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OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV 
ŠMARJE PRI JELŠAH,  
Aškerčev trg 24, p.p. 14, 3240 Šmarje pri Jelšah  
 
 
Številka:  
Datum: 20.2.2020 
 

 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019   

 

Območno združenje slovenskih častnikov (OZSČ) Šmarje pri Jelšah je prostovoljna, 
samostojna, domoljubna, nepolitična, nevladna, interesno strokovna stanovska organizacija, 
ki v svojih vrstah združuje vojaške častnike, podčastnike, vojake, vojaške uslužbence ter druge 
strokovnjake s področja obrambe, varnosti in zaščite.  
  
Združenje povezuje člane z območja Upravne enote Šmarje pri Jelšah, to je občin Bistrica ob 
Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki želijo delovati na 
področju obrambne  in samozaščitne dejavnosti, domovinske vzgoje, ohranjanja tradicij 
osamosvojitvene vojne in NOB, utrjevanja vezi med civilno družbo in Slovensko vojsko, ter pri 
kulturno družabnih in športno rekreativnih dejavnostih. 
 
Združenje je polnopravna članica Zveze slovenskih častnikov (ZSČ) in ima status društva, ki  
deluje v javnem interesu na področju obrambe. Predstavlja in zastopa ga predsednik 
združenja. 
 
S statutom določene dejavnosti, namen, naloge in cilje združenje uresničuje z vsakoletnim 
programom dela in odločitvami svojih organov. Organi združenja so: zbor članov, upravni 
odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. 
 
Na dan 31.12.2019 je bilo registriranih 95 članov, od tega jih je 83 ali 91% plačalo članarino.  
 
 
 

I. LETNI NAČRT DELA IN URESNIČITEV ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Program aktivnosti in načrt financiranja aktivnosti OZSČ Šmarje pri Jelšah za leto 2019 sta 
bila sprejeta na volilnem zboru članov 13. februarju 2019. Oba dokumenta je pripravil upravni 
odbor združenja. Prisotni na zboru članov so potrdili oba dokumenta in s tem  vodstvu podelili 
mandat za uresničitev programa aktivnosti in načrta financiranja. Kljub specifičnim razmeram 
na področju pridobivanja finančnih sredstev, smo uspeli financirati vse  načrtovane naloge. 
Veliko nalog moramo izvesti predvsem z oporo na zavest in pripravljenost naših članov, ki za 
udeležbo na aktivnostih, kjer predstavljajo naše združenje, praviloma ne prejmejo   
nadomestila za prevoz in druge nastale stroške. Zavzetost za delo in občutek pripadnosti naši 
organizaciji so temeljna načela našega delovanja.  
Večino načrtovanih dogodkov organiziramo in izvedemo sami z velikim angažiranjem članstva, 
obenem pa se odzovemo tudi vabilom na dogodke, ki jih izvajajo stanovske organizacije v 
celjski regiji, veteranska in domoljubna društva in druge organizacije ter ustanove. 
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II. URESNIČITEV AKTIVNOSTI PROGRAMSKIH PODROČIJ: 
 

1. ORGANIZACIJSKO – STATUTARNA DEJAVNOST 
Vse načrtovane aktivnosti smo uresničili. Izdelani so bili vsi planski dokumenti in zahtevana 
poročila. Prijavili smo se na razpise občin UE Šmarje pri Jelšah za sofinanciranje delovanja 
društev in od vseh občin pridobili sredstva za delovanje. Izvedli smo letni zbor članovi in se 
udeležili skupščine ZSČ. 
V okviru sprememb in dopolnitev internih aktov združenja smo izdelali nov Pravilnik o 
priznanjih OZSČ. 
 
2. VOJAŠKO STROKOVNA DEJAVNOST 
Vse načrtovane aktivnosti smo uresničili. Z ekipami smo se udeležili streljanj z  vojaškim 
orožjem in s športnim orožjem, kjer so naše ekipe dosegle izjemne rezultate, najodmevnejši je 
dosežek ekipe, ki je v tekmovanju z vojaško puško v organizaciji SV, dosegla drugo mesto v 
državi.  Na državnem prvenstvu ZSČ z zračno puško sta naši ekipi zasedli prvo in peto mesto. 
Letos smo v sodelovanju z strelskim društvom loka pri Žusmu izvedli streljanje z vojaško 
pištolo. Tako izvedba streljanja z malokalibrskim orožjem in druženje v Kozjem, kot strokovno 
srečanje v Bistrici ob Sotli, ki smo mu letos pridodali še usposabljanje članov v uporabi 
defibrilatorja, sta bili zelo dobro obiskani. Najbolj pa so bili člani zadovoljni z zanimivo 
strokovno ekskurzijo v parku vojaške zgodovine  v Pivki. Tradicionalno strokovno predavanje 
ob koncu leta v občini Rogatec smo letos nadgradili s proslavo v počastitev 25 letnice 
delovanja našega društva. V dogovoru s stanovskimi združenji znotraj Zahodno štajerske 
pokrajine, se člani udeležujemo aktivnosti različnih združenj in izmenjujemo obiske. 
Praporščaka sta se udeležila številnih protokolarnih aktivnosti in sta izjemno zaslužna  za 
promocijo in zastopanje našega združenja v lokalnem okolju. Za številno udeležbo na 
usposabljanjih, proslavah, komemoracijah in drugih dogodkih, jima izrekam posebno zahvalo. 
Povprečno število udeleženih članov na dogodkih iz VSD iz leta v leto narašča. Povprečno 
letno se aktivnosti udeleži več kot 80% članov. 
 
3. SPOMINSKO – DOMOLJUBNA IN PROTOKOLARNA DEJAVNOST 
Tudi vse aktivnosti s tega programskega področja smo uresničili in s tem potrdili dobro 
sodelovanje z občinami in veteranskimi društvi iz UE Šmarje, pa tudi s sosednjimi častniškimi 
organizacijami. Temeljna aktivnost našega združenja na tem področju je vsekakor Proslava 
Dneva državnosti  s spominom na  prvi postroj 126. Jurišnega odreda TO, ki jo izvedemo 
skupaj in z veliko podporo občine Podčetrtek. 
 
4. KULTURNO – DRUŽABNA IN ŠPORTNO – REKREATIVNA DEJAVNOST 
Aktivnosti tega področja pritegnejo veliko število članov, predvsem streljanja z zračnim in 
športnim orožjem in seveda druženja, ki sledijo tem dogodkom. Dogodke organiziramo v 
občinah UE Šmarje in se jih udeležujejo pravilom naši člani v lokalnih okoljih.  
 
5. INFORMATIVNA, PUBLICISTIČNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
Na tem programskem področju načrtujemo le dve nalogi, a je realizacija obeh zelo pomembna 

za delovanje in promocijo združenja. Izjemnega pomena je ažurno delovanje spletne strani 

združenja, ki počasi prehaja v najpomembnejši način informiranja in obveščanja članov. V letu 

2019 smo objavili kar 36 člankov in obvestil, spletno stran pa si je v zadnjih dveh letih ogledalo  

več kot 106.000 obiskovalcev.  

 
6. KADROVSKA, FINANČNA IN LOGISTIČNA DEJAVNOST 

Načrtovane aktivnosti so uresničene. Sprememba statuta, ki je razširila možnost vključitve v 

naše združenje, je privedla do želenega napredka. V letu 2019 se je v našemu združenju 

pridružilo pet novih članov. Novi mlajši člani so malce osvežili starostno strukturo članstva, ki 
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je zaradi visoke povprečne starosti članov, iz leta v leto manj ugodna za delovanje 

organizacije. Dvignil se je delež članov, ki redno plačujejo članarino, ta je zdaj kar 91%.  

 

Podrobnejši pregled izvedenih aktivnosti OZSČ Šmarje pri Jelšah  v letu 2019: 

 

TERMIN AKTIVNOST KRAJ 

15.1. Seja UO in NO – sedež združenja Šmarje pri Jelšah 

08.2. Sp. sveč. – Sedlarjevo 2019, prap., člani  Sedlarjevo 

08.2 Sod. na zboru PVD SEVER Rog. Slatina Rogaška Slatina 

13.2. Letni zbor članov OZSČ Šmarje pri Jelšah 

15.2. Sod. na zboru PVD SEVER Šmarje/J. Imeno 

18.2. Spominska svečanost ZB – sodelovanje Podsreda 

6.3. Seja UO in NO – sedež združenja Šmarje pri Jelšah 

15.3. Strelsko tekmovanje z PAP  M56/66 Pečovnik 

17.3 Udeležba na tekmovanju Jožeki kuhajo Bistrica ob Sotli 

23.3. Strelsko tekmovanje OZSČ s pištolo 9mm Loka pri Žusmu 

30.3. Skupščina ZSČ Ig 

13.4. Strelsko tekmovanje z PAP  M56/66 2 nivo Mačkovci  

27.4. Udeležba na proslavi ZB Boč 

27.4 Srečanje ZSČ Vzhodno Štajerske Boč 

4.5. Državno prvenstvo ZSČ v lokostrelstvu Ankaran 

11.5. Dan odprtih vrat vojašnic SV Celje 

12.5. Srečanje s strelskim tekmovanjem Kozje 

14.5. Proslava ob dnevu SV Cerklje  

18.5. Proslava ob obletnici »Pekerski dogodki« Pekre 

18.5. Strokovno srečanje s streljanjem Kozje  

19.5. Strelsko tekmovanje s pištolo ZERO Brežice 

1.6. Sodelovanje z dom. Organizacijami RH Desinič  

4.6. Seja UO in NO – sedež združenja Šmarje pri Jelšah 

15.6. Strokovna ekskurzija Pivka  

20.6. Proslava za dan državnosti Rogaška Slatina 

21.6. Proslava za dan državnosti Podčetrtek 

21.6. Proslava za dan državnosti Dobovec  

30.6. Srečanje veteranskih združenj Boč 

5.7. Srečanje z PVD Sever Boč  

3.9. Seja UO - sedež združenja Šmarje pri Jelšah 

14.9. Strelsko tekmovanje z MK pištolo Loka pri Žusmu 

21.9. Strokovno srečanje ,prikaz orientacije Boč  

2.10. Proslava ob obletnici streljanja talcev Maribor, Gradec  

5.10. Regijski posvet ZSČ Velenje  

12.10. Strelsko tekmovanje z PAP  M56/66 3 nivo Mačkovci  

17.10. Tehnični zbor Štore 

19.10. Strokovno srečanje s streljanjem Bistrica ob Sotli 

23.10 Komemoracija Šmarje pri Jelšah Šmarje pri jelšah 

24.10. Komemoracija Kozje, Lesično, Podsreda, Bistrica/S 

25.10. Komemoracija R/S, Rogatec, Podčetrtek Podčetrtek 

2.11. Odkritje spominske table ZVVS Boč 

7.11. Seja UO in NO – sedež združenja Šmarje pri Jelšah 

21.11. Državno prvenstvo ZSČ v streljanju z ZP Ljubljana 

23.11. Simpozij ZSČ z  25. obletnico ustanovitve Maribor  

23.11. Usposabljanje zastavonoš Maribor 

29.11. Strokovno srečanje ob 25 letnici OZSČ Rogatec 

7.12. Zaključni sestanek ZVVS Dobovec 
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1.12. Tekmovanje v streljanju z ZP Štore 

10.12. Seja UO in NO – sedež združenja Šmarje pri Jelšah 

 

 

 

 

Z uresničitvijo programa aktivnosti za leto 2019 upravni odbor, kot izvršni organ združenja, 

zaključuje drugo leto delovanja mandatnega obdobja. V preteklem letu so organi združenja 

uspešno uresničili cilje iz programov dela in finančnih načrtov ter sklepov in usmeritev zbora 

združenja. Uspešno delo Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah cenijo v lokalnih 

skupnostih UO Šmarje, obenem pa se je društvo suvereno umestilo med najuspešnejše 

članice ZSČ.  

 

 

III.    FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 

 
Združenje je v letu 2019 pridobilo sredstva za svoje delovanje s članarino, iz javnih sredstev 

(sredstva iz proračunov lokalne skupnosti na podlagi razpisov), s subvencijo ZSČ in z darili 

članov. 

Združenje ima transakcijski račun pri banki. Materialno in finančno poslovanje je skladno z 

načeli, ki veljajo za društva in v skladu z veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidence 

se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja. Osnova za pridobivanje 

proračunskih sredstev s strani občin, je letni program dela združenja. 

 

Združenje razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah sprejetega finančnega načrta in v skladu s 

predpisi o finančnem poslovanju društev in računovodskimi standardi. Finančno poslovanje 

vodi sekretar, nadzor nad finančno materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor. 

 

Finančno poročilo za leto 2019: 

 

Z.št. OPIS Načrt. Realiz. % 

1. PRIHODKI:    

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5 
1.6 

Prenos salda iz predhodnega leta – 2018 
Članarina (90 x 13 EUR) 
Sredstva lokalne skupnosti(proračun) na podlagi razpisov 
Bančne obresti 
Donacije 
Drugi prihodki  (subvencija ZSČ) 

658,76 
1170,00 
1000,00 

0,24 
 

1058,00 

658,76 
1092,00 
1096,67 

0,01 
 

908,00 

100 
93 

110 
 
 

86 

1.7. PRIHODKI SKUPAJ: 3887,00 3755,44 96 

     

2. ODHODKI:    

2.1. Stroški organizacije svečanosti drž. praznikov, pohodov … 400,00 366,66 91 

2.2. Stroški udeležbe ekip na tekmovanju (kilometrina, prijavnine) 400,00 210,00 52 

2.3. Stroški usposabljanja, streljanja, strokovnih predavanj… 600,00 503,84 84 

2.4. Stroški upravnega odbora in komisij 100,00 9,99 10 

2.5. Stroški letnega zbora članov 500,00 334,87 67 

2.6. Organizacija strokovnih ekskurzij 900,00 605,00  78 

2.7. Nabava opreme ekip, odbora in praporščakov 250,00 371,60 148 

2.8. Pisarniški in potrošni material (papir, ovojnice, obrazci…) 100,00 82,51 82 

2.10 Poštni stroški 200,00 166,92 84 

2.11 Potni stroški 200,00 170,20 85 

2.12 Manipulativni stroški banke 180,00 173,94 96 
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2.13 Drugi nepredvideni stroški 57,00 129,44 226 

2.14 ODHODKI SKUPAJ: 3887,00 3124,97 81 

3. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI  630,47  

 

 
 
IV. ZAKLJUČEK 
 
Poslovno poročilo Območnega združenja slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah za leto 2019 
sta pripravila predsednik in sekretar združenja.  
Poročilo je na svoji seji  potrdil upravni odbor in se strinjal,  da se v taki obliki  predloži na zboru 
članov v potrditev.   
Poslovno poročilo je pregledal in odobril nadzorni odbor združenja. 
V zapisniku zbora članov, ki je potekal v Šmarju pri Jelšah, dne 20. 2. 2020, je navedeno, da 
je zbor članov sprejel in potrdil Poslovno poročilo Območnega združenja slovenskih častnikov 
Šmarje pri Jelšah za leto 2019.  
 
 
Priloge: 

  
 
 

 
               Podpolkovnik  
                                                                                           Boris Lojen 
                 predsednik 
 


