▪▪ prepoznavno in sinergično delovanje
Predsedstva ZSČ ter usmerjanje njegovih odborov v dobrobit zveze in njenih
članic;
▪▪ ohranitev podpore zveze njenim članicam in pri tem transparentno financiranje njihove strokovne in drugih
pomembnih dejavnosti;
▪▪ posodobitev in dvig kakovosti strokovnih dejavnosti tako v občinskih in območnih združenjih kot tudi interesnih
združenjih ZSČ;
▪▪ izboljšanje sodelovanja s Slovensko
vojsko po načelih recipročnosti in pri
aktivnostih povezanih z vojaško strateško rezervo ter pridobivanju kadrov;
▪▪ vzpodbujanje in usmerjanje aktivnosti
za kadrovsko pomlajevanje članstva
v ZSČ in ohranjanje njenega obsega;
▪▪ ohranjanje povezav in sodelovanja
organizacij v lokalnih okoljih ter izboljšanje tega tam, kjer je to še možno;
▪▪ ohranjanje prepoznavnosti organizacij in njenih članov tudi skozi podporo
opremljanja z uniformami in usmerjanje aktivnosti povezanih s slovesnostmi, praznovanji, počastitvami in
žalovanji;
▪▪ izvajanje aktivnosti povezanih z mednarodnim sodelovanjem tako zveze
kot tudi njenih članic.
Naše organizacije so se do sedaj do dobra
preoblikovale, bile sopotnik preobrazbe
obrambno-vojaškega, zaščitno-reševalnega in varnostnega podsistema naše družbe. V nadaljevanju te preobrazbe bodo
sodelovale tudi v prihodnje. S pomlajenim
članstvom bodo lahko pomembna baza
za vojaško strateško rezervo. Izboljšamo
lahko 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.
Obljubljam nadaljevanje transparentnega in racionalnega materialno finančnega
poslovanja zveze. Osrednje spremembe

bodo šle v smeri debirokratiziranja načrtovanja, spremembe sofinanciranja dejavnosti članic skladno s pravilnikom in sklepi skupščine iz leta 2017 in ne nazadnje
ohranjanje spoštljivega odnosa do tistih
članov, ki so v preteklosti bili aktivni in pomembni sopotniki v naših organizacijah.
Kako delovanje in vlogo sorodnih stanovskih organizacij vidijo drugod? Za
odgovor na zastavljeno vprašanje so
pomenljiva spoznanja na 70. kongresu
CIOR (Konfederacije nacionalnih združenj
rezervnih častnikov), katerega članica je
tudi ZSČ. Med predstavniki 28 zastopanih
držav, od tega 26 evropskih, so bila najpogostejša vprašanja in razprave o vlogi
rezerve in o pojmu odpornost (angl. resilience). Pojem se nanaša na povečevanje
zaščite in možnosti za odziv in okrevanje,
da lahko ščitimo naše skupnosti pred nevarnostmi vseh vrst. To pa pomeni povečanje in uveljavljanje splošne »odpornosti«
družbe in držav v vseh oblikah in stanjih.
Pri tem so rezervisti, ki so tako civilisti kot
tudi domoljubi in kadri z obrambno-vojaškimi in zaščitno-reševalnimi znanji, pomemben most med pristojnimi nacionalnimi strukturami in družbo. V evropskem
prostoru zasledimo, da so številne druge
države, v CIOR je vključenih 34 držav od
tega vse iz Zavezništva, že okrepile ali pristopile k obnovi rezervnih sil. Pomembno
mesto pri vzpostavljanju splošne odpornosti družbe pa dobivajo ravno stanovske in
domoljubne organizacije. Te se ponekod
(na primer na Poljskem) akcijsko povezujejo kot »domoljubne ali obrambne fronte«
in izvajajo naloge in poslanstva, ki jim jih
je ponovno dodelila država. Pri tem pa
je pomembno tudi, kako lahko rezervisti
prispevajo k delovanju odprtih družb in
zagotavljanju trajne varnosti in razumevanju, da so civilno – vojaško sodelovanje in
povezave v današnjem svetu neizogibne.

Dr. Alojz Šteiner,
aktualni predsednik ZSČ
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POVELJNIK, BRIGADIR FRANC KORAČIN
PREDSTAVLJA 72. BRIGADO SV
72. brigada SV praznuje letos 25.
obletnico ustanovitve, ali nam predstavite njen razvoj in morebitno reorganizacijo?
Začetki 72. brigade segajo v dneve takoj po osamosvojitvi Republike Slovenije, formalno pa je bila ustanovljena
leta 1992, saj je bilo 1. septembra,
1992 v Mariboru ustanovljeno poveljstvo 72. brigade.
Ključni mejniki v zgodovini enote so:
1996: v strukturo 72. brigade sta bila vključena 1. in 2. pehotni
bataljon.
1998: 24. in 74. oklepni ter 760. artilerijski bataljon so bili vključeni v 72. brigado.
2003: spremenila se je mirnodobna sestava brigade, saj so bili
76. AB, 670. LOGBA in 362. četa zvez vključeni v strukturo 72.
brigade.
2004: 670. LOGB je bil prerazporejen v 1. brigado; – 45. OKB,
460. AB, 132. GORB in 18. BJRKBO so bili vključeni v brigado,
ukinjena sta bila 122. in 172. pehotni bataljon, 76. POKB se je
prestrukturiral v 76. POKČ, 460. AB in 760. AB sta se združila
v 460. AB;– 14. INŽB je bil vključen v strukturo 72. brigade in
oblikovana je bila 72. POVLOGČ.
2008: 74. oklepno-mehanizirani bataljon je bil prerazporejen
v 1. brigado; –priprava, organizacija in vodenje največje vaje v
zgodovini Slovenske vojske Zmožnosti 2008.
2009: z afirmacijo 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično
in biološko obrambo je končan program integracije SV v Nato,
ki je eden izmed mejnikov v procesu integracije za polnopravno članstvo Slovenije v Severnoatlantskem zavezništvu od leta
2004.
2010: izvedba osrednje vaje Slovenske vojske Odločen odgovor
2010 v sodelovanju pripadnikov francoskih, poljskih, madžarskih
in nizozemskih oboroženih sil.
2011: 72. brigada prispeva zmogljivosti bataljona za JRKBO kot
vodilno enoto za oblikovanje večnacionalnega JRKB-bataljona,
namenjenega za izvajanje podpore združenim Natovim silam
(Natove odzivne sile – NRF 16).
2013: preoblikovanje SV in 72. brigade.
Po preoblikovanju vojske v letu 2013 ima 72. brigada svojo domicilno pristojnost in odgovornost civilno- vojaškega sodelovanja
na področju 132-tih občin, pristojnost vodenja aktivnosti SV v
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju osmih regijskih štabov CZ. Odgovorna je za Vojašnico Murska
Sobota, Vojašnico Generala Maistra v Mariboru, Vojašnico Franca
Uršiča v Novem mestu in Vojašnico Franca Rozmana Staneta
v Celju in ostale vojaške objekte skupaj z vadbišči in strelišči,
zagotavljanje podpore delovanju lastnih in ostalih enot, sodeluje
pri novačenju bodočih pripadnikov SV in oblikovanju strateške
rezerve na področju vzhodne Slovenije.
2014: mednarodna vojaška vaja večnacionalnih kopenskih sil
(Multinational Land Force – MLF) Zvita podlasica 2014 (Clever
Ferret – CF14). Na vaji so poleg pripadnikov Slovenske vojske
sodelovali še pripadniki italijanskih in madžarskih oboroženih sil.
2014: certifikacija motorizirane bataljonske bojne skupine po
6
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Natovi metodi Combat Readiness Evaluation (CREVAL).
2015-2016: 72. brigada nosilna enota za priprave in napotitev
na MOM (ISAF, UNIFIL, KFOR).
2016: izvedba osrednje vaje Slovenske vojske Takojšen odgovor
2016. Na vaji je na ozemljih Slovenije in Hrvaške sočasno delovalo več kot 2000 udeležencev iz desetih držav.
2017: 72. brigada je bila nosilna enota na mednarodni vojaški vaji Saber Guardian 2017, ki je združevala 18 ločenih vaj v
sedmih državah in je vključevala 25.000 zavezniških vojakov iz
22 držav, od tega 315 pripadnikov Slovenske vojske, ki so bili
udeleženi v različnih posameznih aktivnostih vaje.
2017: gradnja Bataljonske bojne skupine.
Organizacijske enote 72. brigade so poveljstvo z Enoto za podporo in Enoto VGM, 74. pehotni polk, 20. pehotni polk, Teritorialni
polk 72. brigade in Rodovski bataljon 72. brigade.
Vpetost vojske v lokalno okolje pomembno. Kakšni so civilno
vojaški odnosi na primeru vaše brigade in katere uspehe na
tem področju bi lahko najbolj izpostavili?
Tako kot celotna SV se tudi 72. brigada zaveda pomena vpetosti v
lokalno okolje in pomena krepitve civilno vojaškega sodelovanja.
Težišče sodelovanja s civilnim okoljem v letih 2016 in 2017 je
na realizaciji nalog iz verificiranih letnih načrtov sodelovanja z
organizacijami in društvi, s katerimi ima SV sklenjene dogovore
o medsebojnemu sodelovanju. Poleg teh dogodkov na območju
domicilov sodelujemo pri dogodkih, ki jih organizirajo samoupravne lokalne skupnosti in nevladne organizacije, ki delujejo
v javnem interesu.
V letu 2016 smo sodelovali pri realizaciji 230 dogodkov s področja civilno vojaškega sodelovanja, uporabili za te namene
195 prevoznih sredstev in prevozili preko 30 500 km. Število
angažiranih pripadnikov 72. BR je bilo 1030, opravili smo čez
11.000 delovnih ur.
V letu 2017 smo ta sodelovanja s civilnimi strukturami še povečali, predvsem po področju promocijskih aktivnosti, kjer uspešno
sodelujemo z Upravami za obrambo, v cilju pridobivanja kadra.
Nekaj pomembnejših dogodkov, pri katerih smo sodelovali v letu
2016 in 2017:
▪▪ Podpora pri organizaciji maratona Celje - Logarska dolina,
MOS Celje, sejem SOBRA 2016, Evropsko prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem –Maribor 2017, Svetovno veteransko
prvenstvo v sabljanju – Maribor - okt 2017, Festival Lent,
Otroške varnostne olimpijade, dogodkov ob obletnici Pekrskih
dogodkov, ob spominskem dnevu Generala Maistra in drugih
slovesnostih,
▪▪ sodelovanje pri krvodajalskih in drugih humanitarnih akcijah,
▪▪ sodelovanje v čistilni akcijah, športnih prireditvah in
▪▪ organiziranje jesenskega teka Štatenberg, likovne delavnice
v VGM ter drugo.
Tudi v letu 2018 bomo, skladno z vizijo načelnika generalštaba
Slovenske vojske, krepili civilno vojaško sodelovanje.
Ker na določenih domicilnih območjih 72. BR ni razmeščenih
enot in poveljstev, smo zato odprli vojaški pisarni na območju
Koroške v Ravnah na Koroškem in v Beli Krajini v Črnomlju. V

INTERVJU
slovesnost ob dnevu državnosti. Skratka sodelovanje je zelo
dobro in tudi v prihodnje se bom osebno trudil in tudi od svojih
sodelavcev zahteval, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da
ohranimo takšne odnose in upravičimo zaupanje.
Gospod poveljnik ali ste član ZSČ?
Da, član ZSČ sem od Slovenske osamosvojitvene vojne. Leta
2009 sem prejel »Častni znak ZSČ« na kar sem še posebej ponosen.

teh pisarnah izvajamo naloge civilno vojaškega sodelovanja in
se povezujemo s civilnim okoljem.
Ker niste iz Maribora, kako poznate mesto in kakšno je vaše
sodelovanje z mestno oblastjo?
Pripadniki Slovenske vojske smo v okolju v katerem delamo
in živimo dobro sprejeti, kar je prav gotovo plod dolgoletnega
razumevanja in strmenja k iskanju skupnih ciljev in združenih
rešitev. Menim , da je prav zato , ker razumemo drug drugega
tudi sodelovanje z mestno oblastjo dobro.
Kot primer dobre prakse lahko navedem skupno organizacijo
slovesnosti ob obletnici 72. brigade, dneva generala Rudolfa
Maistra in spominskem dnevu Mestne občine Maribor, ob obletnici Pekrskih dogodkov. Letos smo prav tako skupaj organizirali

V območnem združenju slovenskih častnikov Maribor ocenjujemo, da je sodelovanje z 72. brigado SV zadovoljivo. Kakšna
je vaša ocena?
Z ZSČ Maribor zelo dobro sodelujemo. Vabimo jih na naše Dneve
odprtih vrat vojašnice na katerih intenzivno sodelujejo in sicer:
▪▪ na tekmovanju v malem nogometu,
▪▪ predstavitvi svojih vsebin,
▪▪ na tradicionalnem pohodu Pekre – VGM – Pekre, katerega so
soorganizatorji skupaj z Mestno občino Maribor in Turističnim
društvom Pekre.
Redno se udeležujemo njihovih letnih programskih konferenc.
Prav tako jim zagotavljamo prostore v vojašnici za potrebe njihovih sestankov in letnih srečanj.
Realiziramo tudi vse dogodke, ki so opredeljeni v Letnem načrtu
civilno vojaškega sodelovanja in so usklajeni med ZSČ in GŠSV.
Ali poznate glasilo Štajerski častnik?
Da, glasilo Štajerski častnik poznam in ga tudi spremljam.
Razgovor vodil
Ferdo Vtič
LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA

PROGRAMSKA KONFERENCA OZSČ MARIBOR

Letošnja letna programska konferenca je
potekala, kot običajno, v učnem centru v
Pekrah, 24. marca 2017, ob 18 uri. S preverjanjem sklepčnosti je bilo ugotovljeno,
da je prisotnih 86% delegatov. Po uvodnem pozdravu predsednika Jožefa Škofa je le-ta predlagal delovno predsedstvo,
ki smo ga soglasno potrdili. Delovnemu
predsedstvu je predsedoval Venčeslav
Ogrinc, člana pa sta bila Martin Benko in

Ferdo Vtič.
Letne programske konference so se udeležili povabljeni gostje: predsednik ZSČ generalmajor dr. Alojz Šteiner, predsednik
OZSČ Bela krajina Tone Korošec, predsednik OZSČ Litija Lado Muzga, predsednik
OZSČ Pesnica g. Vuica, predsednik OZSČ
Slovenska Bistrica g. Mali, predsednik 72.
br. SV major Jožef Koščak, predsednik
ZBNOB dr. Marjan Žnidaršič, predsednik
OZSČ Ruše g. Gašparič, podpredsednik
OZVVS Bruno Kremavc in predstavnik
veteranske organizacije Sever Alojz Gustenčnik.
Predsednik ZSČ generalmajor dr. Alojz
Šteiner je poudaril, da je OZSČ Maribor
največje združenje v državi, pohvalil naše
delo in zagotovil finančno pomoč zveze. Vsi
ostali gostje so prav tako poudarjali dobro
sodelovanje in si tako zaželeli še v naprej.
Na konferenci so bila podeljena najvišja
priznanja ZSČ, ki sta jih je podelila predsednik ZSČ generalmajor dr. Alojz Šteiner in
predsednik OZSČ Maribor Jože Škof.

Častni znak ZSČ so prejeli Henrik Stanislav Kovač, Marjan Lazar, Valter Osanič
in Boris Pavalec. Plaketo ZSČ je dobil Stanislav Koler. Častni znak ZSČ za sodelovanje smo podelili PGD Studenci. Pisna
priznanja OZSČ Maribor sta prejela Andrej
Maučec in Marjan Ritlop.
Predsednik OZSČ Maribor Jože Škof je
predstavil obsežno poročilo o uspešnem
delu v letu 2016, ki je bilo na konferenci soglasno sprejeto. Vseh organiziranih
aktivnosti se je udeleževalo zadovoljivo
veliko število članov in njihovih družinskih
članov. V nadaljevanju so vse nadzorne
komisije predstavile svoja poročila. Po razpravah delegatov so bila poročila potrjena
in sprejeta. Konferenco smo zaključili z
načrtom dela v naslednjem letu, predlaganim aktivnim sodelovanjem in delovanjem
v lastnih organizacijah ter potrjeno višino
članarine.
Danilo Premzel,
predsednik Enote Pobrežje
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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JUBILEJNI 20. ČASTNIŠKI PLES
Tako kot vsako leto do sedaj, smo se tudi letos zavrteli na 20.
jubilejnem plesu v hotelu Habakuk, ki nas gosti že kar nekaj let.
Ob zvokih ansambla Viničarji je zaplesalo kar okoli 80 članov in
članic Območnega združenja slovenskih častnikov.
Z veseljem smo se družili tudi z našimi častnimi gosti, saj so
nas s svojim obiskom počastili podžupan MOM mag. Zdravko
Luketič, župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak, poveljnik
CVŠ polkovnik Vilibald Polšak in sekretar ZSČ Martin Jugovec.

Po kratkem kulturnem programu in pozdravnem nagovoru predsednika OZSČ Maribor, majorja Jožefa Škofa, so sledili pozdravni
nagovori naših častnih gostov z željo, da te tradicije ne prekinemo, saj danes primanjkuje druženj in srečanj članov našega
območnega združenja slovenskih častnikov.
Veselo vzdušje je trajalo dolgo v noč, saj smo se vsi radi zavrteli
ob glasbi naše mladosti.

PEKRSKI DOGODKI

V SPOMIN NA DOGODKE V PEKRAH 1991
20. maja letos smo Mestna občina Maribor, ZSČ, ZVVS, Sever,
KS Pekre, TD Pekre, PGD Pekre in domoljubna društva Maribora
znova počastili spomin na tiste usodne dogodke 23. maja 1991
pred 710. UC TO, ko smo prav Mariborčani dokazali, da si sanj o
samostojni državi Republiki Sloveniji ne pustimo vzeti.
Začelo se je dopoldne s tradicionalnim pohodom od izobraževalnega centra Pekre do vojašnice generala Maistra in nazaj.
Pohodniki so si lahko ogledali VGM, saj je bil tega dne tudi dan
odprtih vrat vojašnice, kjer domujeta 72. brigada SV in Center
vojaških šol SV. Sočasno je bil na igrišču vojašnice izveden tradicionalni nogometni turnir ekip OZSČ Maribor, MORS, MO Maribor
in 72. BR SV. V počastitev spominskega dne MO Maribor pa je
ob 18. uri potekala proslava ob IC Pekre, kjer nas je uvodoma
pozdravil župan MOM dr. Andrej Fištravec, slavnostni govornik
pa je bil predsednik ZSČ generalmajor dr. Alojz Šteiner. S kulturnim programom so nas navdušili orkester SV in recitatorji III.
gimnazije Maribor.

Glede na številčno udeležbo na proslavi pa se postavlja vprašanje: nam je še mar za Pekre? Pri tem vsekakor ne gre za prisotnost znanih politikov. Gre za prisotnost vseh tistih, brez katerih
naše Pekre ne bi vzdržale. Premalo je bilo veteranov iz vrst TO
in takratne Milice, premalo je bilo tistih, ki so se upali goloroki
postaviti med oklepnike JA, bila je le peščica pripadnikov takratnega 710. UC TO. Kam so se vsi izgubili? Zakaj ne pridejo?
Čakajo na posebna vabila?
Naredimo vse, da naše Pekre spet postanejo praznik poguma,
odločnosti, enotnosti in iskrenega domoljubja. Šlo je za usodne
trenutke odločitev, ko je Maribor pokazal in dokazal celotni Sloveniji, da je naša pot v samostojnost neomajna, odločna in bo
potrebi tudi branjena z orožjem. Bodimo ponosni na to. Naj bodo
Pekre spet vsakoletna majska romarska pot tistih, ki lahko rečemo, da smo bili zraven. Ne pustimo si tega vzeti. Naj ti dogodki
ne bodo nikoli pozabljeni.
Venčeslav Ogrinc, brigadir v pokoju

TRADICIONALNI POHOD »PEKRSKI DOGODKI«

26. TRADICIONALNI POHOD V SPOMIN NA 23. MAJ 1991
»PEKRSKI DOGODKI«
Maribor ima v zgodovini slovenskega osamosvajanja in nastanka
slovenske vojske posebno vlogo in mesto – po zaslugi generala
Maistra je Maribor ostal slovensko mesto – 1918, v drugi svetovni vojni je v Mariboru bila v Volkmerjevem prehodu bila prva
protinacistična akcija proti nemškemu okupatorju, v Pekrah pa
je bil lociran 710. učni center TO – v katerem se je izvajalo prvo
preizkusno vojaško usposabljanje fantov za služenje vojaškega
roka v slovenskem jeziku. Ob kratkih pripravah na zagotovitev
pogojev za usposabljanje in prebivanje so bili fantje vpoklicani
15. maja 1991 in začelo se je vojaško usposabljanje, ki je trajalo samo 7 dni – ko je prišlo do ugrabitve dveh vojakov JLA (ki
sta bila izpuščena po dveh urah), zaradi tega pa so se v Pekre
pripeljali vojaki z oklepnimi vozili, želeli so s tanki obkoliti center
in zahtevali izročitev ljudi, ki so prijeli vojaka. Na razgovorih v
nočnem času je prišlo v prostorih občine Maribor do ugrabitve
poveljnika 7. PŠTO VŠP polkovnika Vladimirja Miloševiča in njegovega spremljevalca Milka Ozmeca. Krajani Peker in Maribor8
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čani so s svojo prisotnostjo in zahtevami veliko prispevali, da v
Pekrah ni prišlo do vojaškega spopada. Žal je bil to le začetek

TRADICIONALNI POHOD »PEKRSKI DOGODKI«
postopkov, ki so se zgodili kasneje – 26. junija1991 se je začela
agresija JLA na Slovenijo. Vsi v Sloveniji bi se morali zavedati, da
so bili opisani dogodki ključnega pomena, da je bil naš odgovor v
osamosvojitveni vojni za samostojno Slovenijo takšen, kot je bil,
saj smo v Pekrah opravilo šolo osamosvajanja (pokazali smo pripadnost, odločnost, znanje in maksimalno možno odgovornost).
V spomin na te dogodke, se vsako leto organizira tradicionalni
pohod veteranov in dobrih ljudi od bivšega 71. UC TO Pekre do
vojašnice generala Maistra, kasneje pa se po isti poti kot so se
vozili oklepniki vrnejo v Pekre, kjer je manjša slovesnost v spomin
in opomin na pekrske dogodke. V vojašnici so imeli pohodniki

možnost ogleda vojaške in druge opreme. Ta tradicionalni pohod ima velik zgodovinski pomen, saj ne bi smeli nikoli pozabiti
trenutkov in dnevov, ko so se posamezniki izpostavili z orožjem
v roki za uresničitev stoletnih sanj, da bi sedanje in bodoče generacije živele v samostojni in neodvisni državi. 26. pohod smo
izvedli v soboto 20. maja.
Zaradi vseh odrekanj in žrtev za samostojno Slovenijo (in vseh
žrtev v prvi in drugi svetovni vojni), je današnja generacija dolžna
spoštovati dosežene rezultate in storiti vse, da nam bo jutri bolje
in lepše.
A. K. in Z. P
NOGOMETNI TURNIR

NOGOMETNI TURNIR 2017
V VOJAŠNICI GENERALA MAISTRA MARIBOR V
POČASTITEV NEPOZABNIH PEKRSKIH DOGODKOV
Priprave na 3. nogometni turnir četverice ekip na zelenici Vojašnice generala Maistra v Mariboru v počastitev zgodovinskih
pekrskih dogodkov so potekale v skladu z načrti. Že v začetku
marca 2017 je bil na poveljstvu 72. br. SV prvi sestanek organizatorjev. Konec aprila je sledil še zadnji dogovor vodij ekip VGM,
MOM, MORS in ZSČ. V soboto, 20. maja, na dan nogometnega
turnirja, nas je pričakal lep in sončen dan. »Ta pravi«, kakor rečemo Štajerci. Zbor vseh vključenih v že tradicionalni nogometni
turnir ob 12. uri je bil, že po običaju, uspešen. V prisotnosti mariborskega župana, predsednika ZSČ, predstavnika poveljstva
72. br. SV, odgovornih za turnir in zbirajočih se gledalcev, med
njimi tudi vojakov in pohodnikov 26. spominskega pohoda ter
igralcev, sodnika in vodij ekip v postroju, je turnir ob 12:15 s
kratkim nagovorom, prežetim z mislimi Pierra de Coubertina,
otvoril Jože Škof, predsednik OZSČ Maribor. Z minuto molka smo
se spomnili v začetku aprila nesrečno preminulega dolgoletnega
soigralca, prijatelja, planinca Borisa Herička. Tudi napovedovalec
in komentator Martin Benko, podpredsednik OZSČ Maribor, je bil
v elementu. Igralci ekip in njih vodje so izkoristili kratek čas pred
prvim sodnikovim žvižgom in se ovekovečili na skupni fotografiji.
Kaj kmalu je sodnik Dušan Turk prvi dve ekipi pozval na sredino
igrišča, torej VGM proti MOM.

Hribar, Adnan Zilič in Amel Desovič. ZSČ se je predstavila v zasedbi: Bojan Kitel, Branko Kovaček, Zlatko Krajnc, Zdenko Cehnar,
Esad Pirc, Jože Arko, Zoran Ahmetovič, Boštjan Sakelšek, Anton
Kočevar in Bruno Kremavc, vodja ekipe. Za razliko od večine
dosedanjih derbijev, so pobudo prevzeli igralci v vijoličnih dresih.
Po nekaj minutah igre so se predramili tudi svetlo-modri. Omeniti
velja prav njegov poskus strela z glavo po dolgem globinskem
predložku. Tudi ekipa ZSČ je nekajkrat ogrozila nasprotnikov gol.
V 8. minuti srečanja se je odvila lepa akcija, skoraj vsi vijoličasti,
ki so bili na igrišču, so bili vključeni v natančne cik-cak podaje –
Sakelšek–Pirc–Arko– Kovaček– Cehnar. Slednji se je pogumno, s
hitrim tekom pognal proti kazenskemu prostoru MORS-a, vendar
so ga na nepravilen način ustavljali kar trije igralci. Sledil je prosti
strel, pri katerem so svetlo-modri čvrsto stali v živem zidu. Pirc je
z lob predložkom preko živega zidu iskal Sakelška, Adnan Zilič
pa je s petnim udarcem žogo preusmeril mimo presenečenega
in nemočnega Matoviča. Na semaforju se je pokazal rezultat
0:1. Evforija! Izid se do konca tekme ni spremenil. Je že tako, če
ne storiš večje napake, tudi gola ne prejmeš kar tako. Sledila je
tekma VGM proti MORS. Obe moštvi sta bili enakovredni. Nekaj
lepih akcij so izvedli oboji, toda obrambe niso dovolile presenečenja. Končni rezultat 0:0 je očitno pomirjal obe vojaški ekipi.

Ekipo VGM, v temno-modrih dresih, so zastopali: Igor Flisar, Robert Kmetič, Igor Smonkar, Dejan Medved, Robert Lenarčič, Tadej
Trdin, Boštjan Kralj, Sašo Dežman, Boris Gradišnik in vodja ekipe
Darko Jeza. Za ekipo MOM, v rdečih dresih, pa so zaigrali: Marjan Grlica, Aleš Partlič, tudi vodja ekipe, Branko Kump, Matjaž
Hladnik, Bojan Fajf, Jasmin Barahovič , Franjo Švajger, Stanko
Podplatan, Boštjan Potočnik in Miodrag Muratovič. Po začetni,
z obeh strani previdni igri, se je po 10 minutah tekma razživela.
Vse do 14. minute igre, torej tik pred koncem tekme, sta obe
obrambi, vključno z zanesljivima čuvajema mreže, vzdržali. Zmago je rdečim v izdihljajih tekme, z natančnim strelom zagotovil
spretni Boštjan Potočnik.

V 4. tekmi turnirja sta se pomerili ekipi MOM in ZSČ. Vijoličasti so
prevzeli pobudo. V 3. minuti igre je odločni sodnik Turk z rumenim
kartonom kaznoval preostrega Kovačeka. Ekipa ZSČ se je zatem
razigrala. Priložnosti so se ponujale kot po tekočem traku. V 5.
minuti je »zicer« zapravil Pirc, v 6. minuti je Sakelšek zadel spodnji del vratnice, minuto kasneje še eno uspešno preigravanje
v kazenskem prostoru, zaključni strel pa je za las zgrešil drugo
vratnico. Zlato pravilo, »če ne daš, dobiš«, velja tudi v nogometu.
V 10. minuti je močno streljal nevarni Potočnik, toda Kitel se
ni dal ugnati. Je pa klonil v 12. minuti, ko je iz avta žogo proti
golu usmeril Parljič - žoga je oplazila enega od naših obrambnih
igralcev in ker Kitel dotika ni videl, na let žoge ni reagiral, kakor
bi sicer. Od vratnice, blizu pajčevine, kakor rečemo, se je odbila
in končala v mreži. Za izenačenje je preprosto zmanjkalo časa, v
zadnji minuti pa se je z igrišča še z drugim rumenim, torej rdečim
kartonom, moral posloviti razkurjeni Kovaček.

Sledil je 11. medsebojni derbi med MORS v svetlo-modrih in ZSČ,
v tradicionalnih vijoličnih barvah. Postavo MORS-a so sestavljali:
Aleš Matovič, Alen Tkavc, vodja ekipe, Matija Vučina, Jasmin
Mahmutovič, Primuš Štabej, Marko Kralj, Jože Geršak, Aljoša
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Sledila je 5. tekma, VGM proti ZSČ. Moštvi sta pričeli previdno.
Prvi so vrata nasprotnika ogrozili domačini, temno-modri. V začetnih 5 minutah velja omeniti močan prosti strel Sakelška z okoli
20 m, a je žoga končala v kotu. V 7. minuti je bil preoster napadalec ekipe ZSČ Arko, ki ga je umiril rumeni karton. V 11. minuti
pa je bil zaradi ugovarjanja in neupoštevanja sodnikovih navodil
izključen igralec ekipe VGM, Lenarčič. Ker ni želel zapustiti travne
površine, je odločni sodnik Turk v 12. minuti tekmo zaključil in
za zeleno mizo je zmaga 0:3 pripadla vijoličastim.
V zadnji, 6. tekmi sta se udarili ekipi MOM in MORS. Že v 2.
minuti je spretni Potočnik rdeče povedel v vodstvo z izidom 1:0.
Toda elita iz MORS-a je vztrajala. V 6. minuti je po natančni podaji
Tkavca z mojstrskim strelom v desni spodnji kot mariborskega
vratarja Grlice izenačil Mahmutovič. Piko na i in zmago za MORS
je v 13. minuti dodal Kralj. Povedati velja, da so si si rdeči, zdaj
pa jim lahko pripišem »vragi«, 1. mesto na turnirju zagotovili že
po dveh zmagah. Res pa je tudi, da so do zmage proti vijoličastim
prišli na čaroben način. Tako pač je, tudi to je nogomet. Tokrat

nihče ni bil poškodovan. Prijateljsko druženje se je nadaljevalo
tudi v končnem postroju ekip na čelu s sodnikom. Komentator
Benko je razglasil rezultate srečanj in razvrstitev. Že drugič zapovrstjo je 1. mesto in s tem tudi prehodni pokal osvojila ekipa
MOM. Tokrat je 2. mesto pripadlo ekipi ZSČ, 3. mesto MORS-u
in 4. mesto VGM. Predsednik ZSČ, dr Alojz Šteiner, se je v zaključnem govoru vsem udeležencem turnirja zahvalil, pohvalil
organizatorje in čestital zmagovalni ekipi MOM. S predsednikom
OZSČ Maribor, Jožefom Škofom sta podelila pokale in spominske
medalje. Predstavnik 72. br. SV je vse udeležence povabil na
kosilo v vojašniško jedilnico, zatem pa še na osrednjo proslavo
v Pekrah.
Tudi v 13. leto se bomo podali - majska sobota, vezana na datum
zgodovinskih pekrskih dogodkov v letu 2018 nam ne uide, tudi
četrti, lahko bi rekli že tradicionalni nogometni turnir na zelenici
VGM, ne.
Bruno Kremavc,
vodja ekipe ZSČ

TRIATLON

TRIATLON »PEKRE, 23. MAJ 1991«
V počastitev pekrskih dogodkov in krajevnega praznika KS Pekre, smo člani OZSČ
Maribor Enote Pekre organizirali 4. tradicionalni triatlon . Tekmovanje članic in
članov OZSČ Maribor in ostalih krajanov
Peker v streljanju z zračno puško, metu
šolske ročne bombe in ruskem kegljanju
je potekalo v petek 12. maja . Branko Mlaker predsednik sveta KS Peker kot pokrovitelj športnega in družabnega srečanja,
je prisotne pozdravil in jim zaželel veliko
športne sreče. Tekmovalke in tekmovalci,
katerih je bilo 48 iz OZSČ Maribor Enot
Studenci, Slivnice, Limbuša in domače
enote Pekre, so disciplinirano in z veliki
tekmovalnim duhom in feir playem opravljali tekmovalne naloge.
Ekipe so štele 3 člane, prve tri ekipe v
kategoriji moških so prejele pokale, prva
ekipa v kategoriji moških poleg pokala v
trajno last še prehodni pokal. V kategoriji
ženskih ekip je prejela pokal prva ekipa,
druga in tretja priznanje. Ustrezno so bili
nagrajeni še najboljši posamezniki in posameznice.
Uradni rezultati:
a) Triatlon ekipno moški
▪▪ 1. Slivnica 546 točk
▪▪ 2. Pekre 1 488 točk
▪▪ 3. Studenci 2 421 točk
▪▪ 4. Studenci 1 414 točk
▪▪ 5. Pekre 2 361 točk
b) Triatlon posamezno moški
▪▪ 1. Boris Demšič – Slivnica 197 točk
▪▪ 2. Branko Milenkovič – Slivnica 196
točk
10
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▪▪ 3. Marjan Lazar – Pekre 179 točk
c) Triatlon posamezno ženske
▪▪ 1. Ana Muršič – Limbuš 165 točk
▪▪ 2. Darja Šilec – Limbuš 121 točk
▪▪ 3. Danica Kovač – Studenci 111 točk

Po podelitvi priznanj in pokalov najboljšim tekmovalkam in tekmovalcem, katere
so podelili g. Branko Mlaker predsednik
KS Pekre, g. Jože Škof predsednik OZSČ
Maribor, kateri se je priključil sredi tekmovanja, g. Stane Vauda predsednik Enote
Pekre in vodja tekmovanja g. Zlatko Partlič je potekalo veselo druženje ob dobri
hrani in pijači. Tako je minilo lepo petkovo

popoldan, ki se je prevesilo v noč, z željo,
da se ponovno srečamo prihodnje leto z
večjo udeležbo. Posebna zahvala ENOTI
Slivnica, katera je omogočila, da smo lahko streljali z njihovimi zračnimi puškami,
saj puške v lasti OZSČ Maribor so v zelo
slabem stanju.
Organizatorji triatlona se zahvaljujemo
vsem, ki so pripomogli pri organizaciji in
izvedbi triatlona. Prosimo vas, za pomoč
tudi drugo leto, tekmovalce pa vabimo, da
se ponovno pomerimo.
Z.P.

GUSTEKOV POHOD

GUSTEKOV POHOD 2017
Odbor za vsakoletni »Gustekov pohod« v organizaciji enot Limbuša, Peker in Studencev, se je konec maja 2017 na skupnem
sestanku dogovoril o načinu izvedbe pohoda ter o določilih za
spremljevalna športna tekmovanja. Vsak član odbora je sprejel
zadolžitve, ki so bile potrebne za izvedbo pohoda in za samo
športno tekmovanje. Posebna ekipa je pregledala traso, za izvedbo vodenja samega pohoda pa je bila zadolžena enota Pekre.
Prostor, kjer smo lahko tekmovali, zbirali rezultate ter se po koncu
tekmovanja tudi družili, nam je zagotovilo PGD Pekre v bližini KD
Pekre. Enota Limbuš je prispevala vse pokale za posamezne
športne discipline, enota Studenci pa je poskrbela, da s pohoda
in druženja nismo odšli niti žejni niti lačni.
»Gustekov pohod« je potekal 10.6.2017, s pričetkom ob 8. uri pri
Domu kulture v Pekrah. Udeležili smo se ga predstavniki enot
organizatorjev pohoda ter člani iz drugih enot Območnega združenja Maribor.
Vseh udeležencev nas je bilo približno 50. Žal nam je izvedbo
samih športnih tekmovanj v posameznih disciplinah ter tudi
sam pohod omejevalo neugodno vreme (dež). Vse pohodnike
in tekmovalce so pred pričetkom nagovorili predsedniki enot
organizatorjev ter predsednik območnega združenja Maribor.
Udeležencem smo predstavili način tekmovanja ter točkovanja v
posameznih disciplinah, ki se že več let izvajajo v sklopu »Guste-

kovega pohoda«; in sicer: streljanje z zračno puško, met šolske
ročne bombe in rusko kegljanje. Zaradi vremena je bilo potrebno
med samim tekmovanje improvizirati tekmovališča in čas izvedbe
posameznih aktivnosti. Kljub temu smo tekmovanje pravočasno
zaključili ter se odpravili na pohod do kmetije Potočnik, kjer so se
pohodniki tudi okrepčali. Tekmovalna komisija je v času pohoda
pregledala in uredila rezultate.
Po prihodu pohodnikov in kratkem počitku smo razglasili rezultate ter podelili pokale in priznanja najboljšim posameznikom
v športnih disciplinah. Za razliko od prejšnjih let smo podelili
dodatno priznanje za moško kegljanje; in sicer prehodni pokal v
spomin na dolgoletnega soorganizatorja in aktivnega ustvarjalca
pohoda Franca Prevorčiča. Sami rezultati so bili, kljub slabšemu
vremenu in časovnemu prilagajanju, tako pri ženskih kot moških
tekmovalcih na zavidljivi ravni. Po razglasitvi rezultatov je potekalo prijetno druženje s prijatelji ob dobri hrani in pijači.
Vsa zahvala za tekmovalne dosežke in še posebej za druženje
gre vsem udeležencem.
Se vidimo naslednje leto ob ugodnejšem vremenu.
Podpredsednik enote Limbuš
Danilo Šilec
KONFERENCA ENOTE MARIBOR - SLIVNICA

LETNA KONFERENCA ENOTE OZSČ MARIBOR – SLIVNICA
Mesec februar, lahko bi temu pritrdili, je tudi mesec, ko članstvo
različnih društev pregleda, kako je bilo opravljeno delo, ki so si
ga zastavili v preteklem letu in si zada nove naloge za tekoče
leto, prijateljsko druženje pa jim vlije novih moči in strne vrste.
Za slivniško enoto je to bil petek, 17. februar, ko so se tudi učenci
OŠ Franca Lešnika–Vuka iz Slivnice, redne gostiteljice naše konference, srčno veselili bližajočih se zimskih počitnic.
Samoumevno je, da vodstvo poskrbi za organizacijo konference in pripravi »teren«, kot radi rečeno v vojaškem žargonu. Kot
dolgoletni predsednik enote sem bil prijetno presenečen, da je
bilo v prostorih OŠ že vse nared za konferenco in da sta bili na
vseh mizah decembrska in januarska izdaja glasila Slovenske
vojske. Častniku SV, stotniku in našemu aktivnemu članu Borisu Škodniku, sem se iskreno zahvalil. Kaj kmalu se je prostor
zapolnil, kljub temu, da je v Orehovi vasi istočasno potekal občni zbor AMD Orehova vas, ki je tja preusmeril kar nekaj naših
članov, v glavnem funkcionarjev. Konference se je udeležilo 46
udeležencev, od tega 27 članov, 15 članic in 4 častni gostje. Svoj
izostanek sta zaradi dolžnosti opravičila dr. Marko Soršak, župan
občine Hoče–Slivnica in Anton Korošec, predsednik območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo–Maribor. Častni gostje
so bili Janez Šifrar, častni predsednik Zveze borcev za vrednote
NOB Hoče–Slivnica; Jože Škof, predsednik Območnega združenja
slovenskih častnikov Maribor; dr. Martin Kramar, predsednik
Zveze borcev za vrednote NOB Hoče–Slivnica in Boštjan Gril, ki je
nadomeščal Jerneja Jazbinška, predsednika Strelskega društva

Franc Lešnik–Vuk iz Hotinje vasi.
S pozdravom navzočim sem pričel 19. letno programsko konferenco slivniške enote. Z minuto molka smo posvetili spomin v letu
2016 preminulima, do konca aktivnima članoma enote, Jožetu
Cerkveniku in Janezu Kramarju. Delovni predsednik je bil tokrat
Boris Demšič, član enote in tudi podpredsednik Zveze borcev za
vrednote NOB Hoče–Slivnica. Po kronološko podanem poročilu o
opravljenem delu vodstva in enote kot celote je sledila razprava.
Kot običajno so prednjačili častni gostje. Prvi je povzel besedo
Jože Škof. Poudaril je, da je slivniška enota med 18-timi, ki tvorijo
mariborsko častniško organizacijo, še vedno vodilna. V nasprotju
z ostalimi se kadrovsko še krepi, plačevanje članarine pa je lahko
za zgled ostalim. Izrazil je zadovoljstvo, da se je letošnjega jubilejnega častniškega plesa v Hotelu Habakuk udeležil tudi župan
občine Hoče–Slivnica s soprogo. Tudi sodelovanje z občino je v
primerjavi z ostalimi na najvišji ravni. Spomnil je tudi na možnost
urjenja in tekmovanja z malokalibrsko puško in zračno pištolo na
strelišču v Melju, ki bo v ponedeljek, 24. aprila. Predlagal je tudi,
da v soboto, 14. oktobra, tako moška kot ženska ekipa slivniške
enote sodelujeta na tekmovanju v streljanju z avtomatsko puško
in pištolo 7,62 mm na strelišču Velenik. Dr. Martin Kramar je
v imenu Zveze borcev za vrednote NOB občine Hoče–Slivnica
pozdravil zbor in obenem ugotovil, da je med udeleženci tudi
mnogo članov borčevske organizacije. Tudi sam je kot častnik
član slivniške enote. Poudaril je, da je zaskrbljujoče, da se zelo
malo častnikov in podčastnikov SV vključuje v enote območnih
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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združenj slovenskih častnikov. Boštjan Gril je obljubil podporo pri
izvajanju majskega urjenja v streljanju z zračno puško in pozval
k večji udeležbi članstva na strelskem tekmovanju za prvaka
občine v času občinskega praznika.
Franjo Pokos se je v svoji primerjavi uspešnega delovanja Območnega združenja slovenskih častnikov Maribor in slivniške enote
kritično ozrl na delovanje države, njen odnos do veteranov vojne
za Slovenijo in tudi SV. Predlagal je, da po zgledu posameznih
severnih evropskih držav, ne nazadnje tudi sosede Hrvaške, v
Sloveniji čim prej uvedemo obvezno služenje vojaškega roka.
Majda Bobanec, nova in zelo aktivna članica predsedstva slivniške enote, je vprašala, kaj je s pobudo z lanskoletne konference
o združitvi hoške in slivniške enote. Jože Škof je odgovoril, da je
hoška enota na letnem zboru o tem razpravljala in odločitve ni
podprla.

Tako poročilo o delu enote, kakor tudi letni načrt dela, slednji z
manjšimi dopolnitvami, sta bila soglasno potrjena. Potrjena sta
bila tudi delegata in njuna namestnika, ki bosta enoto zastopala
na letni programski konferenci Območnega združenja v petek,
24. marca. Razpravo je zaključil Boris Demšič s predlogom, da se
Robertu Bobancu, dolgoletnemu poveljniku teritorialne obrambe v Mariboru, tudi enemu od začetnikov le-te, dodeli državno
priznanje. Predlog bomo pripravili in ga posredovali predsedstvu
Območnega združenja slovenskih častnikov Maribor.
Priznanja enote Slivnica so za uspešno delo v preteklem letu
prejeli: Venčeslav Ogrinc, Marko Kremavc in Anica Ploj. Silvester
Partlič pa je prejel priznanje mariborske krovne organizacije.
Čestitamo!
Bruno Kremavc, stotnik
predsednik enote OZSČ Maribor-Slivnica

ČASTNIK DO GROBA

ČASTNIK DO GROBA
Prepoznavnost organizacij Zveze slovenskih častnikov in njenih članov je v okoljih
kjer delujejo opazna tudi preko uporabe
in odnosa do vojaške uniforme. Veliko naših članov s ponosom nosi uniformo, med
njimi večina tisto, ki so jo pridobili v času
slovenske osamosvojitvene vojne ali po
njej, ko so še bili razporejeni v rezervno
sestavo TO in kasneje Slovensko vojsko
(SV). Naši člani, ki so pripadniki stalne in
rezervne sestave vojske in pred leti upokojeni častniki in podčastniki vojske nosijo
sedanje uniforme SV.
Vrste in uporabo uniform v ZSČ določa
posebni Pravilnik o uniformah, ki ga je
Predsedstvo ZSČ sprejelo 10. novembra
2011. Pravilnik določa, da zasnova, kroj
in oblika uniform ZSČ izhajajo iz uniform
Slovenske vojske, dopolnjenih z ustreznimi insignijami ZSČ. Pri tem je terenska
uniforma ZSČ podobna bojni uniformi SV,
narejena iz maskirno potiskane tkanine,
medtem ko je svečana uniforma ZSČ narejena iz enake tkanine in enakega kroja, kot službena uniforma SV. Poleg tega
pravilnik tudi določa, da člani ZSČ lahko
uporabljajo primerna oblačila (srajce, pulije, brezrokavnike, anorake, vetrovke, čepice…) z nazivom in ustreznimi oznakami
občinskih oziroma območnih združenj. Pa
tudi, da morajo biti v uniformi primerno
urejeni, nošenje delov različnih in nekompletnih uniform pa ni dovoljeno. 10. aprila
2017 je ministrica za obrambo podpisala
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uniformah Slovenske vojske,
ki pa za opisane določbe iz Pravilnika o
uniformah ZSČ ne prinaša posebnosti.
Prepoznavna različnost pa je vendarle ve12
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dno bolj prisotna, saj pripadniki SV nosijo
nov tip bojne uniforme, medtem, ko v ZSČ
prevladujejo terenske uniforme narejene
iz prejšnje (črno-rjavo-sive) maskirno potiskane tkanine. Ta se je zelo usidrala ne-le
med naše članstvo ampak tudi v družbeno
okolje, saj uniformo ali njene dele pogosto
nosijo tudi veterani, ki niso opremljeni s
svečano veteransko uniformo ali celo pripadniki društev, ki negujejo tradicije NOB.
V preteklosti smo v ZSČ, zlasti ko se fotografije naših članov pojavijo na socialnih
omrežjih ali javnih prireditvah, lahko slišali
pripombe na to, da se kdo od članov, ki je
bil v uniformi »ni znal urediti« oziroma je
bil pri tem povsem »izven trenda«. Ko smo
zatem urejenost naših članov izboljšali, pa
da smo »preveč okrogli in srebrni (beri sivo
lasi). V okoljih z daljšo vojaško tradicijo,
kot jo ima samostojna Slovenija, bi opisano bil dodatek ali »patina« k predstavljanju
vojaških in uniformiranih struktur v družbi.

Ko smo nedavno tretjič praznovali državni
praznik Dan suverenosti, so po socialnem
omrežju večkrat zaokrožile slike veteranov in častnikov s slovesnosti v Pivki.
Med njimi je na fotografiji izstopal stotnik
iz častniške organizacije s podporno palico (glej sliko). Ob tem smo čakali, kdaj
se bo vsul plaz komentarjev in kritik. Tudi
takšnih, da je to pa preveč in da je končno
treba s tem prekiniti, da ne zapišem ukiniti. Ko sem tudi sam nabiral argumente
za obrambo, pa mi je nek notranji glas
vendarle govoril, da moram zapisati nekaj
drugega namesto graje. Šestinosemdeset
letni Vladimir, ki je kot rezervni častnik v
vojaških strukturah in strukturah častniške organizacije deloval več let, kot sem
sam star, nam vendarle sporoča, da je on
oziroma bo častnik do groba. Zato naj dodam - kot častnik se sicer ne rodiš ampak
postaneš in lahko tudi ostaneš.
Dr. Alojz Šteiner

POHOD DUPLEK

DAN DRŽAVNOSTI SMO OBELEŽILI
S POHODOM PO OBČINI DUPLEK
Tradicionalni pohod smo tudi letos izvedli skupaj s turističnim
društvom Duplek, s katerim OZSČ Maribor in enota OZSČ Duplek
sodelujeta že dolgo vrsto let. Pobuda je nastala leta 2001 in pohod je v občini Duplek postal že tradicija, saj je močno prirastel k
srcu vsem članom tako OZSČ kot TD Duplek, kar dokazuje vsako
leto večja udeležba.
Sončno jutro je obetalo lep dan. Zbrali smo se, tako kot vedno, ob
9.00 uri pri objektu bivšega moto kluba v Zg. Dupleku. Prizadevni člani TD so nam takoj po prihodu postregli s pravo štajersko
kislo juho pa tudi »kačja slina » je zakrožila do enega do drugega
pohodnika. V odsotnosti predsednika TD Duplek nas je v najprej
pozdravil podpredsednik TD Duplek Vinko Fridau, sledil je kratek nagovor podžupanje občine Duplek Slavice Golob in seveda
pozdravne besede predsednika OZSČ Maribor Jožeta Škofa, ki je
dejal, da smo datum pohoda 25.6. izbrali prav zaradi državnega
praznika Dneva državnosti in praznika občine Duplek.
Na kratko je obudil spomine na osamosvojitveno vojno leta 1991
ter se dotaknil odnosa, ki ga imamo danes do svoje domovine in
vrednotenja zgodovinskih dogodkov, ki so pripeljali do tega, da
smo gospodarji na svoji zemlji, da smo samostojni in da govorimo slovenski jezik. Poseben poudarek je namenil domoljubju
in izpostavil, da mnogi ljudje v pogovoru in javnih nastopih sami
sebe prepričujejo, kako so moralni in domoljubni, v resnici pa
to niso. Pravi domoljub se ne tolče po prsih, pravi domoljub to
dokazuje s svojim pozitivnim odnosom do domovine.
Točno ob 10.00 uri smo udeleženci pohoda - brez tega seveda ne
gre - naredili »gasilsko sliko« in se odpravili na pot skozi Žitečko
vas, preko hriba Kamenščak, skozi Metavo proti Zimici, z vme-

snim postankom, na katerem smo se okrepčali s kavo in pijačo,
skupaj zapeli kar nekaj narodnih pesmi, nato pa nadaljevali pot
nazaj proti našemu zbirnemu mestu na Moto klubu. Tam so nas
že čakale dobrote z žara in rujna kapljica domačina turistične
kmetije Slanič iz Žikarc. Po zaužitju dobrot kuharske ekipe, ki ji
je kot vedno »poveljeval« Ivo, je sledilo tekmovanje v streljanju z
zračno puško in met ročne šolske bombe za moške in ženske.
Streljanje sta vodila častnika iz OZSČ Maribor Mičo Popovič in
Vinko Štefok, met bombe pa Mišo Frajzman in Marjan Svenšek.
Tekmovanje je bilo zelo dobro organizirano in je potekalo varno,
strokovno, disciplinirano ter zelo hitro. Streljanja se je udeležilo
42 tekmovalcev, 26 moških in 26 žensk, meta šolske bombe pa
48 tekmovalcev, 26 moških in 22 žensk. Doseženi so bili zelo
dobri rezultati, še posebno pa nas navdušuje veliko zanimanje,
zlasti žensk in mladih.
Po končanem tekmovanje sta sledili razglasitev rezultatov ter
podelitev priznanj in pokalov prvim trem tekmovalkam in tekmovalcem v obeh tekmovalnih disciplinah, ki sta jih podelila
predsednik OZSČ Maribor in podpredsednik TD Duplek, Jože
Škof in Vinko Fridau. Za zaključek sta se oba zahvalila pohodnikom in tekmovalcem za udeležbo, podpredsednik TD Duplek
pa je podelil še pisno priznanje in zahvalo za dolgoletno pomoč
in sodelovanje pri organizaciji pohoda predsedniku OZSČ Maribor Jožetu Škofu, ter se še posebej zahvalil gostitelju, lastniku
objekta, Slavku Muršecu, ki radodarno omogoča izvedbo našega
pohoda. Druženje se je nadaljevalo do poznega popoldneva, ko
smo se razšli - trdno odločeni, da se drugo leto zopet srečamo
v še večjem številu.
Željko Barbarič
Predsednik Enota Duplek
ŠAH

ŠAH MALEČNIK 2017
Člani OZSČ Maribor smo pretežno v zrelih letih, torej upokojeni
častniki in podčastniki, ki si s športnimi aktivnostmi krepimo
telo, z miselnimi igrami pa duha. Šah je kraljevska igra, ki krepi
duha in telo. V enoti Malečnik-Ruperče smo se odločili za tradicionalni šahovski turnir, ki se odvija vsako leto prvi četrtek v
mesecu juniju.
Povzeto po Iztoku Jelenu:
▪▪ šah je vsebinsko neizčrpna, zgodovinsko dovršena, strateška
miselna igra, ki vsebuje prvine športa, umetnosti in znanosti
ter ima vzpostavljeno teorijo svojih notranjih zakonitosti;
▪▪ šah je analitično sintetična ravnotežna igra in zato je remi
naravni izid obojestransko najbolje vodene partije;
▪▪ šahovski igralni pogoji omogočajo ustvarjanje vsebinsko in
estetsko dovršenih partijskih mojstrovin;
▪▪ šahovska partija omogoča enotnost in harmoničnost vsebinskih, ustvarjalnih, estetskih in športnih ciljev v njej;
▪▪ šah je igra nad igrami v svojem kulturnem in vzgojnem pomenu.

Rezultati turnirja posamezno:
1. mesto: Mirko Slana, enota Malečnik-Ruperče
2. mesto: Denis Šoštarič, enota Malečnik-Ruperče
3. mesto: Mato Tolić, enota Malečnik-Ruperče
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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šah
Rezultati ekipno:
1. mesto: ekipa Malečnik-Ruperče
(Mirko Slana, Denis Šoštarič, Mato Tolič), 17 točk
2. mesto: ekipa OZVVS Maribor
(Danilo Kajnih, Branko Kolar, Karl Cojhter), 13 točk
3. mesto: ekipa Malečnik- Ruperče
(Saša Kontler, Jure Plejić, Mirko Gselman), 11,5 točk

Turnir je igralo 25 posameznikov in sedem ekip v Šahovskem
klubu Malečnik. Podelili smo pokale in priznanja, se družili ter
veselili ob dobri kapljici in jedači, ki jo je pripravil predsednik
enote Malečnik-Ruperče gospod Igor Pahor.
Pripravil
Stanko Anžel

URJENJE SLIVNICA

20. URJENJE IN DRUŽENJE ČLANSTVA ENOTE OZSČ
MARIBOR–SLIVNICA
Na februarski letni konferenci slivniške enote smo na osnovi
pisne zagotovitve vodstva AMD Orehova vas sprejeli sklep, da
bo naša tradicionalna aktivnost, urjenje in druženje članstva na
obronkih Pohorja – motokrosu, udejanjena v soboto, 27. maja. A
glej ga zlomka, vmes je nepričakovano posegla AMZ Slovenije, ki
je tik pred zdajci določila, da bo na ta dan izvedla Cross Country
dirko. S predsednikom gostitelja Silvinom Vesenjakom sva po
vojaško brž našla rešitev. Tako je, bo pa v nedeljo, dan kasneje.
Pričakal nas je lep, sončen, a ne prevroč majski dan. Ravno pravšnji. Na zbornem mestu, pri leto za letom boljše opremljeni
brunarici AMD Orehova vas, se nas je zbralo 46. Odziv vabljenih
častnih gostov je bil nekoliko slabši, razlog za to pa so bili številni
drugi opravki. Kakor vselej sta bila z nami Janez Šifrar, častni
predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Hoče-Slivnica in Jože
Škof, predsednik mariborske častniške organizacije. Za pripravo strelišča za serijsko zračno puško in vse ostalo potrebno je
poskrbela mešana ekipa SD Franc Lešnik–Vuk iz Hotinje vasi in
enote Slivnica, za met bombe na cilj pa mešana ekipa mariborske častniške organizacije in slovenske vojske. Tudi opozorilno
tablo na prizorišču smo zagotovili. Zahvala za urejen in takoj po
dirki očiščen prostor gre hišniku gostitelja, Jožetu Tomažiču. Takoj
ob prihodu se je lahko vsak od udeležencev okrepčal z okusnim
golažem. In še z napitkom, kajpak. Je pač tako, tudi v miru brez
zalednikov ne gre.
Ob približno 10. uri se je tekmovanje pričelo. Streljanje s serijsko
zračno puško sta vodila Jernej Jazbinšek in Jože Požgaj, v pomoč
pa jima je bil Jože Žuraj, dolgoletni in zelo aktiven član predsedstva slivniške enote. Za met bombe sta odgovornost prevzela
Mišo Frajzman in Marjan Svenšek. Red in disciplina udeležencev
sta zagotovila tekoče in varno urjenje. Zvoki harmonike našega
zvestega Frančeka so popestrili vzdušje. Oster boj je tokrat potekal v moški konkurenci v metu bombe na tri cilje, 15, 20 in

25 metrov. Kar šest nastopajočih je eden za drugim doseglo
maksimalni izkupiček točk - res neverjetno, toda resnično. Potrdilo se je pravilo, ki velja tako na ravni tekmovanj Območnega
združenja slovenskih častnikov, kakor tudi veteranov Maribor in
Vzhodnoštajerske pokrajine, da ima slivniška enota najboljše
bombaše. Tudi strelke in strelci so se izkazali.
Že po običaju je pred razglasitvijo rezultatov urjenja, podelitvijo priznanj in pokalov najboljšim, spregovoril predsednik mariborske krovne častniške organizacije Jože Škof. Z veseljem je
pozdravil množico navzočih, se zahvalil gostitelju, ki radodarno
omogoča izvajanje dejavnosti v slivniški enoti, kakor tudi vodstvu
SD Franc Lešnik–Vuk iz Hotinje vasi. Na kratko nas je seznanil z
nadaljnjimi aktivnosti v poletno–jesenskem času, s poudarkom
na praznovanju Dneva državnosti po občinah, pohodi (Gustekov,
Dupleški, Jugova domačija) in izleti, kot so Spust po reki Kolpi,…
Poglejmo še letošnje rezultate:
Serijska zračna puška - člani
▪▪ 1. B. Škodnik, enota Slivnica
▪▪ 2. J. Žuraj, enota Slivnica
▪▪ 3. I. Pahor, enota Malečnik-Ruperče
Serijska zračna puška - članice
▪▪ 1. I. Šket, enota Slivnica
▪▪ 2. K. Lah, enota Slivnica
▪▪ 3. M. Pahor, enota Malečnik-Ruperče
Serijska zračna puška – ekipno - mešano
▪▪ 1. Enota Slivnica 1
(J. Žuraj, D. Sentič, B. Milenkovič)
▪▪ 2. Enota Malečnik - Ruperče
(I. Pahor, M. Pahor, M. Ritlop*)
Met šolske bombe na cilj - člani
▪▪ 1. B. Škodnik, enota Slivnica
▪▪ 2. F. Rižnar, enota Slivnica
▪▪ 3. B. Kremavc, enota Slivnica
Met šolske bombe na cilj - članice
▪▪ 1. M. Ritlop, enota Slivnica
▪▪ 2. J. Cveček, enota Slivnica
▪▪ 3. I. Šket, enota Slivnica
Prejemniki pokalov OZSČ MB – enote Slivnica v generalni
razvrstitvi:
▪▪ Met šb/cilj B. Škodnik – enota Slivnica
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URJENJE SLIVNICA
▪▪
▪▪

Serijska ZP – posamično - B. Škodnik – enota Slivnica
Serijska ZP – ekipno - Enota Slivnica 1
(J. Žuraj, D. Sentič, B. Milenkovič)

Ob doseženih rezultatih nikakor ne moremo prezreti uspeha
Borisa Škodnika, dvakratnega zmagovalca, tudi častnika SV.
Pozornost pa bomo tokrat posvetili tudi najmlajšemu udeležencu,
devetletnemu vnuku Angele in Franja Pokosa, Bjornu Lauchu.
Pod budnim očesom že omenjenih inštruktorjev se je uspešno
prvič v življenju preizkusil v streljanju z zračno puško, pa tudi kar

težko šolsko bombo je vrgel približno tako daleč kot večina tekmovalk nežnejšega spola. Tudi on je ob bučnem aplavzu prejel
pisno priznanje predsednika Škofa. Bravo Bjorn!
Ob okusni jedači in pijači, zvokih harmonike, se je druženje članstva, pristašev in gostov nadaljevalo. Kaj vse bi še lahko zapisal.
Zaenkrat naj velja, vidimo se na 21. urjenju in srečanju konec
maja ali v začetku junija 2018. Gostitelju AMD Orehova vas hvala
za gostoljubje.
Bruno Kremavc, stotnik,
predsednik enote OZSČ Maribor - Slivnica
RAFTING NA KOLPI

SPUST ČASTNIKOV »KOLPA-KUPA 2017«
Častniki in podčastniki, združeni v Območno združenje slovenskih častnikov Bele krajine, smo letos že devetnajstič organizirali
in izvedli tradicionalni spust častnikov po reki Kolpi. To je bil že
tretji mednarodni spust, saj smo ga kot krovni dogodek Zveze
slovenskih častnikov izvedli skupaj s hrvaškimi častniki, ki so
organizirani v Hrvatskom časničkom zboru.
Spust v dveh državah je potekal v soboto, 12. avgusta 2017.
Začetek spusta je bil letos na kamp prostoru Jankovič–Stari pod
pri Adlešičih v Beli krajini, cilj pa je bil na kopališču Pravutina na
Hrvaškem, nasproti slovenskega Krasinca.
Deževno jutro ni obetalo nič dobrega, ravno nasprotno – deževati
je začelo vedno močneje. V pričakovanju izboljšanja vremena
smo se dobro razpoloženi udeleženci zbirali, pojedli malico in
prisluhnili pozdravnim nagovorom. Okrog enajstih pa je dež le
toliko oslabel, da smo se odločili za spust. Ker so se nekateri
prijavljeni zaradi slabega vremena odločili, da se bodo raje udeležili zanimivega avtobusnega izleta po Beli krajini, smo se na
pot podali s samo sedmimi plovili.
Kakor hitro smo bili na Kolpi, nas je minila zaskrbljenost zaradi
vremena in z vriskanjem in petjem smo zapluli proti prvi postaji
– kopališču v Fučkovcih. Do tam pa smo morali »peš« premagati
kar nekaj jezov. To nam ni bilo težko, saj je bila reka Kolpa veliko
toplejša od ozračja. Na omenjeni postaji smo pojedli malico in
malo počivali, dež pa je ponehal in naše razpoloženje je bilo
vedno boljše. Veliko nas je zaplavalo v topli Kolpi, potem pa smo
s spustom nadaljevali. Kmalu smo v daljavi zagledali most Krasinec–Pravutina. Na zadnjem jezu na naši poti smo čolne potegnili
na suho, jih pospravili in odšli na bližnje športno igrišče, kjer so
nam prijatelji s hrvaške strani Kolpe pripravili zaključno priredi-

tev, na kateri seveda ni manjkalo tradicionalnega odojka in rujne
kapljice. V sončnem popoldnevu je kmalu napočil čas za slovo,
seveda z obljubami, da se naslednje leto zopet srečamo na Kolpi.
Kot vsako leto, smo se tudi letošnjega spusta udeležili častniki iz
različnih OZSČ, hrvaški častniki pa so bili pretežno iz Karlovške
županije. S svojo prisotnostjo nas je počastil predsednik ZSČ
general Alojz Štajner, ob visokih predstavnikih hrvaških častnikov pa smo bili še posebej veseli petčlanske ruske ekipe na
čelu z vojaškim atašejem. S svojim obiskom nas je razveselila
tudi številčna mariborska častniška organizacija, ki sodeluje pri
spustu že od samega začetka, odkar smo podpisali Listino o
sodelovanju.
Peter Golobič
STRELJANJE

USPEHI NAŠIH STRELCEV
Strelska udejstvovanja OZSČ Maribora so bila v letošnjem letu
številna, potekala so na različnih krajih in različnih nivojih. Strelska aktivnost postaja stalnica v večini skupinskih dejavnosti
naše OO. Na našem nivoju smo organizirali več usposabljanj
in tekmovanj, nekatere med njimi tudi v sodelovanju z enotami
Slovenske vojske. Naštejmo nekaj primerov:

▪▪
▪▪

▪▪

Na pohodih, kjer se praviloma strelja z zračno puško, je bilo
skupaj udeleženo okoli 90 tekmovalcev.
Na streljanje z MK puško v Melju so vabljeni vsi člani. Najprej
se usposabljajo v lastni organizaciji in na tekmovanjih. Tega
dogodka se po pravilu ne udeležujejo najboljši strelci.
Usposabljanje in tekmovanje z puško M-48 je potekalo na
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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STRELJANJE

▪▪

▪▪

Apačah in v Radni pri Sevnici. V prvem kolu je zmagala naša
ekipa v konkurenci 40 ekip vzhodno štajerske pokrajini. Rezultat je bil v drugem krogu odvisen od kvalitete nastreljene
puške na določenem strelskem mestu. Pri streljanju ni bilo
mogoče uporabljati daljnogledov in ker svojih zadetkov nismo
mogli videti, ni bilo mogoče vedeti, kakšen rezultat si dosegel.
Možnosti pritožbe ni bilo.
Usposabljanje in streljanje z vojaško puško M-70 na Veleniku
v organizaciji 670.log.baze. Poudarek je bil na usposabljanju
in evidentiranju usposobljenih članov.
Usposabljanje in tekmovanje v streljanju z pištolo M-57-TT
in vojaško puško M-70. Naša ekipa je na Veleniku dosegla
odlično drugo mesto.

Vrhunec strelske sezone je zagotovo državno prvenstvo v streljanju z pištolo v odlični organizaciji OO ZSČ Trbovlje na novo

urejenem strelišču Agnez-Ojstro. Županja Trbovelj je ponosna
na svoje organizatorje podelila medalje najboljšim strelcem in
ekipam v Sloveniji. Tekmovanja se je udeležilo 195 tekmovalcev
in 60 najboljših ekip iz Slovenije. Mi smo se tekmovanja udeležili
z dvema ekipama. Prva je blestela v ekipni konkurenci, saj je
dosegla rezultat 1155 krogov, kar je bilo 26 krogov več od drugo
uvrščene ekipe in tako že tretjič zapored potrdila prvo mesto.
Posamezno je najboljši rezultat med vsemi tekmovalci dosegel
naš Darijan Gomivnik, ki je od 400 možnih krogov zadel 393
krogov - 33 desetk in 7 devetk je skoraj nedosegljiv rezultat, s
katerim je prepričljivo osvojil prvo mesto. Četrto mesto je dosegel Nenad Vignjević s 384 krogi in 5. mesto Darko Voglar s 378
krogi. Naša ekipa je bila zmagovalna v vseh pogledih, saj se je
tudi druga ekipa dobro odrezala in dosegla 7. mesto
Trener, vodja ekip in tekmovalec M. Popovič

PREDAVANJE g. Renato Petrič

PREDAVANJE: SLOVENIJA IN NATO
V OZSČ Maribor je 17. novembra 2017 v IC Pekre izvedel vojaško
strokovno predavanje upokojeni admiral SV Renato Petrič, ki
nam je predstavil izjemno zanimivo temo z naslovom Slovenija
in NATO.
Admiral Petrič je v svoji karieri v SV opravljal pomembne in odgovorne dolžnosti. Naj naštejem nekatere. Bil je namestnik poveljnika 3. operativnega poveljstva SV, svetovalec predsednika
države, namestnik načelnika GŠSV, vodja vojaškega predstavništva Slovenije pri Natu v Bruslju, nazadnje je bil svetovalec vlade
Črne gore, ko se je pripravljala na vstop v NATO. Upokojen je bil
s činom kontraadmirala in je aktivni član ZSČ.
Naj omenim le nekaj poudarkov iz zanimive predstavitve pred dodobra napolnjenim avditorijem Izobraževalnega centra za zaščito
in reševanje Pekre. NATO je politično vojaška organizacija 29
držav, 900 milijonov ljudi in namenja 56% za obrambne izdatke
na svetu. 4.4.1949 je 12 držav podpisalo Severnoatlantski sporazum, ki v 14 členih opredeljuje zaveze za obrambo. Danes to
poznamo kot NATO. Na 16 članic je število naraslo leta 1982, ko
se je kot zadnja, 29. članica, v letu 2017 pridružila še Črna gora.
Pritegnila nas je analiza stanja v Evropi takoj po 2. svetovni
vojni, ki so jo zaznamovala nesoglasja med takratnimi zavezniki. Admiral je opisal korenite spremembe sveta v obdobju od
ustanovitve NATA pa vse do leta 1990, ko je razpadla Sovjetska
zveza. V zadnjem obdobju je poudarek predvsem na procesih
transformacije NATA in novih strateških konceptih, ki temeljijo na
odzivih na sodobne grožnje in tveganja, kot so terorizem, energetska varnost, nezakonite migracije, piratstvo, širjene orožja za
množično uničevanje, kibernetski napadi, organizirani kriminal,
naravne katastrofe in podnebne spremembe. NATO je organiziran
po naslednjem ključu: vodstvo, vojaški del, organizacije in agencije. Sedež nacionalnih delegacij in glavnega poveljstva (HQ) je v
Bruslju. Struktura sil je naslednja: pripravljene sile, premestljive
sile in dolgoročno izgradljive sile.
Slovenija je v NATU od 29.3.2004. Pred tem je bila od leta 1994
članica Partnerstva za mir. Z vstopom v NATO smo zagotovo pri16
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dobili večjo varnost, uspešnejši odgovor na različne grožnje, SV
je boljša, dolgoročno imamo stabilnejši razvoj, ojačan je zunanji
profil države in zagotovljena je pomoč v primeru potrebe. Vsekakor pa Sloveniji predstavlja težavo, da ne zagotavlja stabilnosti
obrambnih izdatkov, ki so v letu 2008 znašali 1,59% BDP in so
do leta 2017 padli na 0,91%. Seveda imamo pri tem tudi obveze
do kolektivne obrambe, sodelovanja in delitve stroškov.
Ali obstaja alternativa NATU? Smo tu, kjer smo. Grožnje so vedno
bolj globalne. Nevtralnost ni alternativa in izgublja pomen. Zaključek morebiti predstavlja naslednja misel: Ni idealno, niti odlično,
je pa dobro, uporabno in koristno za Slovenijo. Na koncu je admiral navedel še misel, ki jo je izrekel Henry Ford: »Stopiti skupaj
je začetek, ostati skupaj je napredek, delati skupaj pa uspeh«.
Zaključili smo z razpravo, v kateri so prisotni postavili kar nekaj
vprašanj, ki so se predvsem nanašala na odnos naše države
do NATA.
Venčeslav Ogrinc, brigadir SV v pokoju

AKTIVNOSTI ZA LETO 2018

PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH AKTIVNOSTI
ZA LETO 2018
Zap.št.

Aktivnost

Datum

1.

Proslava “Osankarica 2017”

7. 1. 2018

2.

Vojaško strokovno predavanje

23. 2. ali 13. 4. in 9. 11. 2018

3.

Streljanje z MK puško in Pi 7,65 mm strelišče Melje

21. 4. 2018

4.

Šarhov pohod

21. 4. 2018

5.

Proslava in pohod »Boč«

27. 4. 2018

6.

Triatlon Pekre

12. 5. 2018

7.

- spominski pohod Pekre
- nogometna tekma
- proslava

19. 5. 2018

8.

Šahovski turnir Malečnik

1. 6. 2018

9.

Srečanje prijateljskih častniških organizacij “Gustekov pohod”

2. 6. 2018

10.

Strokovna ekskurzija

9. 6. 2018

11.

Obeležitev in pohod ob dnevu državnosti “Duplek 2018”

25. 6. 2018

12.

Spust po reki Kolpi

4. 8. 2018

13.

Srečanje veteranskih organizacij Maribora

8. 9. 2018

14.

Sejem “Sodobna obramba” g. Radgona

22. 9. 2018

15.

Regijsko usposabljanje v streljanju z AP in PI 7,62 mm Velenik

13. 10. 2018

16.

Strokovno predavanje

9. 11. 2018

17.

Pohod “Soška fronta 2018”

1. 12. 2018

18.

Ogled vojaške vaje

Po programu SV

19.

Udeležba članstva na proslavah, komemoracijah (brez vabil) v lokalnih skupnostih

Skozi vso leto

Morebitne spremembe bodo objavljene na naši spletni strani: www.ozsc.maribor.si
ŠTAJERSKI ČASTNIK
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UTRINKI IZ NAŠIH AKTIVNOSTI

Rudolf Maister
Slovenski general in pesnik
1874-1934

23. november
Dan Rudolfa Maistra
Spominski dan Mestne občine Maribor
Dan 72. brigade Slovenske vojske

