
CELJSKI AERO-KLUB POMNOŽIL SVOJE VRSTE 
 

MALO DENARJA-VELIKO VOLJE 
Skoraj neopazno, tiho in skromno živi celjski 

aeroklub ter upravlja svojo športno in vzgojno 

poslanstvo. Daleč proč od spektakularnih športov, ki s 

svojo izkrivljenostjo dosegajo ravno nasprotne moralne 

učinke, kot jih družba zasleduje in pričakuje. S svojimi 

uspehi se aeroklub v Celju uvršča takoj za atletskim 

športnim društvom ter tako prispeva k ugledu v 

državnem in mednarodnem smislu naše ožje športne 

skupnosti.  
  

 Letos se sicer celjski aeroklub ne more pohvaliti s 

kakšnimi vidnejšimi tekmovalnimi uspehi, saj se 

izvzemši dveh aerorejlijev s prav dobrimi rezultati ni 

udeležil državnega prvenstva, ali katerega drugega 

mednarodnega tekmovanja. Zato pa je bilo, stremljenje 

vodstva  in   pedagoškega kadra spričo materialnih 

problemov v pogojih reforme usmerjeno predvsem k 

vzgoji mladega rodu na širši osnovi, saj je tako uspelo 

klubu s skrajno ekonomiko v  trošenju  sredstev, izšolati  

12 pilotov  z osnovnim dovoljenjem, ki so hkrati opravili 

tečaj v aerozapregi ter 4 športne jadralne pilote, kar je 

nedvomno lep uspeh pedagoškega kadra. 

 Da bi bil ta uspeh razumljivejši, je treba 

poudariti, da se je  šolanje teh mladih delavcev, gojencev 

in študentov opravljalo v njihovem prostem času in ne  v 

internatski bazi, ki je mnogo hitrejša in uspešnejša, pa 

tudi znatno dražja. Tako, je skozi minimalni proračun 

ca.: 5 milijonov din poleg gornjih športnikov jadralcev še 

cca. 45 aktivnih jadralcev in motornih pilotov ter 70 

članov modelarskega podmladka aerokluba. Zlasti je 

treba poudariti: uspehe teh modelarjev ter njihovih 

sijajnih vzgojiteljev, to je, tov. Kočevarja, Karnerja 

Leskovška, Rojnika, ki so postali s svojimi odličnimi 

rezultati, v državnem smislu priznani modelarji in 

organizatorji uspešnih republiških tekmovanj. 

Pomembnost te modelarske četvorke postane 

razumljivejša  ob pogojih njihovega dela, saj so vsi dobri 

dijaki in jadralci, saj si je tov.  Kočevar prav v letošnji 

sezoni priboril 1. diamant za zlato "C"  značko (prelet 

Vršac - Kumanovo 340 km s ciljem), ostali trije pa so 

uspešno položili izpite jadralnih pilotov in vleke v 

aerozapregi. 

 Toliko o športni strani medalje, sedaj pa še o 

drugi, letalskemu  učitelju tov. Maksu Arbeiterju.  Je 

dosleden svoji družbeno pomembnejši komponenti, ki se 

zrcali v resnično  neprecenljivem   vzgojnem vplivu.  

Vrši ga že sama letalska aktivnost, predvsem pa vzorna 

pedagoška ekipa celjskega aerokluba, na letalsko 

mladino. Vrline kot  so  tovarištvo, poštenje,  človečnost, 

odkritost in športni in družbeni idealizem skratka 

lastnosti, ki v konkretni zmaterializirani džungli "niso 

več vrline" najdene na zeleni preprogi celjskega 

aerokluba, še vedno plodna tla in klimo za rast, ter razvoj 

v duševnosti celjske mladine. 

 

 

 

Predvsem gre za uspešno negovanje teh vzgojnih prvin 

zasluga športnemu entuziazmu, je ostal zvest   »svojemu«   

klubu,   čeprav bi mu bila kariera prometnega pilota ali 

mednarodnega letalskega učitelja materialno koristnejša.  
 Toda Maks je ostal »Maks« in zasajal vrbe, zasajal 

brajdo, čistil stezice, pometal hangar in stalno zabijal v 

zavest letalcev, da  mora biti letalec predvsem »človek« in 

šele nato bo zanesljiv upravljalec stroja, ki je last družbe. 
 Ko celjski letalci pripravljajo  obračun svojega dela 

letošnje sezone so mirni in zadovoljni, čeprav imena članov 

letos niso kot vedno blestela v rubriki uspehov državnega 

prvenstva, je pa okrepilo njihove vrste 20 letalcev športnikov, ki 

so se vzgajali v  dobre člane naše skupnosti in odločne bodoče 

čuvaje našega neba v pogojih zelo  težkega materialnega 

položaja. 

  Ko bodo odgovorni družbeni činitelji v komuni 
vrednotili rezultate in sadove dela aerokluba  ter jih ob 
odpiranju  denarnice primerjali z ostalimi športnimi 
panogami, naj bi se zamislili nad vročimi željami vseh  
članov celjskega aerokluba, ki hočejo k masovnosti pridati 
še kakšen kvalitetnejši rezultat, samoupravo pa  
razbremeniti skrbi za materialni obstoj kluba.  
 

Skupina pripadnikov celjskega aerokluba:  Banič, Smrečnik, 
Peperko, Klemen, Čmak, Bobnar, Kosaber, Karner, Les St., 
Plavc, Žvar, Rojnik, Leskovšek in instruktor Maks Arbeiter 
se letos izšolali za jadralne pilote.   
      (Foto:Knez) 

Članek je bil objavljen v Celjskem tedniku 19.11.1965 na 

strani 46. 

 


