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Zadeva:   Poročilo predsednika OZSČ Mislinjske doline za leto 2016 

 

Na letnem zboru članov, dne 26. 2. 2016 je bilo izvoljeno sedanje predsedstvo OZSČ Mislinjske 

doline. Poročila o delu OZSČ MD v letu 2016, je torej poročilo za prvo leto tekočega mandata 2016-

2020. Predsedstvo združenja je v tem obdobju imelo 4 redne sestanke in več dopisnih posvetovanj ter 

izmenjave mnenj. Obveščanje predsedstva o vseh aktualnih dogodkih in seznanjanje s posameznimi 

dokumenti je bilo ažurno in to zlasti s pomočjo internetnih povezav.  

Program dela, katerega izvedbo analiziramo,  je bil sprejet na lanskem  letnem  zboru, prav tako 

pa tudi načrt financiranja  aktivnosti ter drugi planski dokumenti.  

Kljub vsem specifičnim razmeram, posebej na področju pridobivanja finančnih sredstev, smo 

uspeli financirati temeljne naloge iz letnega načrta. Smo pa bili prisiljeni posamezne naloge 

izvesti predvsem z oporo na zavest in pripravljenost naših članov, saj se nas je večina udeleževala 

posameznih aktivnosti praviloma  brez nadomestila za prevoz in  tudi brez nadomestila nastalih 

ostalih stroškov.  Na splošno entuziazem, s tem pa   tudi javno izražen občutek pripadnosti naši 

organizaciji, je temeljno načelo našega delovanja. 

 

 

1. ORGANOZIRANOST 
 

Območno združenje slovenskih častnikov Mislinjske doline (OZSČ MD) deluje na območju 

Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja. S tem, da velika večina članstva prihaja iz 

MO Slovenj Gradec,  iz občine Mislinja prihaja 14 članov.   nekaj članov pa imamo tudi iz 

ostalih koroških občin.  

 

Število članstva se v tem letu bistveno ni spremenilo. Od evidentiranih 148 članov na koncu leta 

2015, sta v toku leta dva člana preminula, včlanili pa so se trije novi člani, tako da je združenje 

imelo ob koncu leta 149 članov v tem letu pa sta se že včlanila 2 nova člana.  V letu 2016 je 

plačalo članarino skupaj 98 članov, posamezniki članarino plačujejo občasno,  23 članov pa 

članarino ni plačalo vsaj že 4 leta, njim bomo morali v skladu s statutom zamrznili članstvo.  

 

Po izvolitvi novega vodstva v letu 2016  se sicer sama organiziranost ni bistveno spremenila.   

Združenje vodi po statutu sedem člansko predsedstvo. V letu 2016 sem bil izvoljen kot novi 

predsednik,  podpredsednik in sekretarka sta ponovila mandat, izvoljen pa je bil en novi član 

OBMOČNO ZDRUŽENJE 

SLOVENSKIH ČASTNIKOV MISLINJSKE DOLINE 

Celjska cesta 21 

2380 Slovenj Gradec 
 

 

 

 



predsedstva,  3 pa so i mandat ponovil. Izvoljen je bil nov nadzorno odbor in častno razsodišče.  

Združenje še naprej izpolnjuje pogoje in ohranja status   društvo posebnega družbenega pomena, ki 

deluje v javnem interesu na področju obrambe.  Z odločbo Upravne enote Slovenj Gradec, združenje 

še naprej ohranja status registriranega društva, ki se vodi  tudi pri AIPES-u,  pri DURS-u. 
 

2.  POGOJI DELOVANJA 
 

a.) Statusna vprašanja 
 

V letu 2016 je bil na rednem letnem zboru sprejet Poslovnik o delu volilnega zbora članov 

OZSČ Mislinjske doline. Na drugi seji predsedstva, dne 28.4.2016 pa je bil sprejet Pravilnika 

o disciplinskem postopku OZSČ MD.  
 

b.) Materialni pogoji 
 

Članarina članov združenja je še naprej najpomembnejši vir financiranja naše organizacije. 

Za naše delovanje pa so posebej pomembna tudi finančna sredstva – donacije Mestne občine 

Slovenj Gradec in občine Mislinja in seveda tudi sofinanciranje   Zveze slovenskih častnikov. 

V letu 2016 smo  pridobili tudi določena sredstva iz naslova dohodnine, vendar  so ta sredstva 

iz leta v leto nižja.  V  tem letu  smo pridobili nekaj novih izjav o odstopu dohodnine 

združenju in pričakujemo,  da bodo letos ta sredstva nekoliko višja. Posebno zahvala gre 

Mestni občini Slovenj Gradec, ki nam  z brezplačnim najemom (plačujemo samo obratovalne 

stroške) omogoča solidne pogoje za naše delo, saj imamo svojo pisarno na Celjski cesti 21 v 

Slovenj Gradcu. Sicer je tu nastala težava, ker je sejno sobo na tej lokaciji dobilo v najem 

drugo društvo in imamo zaradi pomanjkanja prostora težave pri sejah predsedstva.  
 

3. IZVEDBA LETNEGA NAČRTA AKTIVNOSTI  
 

a.) Vojaško strokovno usposabljanje 
 

Na področju vojaško strokovnega usposabljanja  so bile izvedene naslednje  pomembnejše 

aktivnosti: 
 

1. Izvedba vojaško strokovne ekskurzije z obiskom vojaškega sejma "Sobra" v Gornji 

Radgoni in obisk vojašnice v Murski Soboti. (Udeležba  49 oseb, za 8  prijavljenih 

oseb ni bilo prostora v avtobusu) 

2. Izvedba Orientacijskega pohoda z usposabljanjem po temi "orientacija", udeležba 24 

oseb. 

3. Izvedba strokovnega predavanja  na temo "Razmere na bližnjem vzhodu", udeležba 32 

oseb. 

4. Udeležba na vaji SV "Takojšni odgovor 2016" v Novem mestu, udeležba 6 oseb. 

5. Udeležba naših članov na strelskem urjenju s pištolo v Slovenj Gradcu. 

6. Udeležba naših članov na strelskem urjenju z vojaško puško v Apačah.  

7. Udeležba zastavonoš na usposabljanju, meseca marca 2016 na Igu 

8. Udeležba zastavonoš na usposabljanju in srečanju na Obretanovem , junij 2016 
 

Posebej izražam zadovoljstvo zaradi dobre udeležbe članov na teh aktivnostih.  
 

b.) Sodelovanje z občinama in lokalnimi  skupnostmi 
 

Obema občinama so bile v toku leta predstavljene vsebine naših aktivnosti. Na podlagi 

njihovih razpisov in naših vlog za posamezne konkretne aktivnosti smo tako od občine 

Slovenj Gradec in Mislinja pridobili dotacije.   

 

 

 



Temeljne aktivnosti sodelovanja z občinama in lokalnimi skupnostmi so bile: 

 

1. Srečanje pripadnikov SV iz 72. br. in 20. PEHP skupaj s posameznimi člani OZSČ 

MD pri županu občine Mislinja, mag. Bojanu Borovniku na Kopah v januarju 2016. 

2. Tovrstno srečanje je bilo že izvedeno tudi letos pri županu MO SG (17.1. 2017) 

3. Nastop orkestra SV v mesecu juniju 2016 ob občinskem prazniku v Mislinji. Udeležba 

tudi naših članov.  

4. Obiski pripadnikov SV in OZSČ MD pri županu MO Slovenj Gradec, (17.11.2016) s 

ciljem predstavitev naših aktivnosti na območju Občine SG za  v bodoče.   

5. Udeležba na slovesnosti ob postavitvi BOV-a v bivši vojašnici Bukovje v 

Dravogradu,  ob 25. obletnici dogodkov v tej vojašnici v času osamosvojitvene vojne.  
 

Ostale aktivnosti in udeležbe naših članov na občinskih prireditvah: 
 

1. Udeležba  članov OZSČ MD na osrednji  proslavi MO SG  ob Dnevu upora,  aprila  

2016,  

2. Udeležba na spominskih slovesnosti v parku herojev v Slovenj Gradcu, junija 2016. 

3. Udeležba na  komemoraciji v Parku herojev v Slovenj Gradcu,  oktobra 2016, 

4. Udeležba na podelitvi zahvalnih listin zaslužnim za njihov prispevek v 

osamosvojitveni vojni v  občini SG, november 2016 

5. Udeležba na slavnostni seji MOSG,  septembra 2016 

6. Udeležba na proslavi ob 25.  letnici  bitke  na Holmecu , junij 2016 

7. Udeležba večjega števila članov na izbranih aktivnostih v tednu občinskega praznika 

občine Mislinja, v juniju  2016. Prejeto je bilo vabilo s programom. 

8. Udeležba na pohodu iz Mislinje na  Črni vrh 08.02.2016,  

9. Udeležba na pohodu in v Razborco, Mislinja  1. maja 2016 

 

c. Rekreativne in družabne aktivnosti 
 

Družabne aktivnosti smo realizirali skupaj z drugimi našimi aktivnostmi in sicer: 

 

1. V okviru izvedbe rednega letne zbora združenja 27.2. 2016 

2. V okviru dveh vojaško strokovnih ekskurzij  ( na območje Kobarida in Prekmurja) 

posebej,  ko smo v okviru ekskurzije obiskali Porabske Slovence na območju občine 

Monošter na Madžarskem  (zahvala našim gornikom, g. Pisar Vojku za organizacijo 

obiska)  

3. V okviru izvedbe orientacijskega pohoda v zasebnem muzeju Tonija ŠTRIGLA v 

Selovcu in    

4. V okviru strokovnega predavanja  v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.  
   

d. Športne  aktivnosti 
 

V letu 2016 se naši člani niso udeležili športnih in strelskih tekmovanj, predvsem zaradi 

pomanjkanja finančnih sredstev in tudi zaradi same starostne strukture  članstva, saj je interes 

naših članov na tem področju nekoliko manjši.    
 

e.) Ohranjanje tradicij, krepitve zgodovinskega spomina  in  sodelovanje z drugimi    

sorodnimi organizacijami 

 

 - V maju 2016 smo izvedli težiščno aktivnost s tega področja in sicer strokovno potovanje na 

področje Posočja z obiskom Muzeje iz  I. svetovne vojne v vojašnici Vipava in Kobariškega 

muzeja Soške fronte v Kobaridu.  (Udeležba 42 oseb).  

 

- V skladu s podpisano listino o sodelovanju med OZSČ MD in  Združenjem borcev za 

vrednote NOB Slovenije Slovenj Gradec,  Območnim združenjem  ZVVS MD ter s  



Policijskim veteranskih društvom Sever za Koroško,  je bilo na našo pobudo v marcu 2016  

organizirano srečanje predsednikov navedenih organizacij, kjer smo obnovili nekatere 

dogovore  ter se medsebojno seznanili za tekoče aktivnosti.   

 

Udeležba na aktivnostih teh združenj:  

 

- Letni zboru članov PVD SEVER za Koroško, februarja 2016 

- Letni zbor članov Združenjem borcev za vrednote NOB Slovenj Gradec, marca 2016 

- Srečanja članov Krajevne organizacije ZB Šmartno, septembra 2016 na Brdah.  
 

Udeležba na ostalih aktivnostih, ki so jih organizirale sorodne organizacije  

1. Udeležba na pohodu in proslavi pri Treh žebljih,  januarja 2016, 4 osebe 

2. Pohod v Dražgoše, 9.1.2016, 4 osebe     

3. Občni zbor ZGS  23.1. 2016,  6 oseb  

4.  Pohod do kmetije Medved, Otiški vrh,  30. 1.2016, 3 osebe   

5. Pohod Mislinja – Poljana 13-14.5.2016,  2 osebi  

6. Pekrski pohod 21. 5. 2016,  8 oseb   

7. Ortigara  8. – 10. 7.2016,  2 osebi 

8. Udeležba na pohodu na Arihovo peč februarja 2016, 7 oseb. 

9. Udeležba članov na osrednji proslavi ob obletnici konca II. Svetovne vojne, na 

Poljani,  maja 2016. 

10. Urbančeva lovska koča, 6 oseb     

11. Pomoč pri izvedbi pohoda Porabskih Slovencev na Triglav,  julij  2016, 2 osebi 

12. Primož na Pohorju – domoljubni dan  7. 8.2016, 4 osebe 

13. Plockenpass, 28. 8.2016, 5 oseb 

14. Zg. Razbor, 8.10.2016, 5 oseb 

15. Krnsko jezero 12.11.2016, 8 oseb 

16. Po poteh Soške fronte 3.12.2016, 7 oseb 

17. Udeležba  na Razborju v počastitev bojem 14. divizije, dne 28. 06. 2016,  3 osebe. 

18. Udeležba na proslavi pri Pavčkovih bolnicah, dne 26. maja 2016, 6 oseb. 

19. Udeležba na spominski slovesnosti posvečeni Zidanškovi brigadi, na Partizanki, dne 

13. junija 2016, 8 oseb  

20. Udeležba na pohodu in proslavi na Jesenkovi domačiji nad Pamečami, dne 21. junija 

2016, 4 osebe 

21. Udeležba na spominski slovesnosti pri Vrhorniku, dne 28. junija 2016, 7 oseb. 

22. Udeležba na pohodu in proslavi v čast prvih pohorskih partizanov, na Lehnu, dne 25. 

julija 2016,  5 članov. 

23. Udeležba na spominskem pohodu na Triglav, dne 10. in 11. julija 2016,  8 oseb 

24. Udeležba na tradicionalnem pohodu na Krnsko jezero in na proslavi, dne 07. 11. 2016, 

6 oseb. 

25. Udeležba  na proslavi Zidanškove brigade na Primožu na Pohorju, januarja 2016 
 

Navedenih aktivnosti so se v glavnem udeležili gorniki, ki so sicer tudi naši člani, na 

nekaterih aktivnostih pa so sodelovali tudi ostali naši člani.  

 

f.) Dejavnost zastavonoš  

 

Pri promociji in zastopanju našega združenja v lokalnem okolju, pa imata največje zasluge 

naša zastavonoša, oz. praporščaka kot jih največkrat imenujemo. Praporščaka sta se udeležila  

usposabljanja zastavonoš v ZSČ in  večine proslav in komemoracij v okviru organizacije 

lokalnih skupnosti ali sorodnih društev, ki sem jih že omenil.  Da teh aktivnosti ne ponavljam, 

jih pa samo številčno povzemam:  Usposabljanja 2 x, proslave in komemoracije 7 x in 

pogrebi 6 x. Večino teh aktivnosti sta se udeležila na svoje stroške prevoza, za kar jima 

izrekam posebno zahvalo.  



 

g.)  Sodelovanje z vojaškimi enotami in poveljstvi 
 

Območno združenje Slovenskih častnikov Mislinjske doline je v letu 2016  realiziralo 

načrtovane naloge na področju sodelovanja s Slovensko vojsko. Težišče sodelovanja je bilo z 

72. br. SV s katero imamo podpisano Listino o sodelovanju in 20. PEHP, ki je t.i. domicilna 

enota SV za Mislinjsko dolino.  

 

Večino aktivnosti na področju sodelovanja s SV smo izvajali s pomočjo praporščaka 

LEDENEK Igorja, ki na območju Koroške, kot pripadnik 72. br. SV, opravlja tudi naloge na 

področju civilno vojaškega sodelovanja. Bil nam je v veliko pomoč in se mu za ves njegov 

trud najlepše zahvaljujem.  

 

Izvedene naloge:  
 

1. Poleg že nekaj navedenih aktivnosti s tega področja, je bilo izvedeno še: 

2. Udeležba  članov OZSČ MD na Dnevu odprtih vrat v vojašnici Generala Maistra v 

Mariboru, ki je bil opravljen skupaj s pohodom iz Peker do VGM,  maja 2016 

3. Obisk vojašnice Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici, ob dnevu odprtih vrat, dne 

15. maja 2016, 4 člani. 

4. Sodelovanje podpredsednika g. Ivana Arko pri organizaciji za izvedbo vojaške vaje 

SV na Paškem Kozjaku.   
 

4. OSTALO 
 

- Delovanje v Zvezi slovenskih častnikov  
 

1. Člani našega združenja tudi aktivno delujejo v organih ZSČ in to: Član našega 

predsedstva brigadir JEHART Alojz je član Predsedstva ZSČ kot koordinator za 

Koroško, član predsedstva polkovnik Frančišek Zavašnik pa je predsednik Komisije 

za nadzor delovanja ZSČ.  

2. Navedena sta se poleg redne udeležbe na aktivnostih ZSČ, udeležila tudi regijskega 

posveta ZSČ v mesecu juniju v Celju.  

3. Udeležba na letni skupščini ZSČ marca 2016 na Igu.  
 

- Sodelovanje z OZSČ na Koroškem  
 

1. Udeležba na dveh sestankih, oz. koordinacijah, ki jih je sklical koordinator za 

Koroško brigadir Jehart. 

2. Udeležba naših članov predsedstva  na letnih zborih OZSČ Mežiške doline in 

Dravograd.  

3. Udeležba na strelskih urjenjih, ki so jih organizirali OZSČ Mežiške doline in 

Dravograd.  

4. Udeležba na Strokovnem predavanju v OZSČ Mežiške doline na Pikovem v oktobru 

2016. 

5. Člana OZSČ Dravograd, pa so se udeležili naših aktivnosti in sicer Orientacijskega 

pohoda in strokovnega predavanja.  
  



 


