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Z A P I S N I K 

 
 
Številka: OZSČ- 38/2018 
Datum  : 07.09.2018 
 
 
Sestanka Upravnega in nadzornega odbora  OBMOČNEGA ZDRUŽENJA 
SLOVENSKIH ČASTNIKOV Šmarje pri Jelšah, ki je bil  sklican v torek,  4. 9. 2018, 
ob 18. uri, na sedežu združenja, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah. 
 
Prisotni člani UO OZSČ:  Branko SIVEC, Matjaž KOŠTRUN,  Martin METLIČAR,  
Boris LOJEN, Jože URŠIČ,  Mirko KUNST,  Rudi MATEŠIČ, Ferdo PAK, Anton 
JAMNIKAR, Ivan ŠTEFANČIČ 
Odsotni:   Leopold ALEGRO 
Prisotni člani NO OZSČ: Boris BAJC, Marjan HARTL 
Odsotni: Leopold OGRIZEK    
 
Po uvodnem pozdravu  predsednika in ugotovljeni sklepčnosti, je le ta predlagal  
obravnavo v vabilu predlaganega dnevnega reda in sicer: 
          

1. Analiza opravljenega dela v prvi polovici leta 2018 
2. Dogovor o izvedbi nalog v mesecu septembru in oktobru 2018 
3. Pobude predlogi vprašanja 
4. Razno 

 
SKLEP: 

 Predlagani dnevni red se sprejme. 
 
K točki 1 
Predsednik in člani UO OZSČ se po pregledu načrta dela za leto 2018 seznanijo s 
nalogami katere so bile načrtovane v prvem polletju. Po krajši razpravi se ugotovi, da 
smo realizirali vse naloge, katere smo načrtovali, razen regijskega streljanja v 
Šentjurju, za katerega pa nismo prejeli vabila. 
Sprejme se sklep: 

 Realizacija načrtovanih nalog  je uspešna. Dokumente načrtovanja je 

potrebno dopolniti s podatki o realizaciji (Izvedba: Lojen, Sivec, 

Koštrun). 

 Sekretar izdela in ažurno vodi delovodnik dokumentov OZSČ. Izdelane 

dokumente je potrebno opremiti s zaporedno številko iz delovodnika. 

Originale dokumentov pretvoriti v PDF obliko za hrambo v elektronskem 

arhivu in za objavo na spletni strani.  

Originali dokumentov se natisnejo in se hranijo v fizičnem arhivu.  

 Komisija za priznanja (vodja Koštrun) pregleda predpise o priznanjih 

OZSČ in ZSČ, uredi evidenco priznanj in pripravi predloge za  priznanja 

OZSČ in ZSČ (rok 30.11.2018). 

 



K točki 2  
Predsednik in člani UO OZSČ se po pregledu načrta dela za leto 2018 seznanijo s 
nalogami katere se načrtovane v septembru in oktobru. Po krajši razpravi se ugotovi, 
da je  v načrtu veliko dogodkov,  katere bomo lahko organizirali samo ob veliki 
angažiranosti članov UO in NO.  
Sprejme se sklep: 

 Strokovno srečanje z orientacijskim pohodom in predavanjem »50 let od 

ustanovitve TO« se izvede dne 29.9.2018 na območju Rogaške Slatine. 

Za pripravo in izvedbo so odgovorni člani UO in NO iz občine Rogaška 

Slatina (Bajc, Koštrun, Matešič, Metličar, Pak. Štefančič). Koordinator 

skupine je Matešič. Predavanje o TO pripravi in izvede Uršič. Podatke o 

izvedbi za pripravo vabila koordinator posreduje sekretarju do srede 

12.9.2018. 

 Regijsko tekmovanje v streljanju s športnim in lovskim orožjem (Trap) v 

Bistrici ob Sotli bomo izvedli dne 20.10.2018. Za pripravo in izvedbo so 

odgovorni člani iz občin Bistrica ob Sotli in Kozje (Uršič – vodja, Kunst, 

Hartl, Domitrovič).  

 Članom UO in NO se po elektronski pošti dostavijo vabila in obvestila za 

udeležbo na aktivnostih v septembru in oktobru (75 obletnica 

Kozjanskega odreda – Kozje  8.9.2018; proslava »Prikjlučitev 

primorske« - Komen, 15.9.2018; sejem Sobra – G. Radgona;, streljanje s 

PAP in PI; komemoracije).  Sekretar zagotovi prisotnost praporščakov 

na komemoracijah, člani UO in NO so prisotni na komemoracijah v 

njihovih okoljih.  

 Za vse načrtovane aktivnostih skrbnik spletne strani (Koštrun) objavi 

vabila in obvestila na spletni strani. 

 Za udeležbo na streljanju s PAP in PI se člani prijavijo do 15.9.2018 M. 

Kunstu, ki koordinira izvedbo naloge in opravi skupno prijavo. Obvestilo 

in vabilo za streljanje se objavi na spletni strani.  

K točki 3 
Na pobude članov UO so bili po razpravi sprejeti sklepi: 

 Na aktivnostih združenja v septembru in oktobru zbrati potrebe 

članov po opremi (kape in majice z emblemom ZSČ). Na osnovi 

potreb bomo naročili ustrezno število artiklov in jih razdelili 

naročnikom na srečanju v Rogatcu (Sivec, Kunst).  

 Do naslednjega sestanka UO in NO člani pripravijo predloge za 

pripravo postopkov, ki jih bomo v OZSČ izvedli v primeru smrti člana 

našega združenja. Sekretar uvrsti to tematiko v dnevi red 

naslednjega sestanka. 

 Do naslednjega sestanka UO in NO člani pripravijo predloge za izbor 

še enega praporščaka. Sekretar uvrsti to tematiko v dnevi red 

naslednjega sestanka. 

 Zapisniki sestankov UO in NO ter zbora članov se v PDF zapisu 

objavi na spletni strani (Sivec, Koštrun). 

 
 
 
Sestanek je zaključen ob 20:00  uri. 



Zapisal: Branko SIVEC                                                          Boris LOJEN 
                                                                                          predsednik OZSČ 
                                                                                           Šmarje pri Jelšah 

 
  

  


