Pričujočo knjižico izdaja upravni odbor Aerokluba Celje, z željo, da osvetli nekaj pomembnih
dogodkov v preteklih letih.
Zavedamo se, da nismo omenili vseh, ki so s svojo pripadnostjo temu športu dali svoj
prispevek, zato se ob tej priliki opravičujemo, hkrati pa se članom zahvaljujemo za
sodelovanje.

Upravni odbor AK Celje

Ob 25.obletnici aerokluba Celje
Temelji Aerokluba so bili postavljeni že v stari
Jugoslaviji. Napredek, ki ga lahko danes vidimo v
letalski šoli Celje, pa je delo povojne generacije. Zveza
organizacij Slovenije meni, da je AK Celje z letalsko
šolo eden najsolidnejših klubov v Sloveniji in
Jugoslaviji.
Osnovna naloga vsakega kluba je vzgoja kadrov - od
najmlajših modelarjev do poklicnih pilotov, padalcev in
jedriličarjev. V preteklih 25 letih so razni klubi
doživljali krize, predvsem kadrovske. To pa seveda ne
velja za AK Celje, ki je imel vedno dovolj strokovnega
osebja. Kadri, usposobljeni v celjski letalski šoli,
uživajo ugled tako doma kakor tudi izven naših meja.
Kdo ima pri tem največ zaslug bi težko ocenil. Menim,
da jih imajo vsi tisti, ki aktivno sodelujejo leta in leta.
Prav posebno pa še letalski učitelji z Maksom
Arbeiterjem na čelu kot najboljšim letalskim
Venčeslav Jeras
rekorderjem in instruktorjem. Letalce usposobljene v
vaši šoli, danes lahko najdemo kjerkoli v vrstah vojnih
letalcev, v podjetjih zračnega prometa in tudi v drugih klubih kot instruktorje, na Fakulteti kot
predavatelje o letalstvu in inšpekcijski službi.
Poleg teh uspehov pa je vaš klub dosegel še vrsto drugih. Kjer je bila pred 25 leti livada je
danes moderno in funkcionalno urejeno letališče s potrebnimi objekti.
Upravni odbor vašega kluba je po mojem mnenju vedno pravilno ravnal in usmerjal svoje
člane v razne akcije pri katerih niso izostali vidni uspehi. Članstvo je bilo pripravljeno tudi s
prostovoljnim delom pomagati pri gradnji in urejanju letališča. Upravni odbor vsakega kluba s
predsednikom je preko občinskih skupščin in gospodarskih organizacij širšega celjskega
področja znal zainteresirat odgovorne organizacije in posameznike za skupne akcije kot npr.:
nakup novih letal, opreme, ipd.
Materialno pomoč, ki jo daje družba in delovni kolektivi za razvoj vaše dejavnosti je prav
gotovo veliko priznanje za vaše vztrajno in kvalitetno delo.
Ko ocenjujete prehojeno pot zadnjih 25 let verjetno izdelujete načrte za prihodnost, predvsem
v smeri tehničnega napredka tako v letalskem parku kot tudi usposabljanju pilotov, vam želim
v svojem imenu in imenu Zveze letalskih organizacij Slovenije in Zveze letalskih organizacij
Jugoslavije ob pomembnem jubileju mnogo delovnih uspehov.
JERAS Venčeslav
predsednik ZLOS in predsednik
Zveze letalskih organizacij Jugoslavije

PREDSEDNIK AK CELJE meni:
Razvoj letalske dejavnosti v celjski regiji je težko opisati, saj segajo začetki te dejavnosti v
čas pred drugo svetovno vojno. Zato se ne bom lotil te naloge. Tudi razvoj letalstva v celjski
regiji po revoluciji ni povsem preučen. Vsekakor smemo trditi, da smo po revoluciji, tako kot
se je dogajalo v drugih dejavnostih, začeli iz nič. Pojavile so se posamezne skupine ljubiteljev
letalskega športa in med drugimi tudi modelarji. Vse te skupine so se združile v letih 1956 in
1947 v Aeroklub Celje. Čeprav se navaja, da izdajamo to brošuro ob 25. letnici Aerokluba,
smo žal izdajo te brošure v zamudi, dejansko slavimo že 26.obletnico.
Ne bom opisoval ves razvoj naše letalske organizacije v celjski regiji, saj so o tem pisali že
drugi. Potrebno pa je, da na kratko opišem nekatere uspeha Aerokluba za obdobje 8 let nazaj.
V kratkem sestavku je nemogoče opisati vse naše uspehe in še posebej nemogoče je oceniti
vsak uspeh primerno in pravično. V tem času smo zgradili: poleg prejšnje še eno letalsko lopo
(hangar), asfaltirali cesto iz Levca do letališča. Tu pa smo ob lopah razširili in na novo
asfaltirali prostor pred njima. Že letos bomo dokončali gradnjo nove mizarske delavnice, ki bo
krila potrebe vseh letalskih klubov v Sloveniji. V tem času smo tudi zgradili bencinsko
črpalko. Opravili smo še celo vrsto drugih del, ki služijo boljši uporabnosti našega letališča.
Toda po našem mnenju smo dosegli na nekaterih drugih področjih še večje uspeha. V tem
obdobju smo kupili dvosedežno motorno vsestransko uporabno letalo znamke PIPER SUPER
CUB in šest sedežno letalo znamke PIPER CHEROKEE. S tem nismo povsem obnovili parka
motornih letal, smo pa lahko zadovoljni. Park jadralnih letal smo povsem obnovili. Posebej se
lahko pohvalimo, da dve od teh letal spadata v svetovni in da sata obe opremljeni s sodobnimi
instrumenti. Ni slučaj, da sta dva naša pilota (Marko Klinar in Rojnik Črt) dosegla, po dolgih
letih, preleta nad 500 km in s tem izpolnila pogoj za diamantni »C« znak, Dalje moramo z
veseljem ugotoviti, da imamo solidno kadrovsko bazo. Pri takšni tehnični opremljenosti in
ustrezni kadrovski podlagi, smemo zreti z zaupanjem v naš razvoj.
Z doseženim nikoli ne bomo smeli biti zadovoljni in bomo morali že doseženo vedno
presegati. Za nas in tudi za gospodarstvo j regije je pomembno, da se letališče razvija. To
pomeni, da moramo letališče izgrajevati še naprej, zlasti pa se truditi, da ga opremimo s
sodobnimi navigacijskimi napravami. Vemo, da to letališče ne bo nikoli doseglo
mednarodnega pomena; toda danes morajo biti sodobna lokalna letališča opremljena tako kot
so bila pred 30 ali 40 leti opremljena mednarodna. Nosilec takšnih idej moramo biti mi, toda k
temu moramo pritegniti tudi druge politične in gospodarske faktorje regije.
Še v nadalje se moramo truditi, da obnavljamo in moderniziramo park motornih letal. V večji
meri velja to za jadralna letala, ker imajo ta daljšo življensko dobo, poleg tega pa je razvoj na
tem področju zelo hiter. Vse to pa ne bi bilo dovolj, če ne bi istočasno stremeli, da pomlajamo
naše članstvo in da vzgajamo nove pilote, ker pač tehnična opremljenost, ki nima ustrezne
kadrovske protiuteži, v bistvu ne pomeni ničesar.
Cerjak Jože

Gradnja hangarja leta 1967

Cherokee sodobno šest sedežno letalo

Leta 1971 nekaj dni pred mitingom je
na naše letališče pristalo najsodobnejše
motorno letalo ameriške firme Piper
Cherokee 6D. Nekateri so mislili, da
sprejemamo v goste kakšno delegacijo.
Predstavniki kluba pa so jim z veseljem
povedali, da je to naše novo letalo.

VRHUNSKI TEKMOVALECIZKUŠEN STROKOVNJAK
MAKS ARBEITER, upravnik letalske šole AK Celje
je po poklicu profesionalni pilot, dolga leta pa že
učitelj jadralnega letenja. Rodil se je leta 1924 v
Bezini pri Slovenskih Konjicah. Po končani vojni je
odšel v Vršac, kjer je z uspehom končal višjo
učiteljsko šolo. Kot pravi, je prišel v našo takrat
najbolj razgibano letalsko postojanko še skoraj
smrkolin, 1951 leta pa je odšel kot upravnik letalske
šole.
Med Maksove največje uspehe štejemo 4.mesto v
odprtem razredu na svetovnem jadralnem prvenstvu
leta 1950 v Örebru na Švedskem. S pokojnim
Boriškom, ki je bil takrat tretji pa sta v ekipni
konkurenci osvojila prvo mesto. Na naslednjih dveh
svetovnih prvenstvih se je uvrstil na 12. in 18. mesto.
Njegovo pripadnost jadralnemu športu izpričujejo tudi
drugi odlični rezultati -1950 in 1952 je osvojil
nacionalno prvenstvo. V letalski knjižici v kateri je
vpisanih 2000 jadralnih ur in 1500 motornih ur, pa je
še šest državnih rekordov. Vseh dosežkov, ki so jih
jadralci z mnogo boljšimi letali že potisnili v ozadje,
se niti več ne spomnimo. Ob sedanjih višinskih letih velja omeniti Arbeiterjevih 8600 m leta
1947 nad Sarajevom, ali pa zaključka 400 kilometrskega preleta v »vajo«, ko je iz Novega
Sada poletel do Stične. »Nad čudovito Kolpo sem si z vriskanjem dal duška ob pogledu na
zeleno Slovenijo. Za trenutek sem pomislil, da bi pristal kar na domačem travniku, ker pa je
šlo za rekord, sem to zamisel opustil,«
Tovariš Arbeiter, vaš klub je znan po samostojnih prijemih pri delu. Odlični dosežki
vaših jadralcev potrjujejo uspešnost. Kakšna so vaša vodila in načela?
»Mislim, da nismo na najboljšem meteorološkem mestu, skušamo pa se prilagoditi in iz tega
kar imamo, potegniti največ. Dolgo smo tipali v prazno in zato smo uspeha toliko bolj veseli.
Upam si trditi, da so za jadralce ugodne razmere povsod po hribih. Sicer pa našim fantom
vedno zatrjujem: ne samo Texas, Poljska, Bihač, Lesce, ampak tudi in predvsem Celje. S
skromnostjo in seveda z znanjem se je še vedno prišlo zelo daleč«
Vi odločate in prižgete zeleno luč za prelet. Kaj pomeni za vas poslati pilota z letalom
vrednim 17 milijonov (cirrus in oprema) na pot dolgo 500 km?
»Še tako uspešen prelet, ki bi se končal z razbitino in morda s poškodbo ali smrtjo, ne pomeni
ničesar. Zahteven let ni stvar trenutne odločitve ali navdiha. Dileme rešujemo že veliko prej
ob bolj preprostih nalogah. Ko znajo piloti na jadranju iz neznatnega dviganja iztisniti z dobro
tehniko in znanjem za delček več, ko se jadralec obdrži v zraku tudi potem, ko so že vsi
popadali na tla, lahko pomisli na kaj večjega. Napredovanje je sistematično, tako da v končni
fazi pilot in letalo vreme nenehno lovita. Pred štartom imamo še največ skrbi z vremensko
napovedjo«

Zanima me, kako mlade, ki končajo osnovno šolanje, usmerjate naprej. Je
izpopolnjevanje prepuščeno zgolj vsakemu posamezniku?
»Letošnjo zimo smo imeli nadaljevalni tečaj za tiste, ki bodo štartali za srebrni in zlati «C« in
enega za »dirkalne konje«. Predavanja in debatne večere je vodil Franc Peperko, ki ima že
precej izkušenj s poljskim načinom treninga. Skupaj smo predelali avstrijsko strokovno knjigo
o jadranju v Alpah, ki je resnično na visoki ravni. Poleg tega si je moral vsak pilot za svoje
letalo narediti računalo za računanje doleta.«
Bili ste eden najuspešnejši tekmovalec v našem zlatem obdobju. V čem ste se takratni
jadralci razlikovali od današnjega rodu?
»Priznati moram, da mladim ne manjka znanja, prej bi lahko rekel vztrajnosti. Prehitro se
vdajo, premehki so. Stara garda Borišek, Mordej, Komac, Rajn, Saradjić in Križnar so bili
samorastniki. Morda nas je vojna napravila bolj grobe. Leteli smo z »balkansko
trdoglavostjo«. Poskušali smo vse, tudi nemogoče, tako da so nas v šali imeli za »Štajerce
zabite«. Po 8. ali 9. urah letenja pride morala še kako do izraza. Jadralec, ki je slabo oblečen
in ga zebe, ali mu je prevroče, bo zelo težko »kurblal« nule, ko ni ničesar drugega več. In prav
na te malenkosti bi morali bolj paziti.

Zapis je bil v »Delu« novinarja N. Slane

NOSILCI ZLATE ZNAČKE
S TREMI DIAMANTI
Naj navedemo nekaj njegovih uspehov:
Leta 1970 v Leszno-Poljska prelet 515 km z
jadralnim letalom Muha Standard. Z letenjem je
pričel leta 1961. Do danes pa ima doseženih 950
jadralnih ur, preletenih 16000 km in osvojen
državni rekord na preletu 300 km z 92km/h. V
1972 letu se je udeležil tudi svetovnega prvenstva
v Vršcu. Leto pred tem je v Novem mestu zasedel
prvo mesto republiškega prvenstva v jadralnem
letenju. Svoje uspeh je letos kronal z diamantno
višino 5000 metrov.
Peperko Franc

Prav v letošnjih poletnih mesecih je osvojil tudi
diamantno »C« značko, kar pomeni, da je preletel
505 km in to od Šoštanja do Vršca in dosegel
višino nad 5000 m. Med drugim je leta 1968 na
republiškem prvenstvu v jadralnem letenju v
Slovenj Gradcu osvojil drugo mesto. Do
letošnjega leta je naletel 650 jadralnih ur ter preko
3600 km.
Rojnik Črtomir

V letalstvo je »zajadral« že leta 1965. Kot učitelj
jadralnega letenja je v letošnjem letu osvojil
diamantno »C« značko in sicer prelet 505 km
Šoštanj-Vršac in višino v Celju nad 5000 m.

Klinar Marko

LETALSTVO V CELJU PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Prva vojna leta so pripadala generaciji, ki je morala iz
nič ustvariti pogoje za začetek in nadaljni razvoj
letalstva v Celju. Čeprav v prvih letih nismo imeli kaj
pokazati, so se v modelarskih krožkih, ki smo jih
organizirali v kleteh naših šol urili mladi kadri pri
sestavljanju najzahtevnejših modelov. Inprovizirali
smo celo jadralni tečaj na letalu topa »Vrabec«, več
najboljših modelarjev pa smo poslali na šolanje v
jadralne šole.
Vsa ta dejavnost se je razvila pod izredno težkimi
pogoji. Prejemali smo skromne dotacije, ki niso
zadoščale za nabavo potrebnega orodja in materiala,
kaj šele za nabavo jadralnih ali celo motornih letal.
Tudi uprava kluba je precej časa bila v kleti I.
osnovne šole.
Rado Rotar
Kar pa je najvažnejše! Uspeli smo formirati osnovni
modelarski, pilotski in padalski kader, ki je bil dolga leta in je delno še danes osnova
celjskemu letalskemu športu. Mnogi so prevzeli odgovorna delovna mesta v vojnem in
civilnem letalstvu, kjer so dokazali, da so dobili v našem aeroklubu solidne osnove za osebno
uveljavitev kot strokovnjaki iz tega področja.
Rad bi poudaril, da je bil sedanji predsednik Aerokluba, Cerjak Jože, v letih 1947 – 1948
blagajnik aerokluba, medtem ko sem funkcijo predsednika opravljal jaz. Sredi leta 1948 je
prevzel vodstvo kluba Jeras Venčeslav, ko sem bil službeno premeščen v Ajdovščino. Leta
1951 sem se vrnil v Celje ter prevzel posle sekretarja kluba.
V teh letih je doživelo letalstvo v Celju nepričakovan razmah. Močno se je okrepila
materialna baza, saj se je zgradil veli hangar in močno povečal letalski park. V naše vrste je
prišlo veliko število mladih, ki so pod vodstvom izkušenih pilotov inštruktorjev hitro
napredovali. Tudi na področju propagande smo bili zelo aktivni. Izvedenih je bilo več
letalskih mitingov, ki so odlično uspeli.
To je le nekaj podatkov o dejavnosti celjske letalske organizacije v povojnih letih. Ti podatki
zgovorno povedo, da smo uspeli s skromnimi sredstvi, vendar z mnogo truda in
požrtvovalnostjo.
Tone Jakljevič
V zelo kratkih besedah nam je orisal svoje spomine na čas od leta 1949 – 1951, ko je bil
upravnik našega kluba.
»Ko sem prišel leta 1949 na letališče, je nedaleč od tu, kjer je sedaj hangar, stala stara vojaška
baraka. Skoraj ničesar drugega ni bilo. Že naslednje leto smo pričeli s prostovoljnim delom in
postavili temelje današnjega hangarja. Še v istem letu, na jesen je bil ta objekt nared. Tedanji
predsednik Jeras je bil gonilna sila izgradnje tega pomembnega objekta. V tem letu in še
naslednjem smo izšolali prve skupine pilotov- jadralcev(Lojen, Mulej, Novak, Lukanc idr.)«

Aeroklub Celje sem kot predsednik upravnega odbora vodil v dveh obdobjih, in sicer v letu
1962 ter v letih 1964 in 1965. Vsa ta obdobja so bila izponjena tako z uspehi kot s težavami in
neuspehi, ki jih doživlja takšna športno vzgojna organizacija kot aeroklub.
Dejstvo je, da ja Aeroklub Celje v svojem 25 letnem obdobju dokaj pripomogel k razvoju
jugoslovanskega športnega letalstva s številnimi izšolanimi kadri, ki so izšli iz vrst celjskih
letalcev in k razvoju našega letalstva nasploh. Ena izmed osnovnih nalog našega Aerokluba je
bila vseskozi pritegniti v letalske vrste čim več mladih ljudi, predvsem mladincev, pionirjev,
ter delavske, kmečke in študentske mladine, kar nam je v veliki meri uspelo. Zato pa je bilo
težje ustvariti pogoje za uspešno delo teh mladih in prizadevnih ljudi.
Posebno v obdobju 64-65, ko so nastale velike spremembe v načinu financiranja športnih
organizacij, se je morala uprava aerokluba prizadevati, da je obdržala dejavnost na dotedanji
ravni. Letalska šola je vseskozi dosegala velike uspeha, ki so se kazali predvsem v velikem
številu izšolanih motornih in jadralnih pilotov ter učiteljev letenja. Delo letalske šole je takrat
najbolj ovirala zastarelost in dotrajanost voznega parka, zato se je takrat pristopilo k gradnji
jadralnega letala v klubski aviodelavnici in k nakupu letala Libis-180. Seveda je bil to le
izhod v sili.
Prav v tem času, to je v letih 1964-1965 je ponovno vznikla ideja o aerotaksiju po vzgledu
drugih klubov, za kar se je angažirala celotna uprava aerokluba, vendar nam takrat ni uspelo
zainteresirati odgovornih delavnikov in gospodarskih organizacij celjskega območja, ker
očitno za to še čas ni dozorel. S tem pa nam je bilo onemogočeno na celjskem področju
razvijati turistično dejavnost v obliki športnega letalstva, ki bi vsekakor presegalo meje
rekreacije, saj bi dejavnost aerotaksija postala pomembna za prevoz potnikov, turistov in
predvsem poslovnih ljudi.
V tem obdobju se je v našem aeroklubu močno razmahnila modelarska dejavnost, ki je s
svojimi uspehi opravičila obstoj »modelarske šole«, ki je bila ustanovljena v letu 1962.
letalsko modelarstvo smo takrat posebno razvijali, saj smo se zavedali, da bomo iz vrst
modelarjev kasneje izšli številni letalci, ki so si pri gradnji letalskih modelov pridobili
osnovno znanje iz letalstva.
V letu 1964 je bila ustanovljena Astronautična in raketna sekcija, kot prva takšna dejavnost v
Sloveniji, ki je takoj v začetku dosegla velike uspeha. Na žalost pa je uprava Aerokluba
morala sama podpreti to dejavnost in ji poiskati mesto v Zvezi letalskih organizacij Slovenije.
Današnji uspehi celjskega raketnega kluba, ki je nastal iz takratne astonautične sekcije,
kažejo, da je bila naša politika do te nove dejavnosti, pravilna.
Vzporedno z razvojem ostalih dejavnosti smo takrat večkrat poizkušali oživi padalstvo, ki v
Celju nikoli ni doživelo pravega razvoja. Kljub različnim poizkusom uprave Aerokluba ta
panoga letalske dejavnosti v Celju takrat in kot vidim tudi danes ni dosegla posebne
množičnosti oziroma uspehov.
Ob zaključku tega kratkega pogleda v pretekli razvoj Aerokluba lahko rečem, da je uprava
Aerokluba s svojimi prizadevanji dokaj prispevala k razvoju letalske dejavnosti na območju
celjske regije, čeprav glavna zasluga pripada vztrajnemu in požrtvovalnemu članstvu, to je
številnim letalcem in modelarjem, ki so zrasli v vrstah Aerokluba Celje.
Stane Divjak

Leta 1948 je bila med prvimi tečajniki za padalce.
Leta 1949 je opravila svoj prvi skok. V Rumi je
osvojila državni rekord v zadržku saj je padalo
odprla šele 190 m pred zemljo. Udeležila se je
tudi prvega svetovnega prvenstva v padalstvu.

Slavko Lakovič izkušen pilot in najstarejši učitelj
motornega in jadralnega letenja.

Prvak na jugoslovanskem aero rallyu leta
1958.Kot nagrado je naš aeroklub prejel
motorno letalo Po-2.

Med prvimi se je udeležil svetovnega prvenstva v
akrobatskem letenju z motornimi letali v Moskvi
leta 1966.

Med
najpomembnejše
obiske na našem letališču
štejemo
tudi
obisk
generalnega
sekretarja
jugoslovanskih sindikatov
to. Marjana Rožiča, ki je z
zadovoljstvom
sprejel
vabilo za panoramski
ogled Celja in okolice.

Obiskali so nas

Starejši člani: »Vidite, to je naš
podmladek!«
Modelarji, ki vneto preizkušajo
svoje »prototipe« in želijo, da bi
bili njihovi modeli čimprej, že
jutri velika letala. Upamo, da se
jim bodo želje uresničile, saj so
njihovi predhodniki delali v
veliko težjih pogojih, danes pa že
segajo po najvišjih odlikovanjih
v tem lepem športu.

Modelarji

