
Letalsko slavje v Celju 

Mojstri neba 

 

Vse poti vodijo na letališče - s 

tem stavkom bi lahko orisali vče-

rajšnjo popoldansko podobo Ce-

lja pa tudi širše okolice. Na celj-

skem letališču je bil namreč včeraj 

ob sklepu jugoslovanskega letal-

skega rallyja ter v počastitev 50-

letnice celjskega letalskega kluba 

velik miting. Na njem so sodelo-

vali člani vseh slovenskih letalskih 

klubov in naše vojaško letalstvo. 
Ob pričetku včerajšnjega slavja 

so podelili pokale najuspešnejšim 

tekmovalcem, predsednik pred-

sedstva SRS Viktor Avbelj pa je 

po pooblastilu predsedstva SFRJ 

podelil prehodni pokal maršala 

Tita najboljši tekmovalni dvojici 

- to sta bila Krepfel in Cestnik, 

člana aerokluba iz Ptuja. Gene-

ralpolkovnik Stevo Roglič je v 

imenu poveljstva vojnega letal-

stva in protiletalske obrambe 

predal celjskemu aeroklubu zlato 

plaketo ter diplomo kot priznanje 

za izredno uspešno delo. 
Na tisoče gledalcev - ne le iz 

Celja, tudi iz mnogih krajev Slo-

venije, je bilo nato priča izredno 

kakovostnega prikaza mojstrov 

neba - od vodečih letal, jadrilic, 

raznih vrst motornih letal in heli-

kopterjev do najsodobnejših voj-

nih letal. Posebne pozornosti so 

bili deležni tudi padalci, ki so ob 

začetku mitinga ter ob njegovem 

sklepu dobesedno prekrili nebo 

nad letališčem. 
Čeprav so bile v poltretji uri 

trajajočem mitingu zanimive vse 

točke, so se gledalci vendarle naj-

bolj ogreli ob akrobacijah, ki sta 

jih izvajala Peter Karner iz Celja 

(z motornim letalom) in eden 

naših najboljših letalcev Maks 

Arbeiter (z jadralnim letalom). 

Seveda pa je bilo svojevrstno do-

živetje, ko so slišali tudi močan 

  

 

pok - znak, da je reaktivno letalo 

mig 21 prebilo zvočni zid. To 

moderno letalo je nato še večkrat 

bučno preletelo celjsko letališče.     

 

 Kot smo že omenili je včerajš-

nja prireditev privabila na celjsko 

letališče izredno veliko obisko-

valcev. Med njimi je bilo tudi več 

vidnih osebnosti družbenopoli-

tičnega življenja tako iz celjske 

regije kot tudi iz republike in fe-

deracije - med njimi Andrej 

 

 

Marinc, Viktor Avbelj, Emil Rojc, 

Alojz Gojčič ter najvišji predsta-

vniki letalske organizacije in ar-

made. Ocena vseh je bila enotna: 

izredna pripravljenost športnih, 

poklicnih in vojaških letalcev, 

dobra organizacija ter seveda že-

lja, da bi letalski šport v naših 

klubih še naprej tako napredoval, 

saj so prav športni klubi osnova za 

naše letalstvo. 
F. Kramer 

 

Predsednik predsedstva SRS Viktor Avbelj izroča pokal maršala 

Tita Krepflu in Cestniku. 
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