
Območno združenje slovenskih častnikov DOMŽALE v letu 2016 
 

Naše združenje je v letu 2016 izvajalo svoje aktivnosti v skladu z Letnim načrtom (LN) za 

2016. Ob rednem delu izvajamo tudi vse aktivnosti, ki so vezane na prihodnje leto, kot so: 

administracija vezana na izdelavo vlog za razpise in izdelava delnih poročil pri porabi 

sredstev, priprava LN za leto 2017 za aktivnosti združenja in sodelovanja združenja s 

sorodnimi organizacijami, zvezo in SV. 

 

Na začetku leta ima v našem združenju 

največ dela koordinator Častne enote, 

štabni vodnik Dorič, ki mora že v januarju 

organizirati ekipo za prvi nastop Častne 

enote. V dogovoru z ZZ NOB smo, kot 

vsako leto prevzeli vodenje protokola na 

slovesnosti na Rudniku pri Radomljah.  

 

Tudi druga aktivnost je pripadala Častni 

enoti, saj smo tudi  na Oklu nad Ihanom 

vodili protokol polaganja venca in sam 

postroj praporščakov ob spomeniku NOB.   

 

 

 

Sledil je naš Letni zbor OZSČ Domžale na katerem smo ugotovili, da združenje dela zelo 

dobro, da imamo tudi za letošnje leto v načrtu veliko samostojnih aktivnosti, ki se bodo v 

celotnem letu izmenjevale z akcijami in slovesnostmi, ki jih organizirajo sorodne organizacije. 

Podelili smo priznanja in medalje najuspešnejšim posameznikom in hkrati povabili vse 

prisotne, da se v čim večjem številu udeležijo druženj in aktivnosti v prihodnje. 

 

Konec februarja je bila izvedena tudi prva akcija strelcev, saj smo se s strelci s tremi 

ekipami udeležili odprtega državnega prvenstva trojk v streljanju z M48. Naša prva ekipa se 

je v prvem kolu odrezala odlično, saj smo postali regijski prvaki. V drugem krogu nam je šlo 

malo slabše, kljub temu pa smo osvojili odlično šesto mesto v zahodni Sloveniji.  

 

Kot se spodobi, smo se kmalu zatem 

skupaj z našo Častno enoto udeležili 

Letne skupščine ZSČ. Pri tem je 

potrebno povedati, da je naša Častna 

enota že drugo leto zapored sodelovala v 

protokolu oziroma postroju praporov 

krovne zveze. 

Pripadniki Častne enote OZSČ Domžale 

so imeli nalogo, da spremljajo prapor 

krovne zveze ZSČ pri predaji poročila 

ministrici za obrambo ga. Katič, načelniku 

GŠ SV gen.maj. dr. Andreja Ostrmana in 

predsedniku ZSČ, gen.maj. dr. Alojzu 

Šatinerju. Hkrati pa so se udeležili tudi 

usposabljanja praporščakov, ki je bilo 

izvedeno vzporedno s skupščino ZSČ. 

 

 

 

Naše združenje se je enako kot v letu 2015  z Občino Domžale dogovorilo, da aktivno 

sodelujemo na šestih prireditvah v občini. To pomeni, da bomo v letu 2016 vodili protokol 



praporov in uniformiranih udeležencev za že načrtovane akcije. Prav tako so že potrjene in 

izvedene tri akcije Častne enote v Občini Lukovica in dve v sodelovanju z našo krovno zvezo 

ZSČ.  

 

No, ampak pojdimo lepo po vrsti: v mesecu aprilu sodelujemo na spominski slovesnosti 

na Žejah, kjer smo zadolženi za strumen prihod praporov na prizorišče in stražo ob državni 

zastavi. Kot vedno so fantje zadevo izvedli več kot odlično.  

 

V letošnjem letu smo v mesecu maju izvedli posebno nalogo, saj smo se pridružili vodstvu 

krovne zveze pri sprejemu makedonske delegacije častnikov. V Domžalah smo 

predstavili naše društvo in organizirali prevoz delegacij na relaciji Novo Mesto – 

Ljubljana – Domžale – Poljče - Bled in nazaj do Novega Mesta.  

 

        
 

Predvsem predstavitev naše Častne enote ob obisku v Domžalah je pri delegaciji »Rezervnih 

oficira Makedonije« naredila velik vtis. Niso si znali predstavljati, kako lahko njim podobno 

združenje na lokalni ravni organizira in opremi takšno protokolarno enoto.  

 

V juniju je naša ekipo sodelovala na primopredaji prapora mednarodne podčastniške 

organizacije CISOR.  

 

 
 

Zveza slovenskih častnikov je predala predsedovanje CISOR organizaciji finskih 

podčastnikov in Častna enota OZSČ Domžale je imela to čast, da sodeluje v protokolu 

predaje prapora. 



 

Sledile so aktivnosti ob Dnevu 

državnosti in 25-letnici osamosvojitve v 

juniju in sicer v Domžalah, Dobu, Lukovici 

in Mali Lašni.  Na prizorišču tajnega 

učnega centra Lokvanj (Mala Lašna) je 

bilo še posebej slovesno, saj je Občina 

Lukovica na novo uredila samo lokacijo 

pomnika, hkrati pa je pol. Bojan Končan, 

takratni načelnik štaba TO v Domžalah 

županu občine g. Mateju Kotniku predal 

celotno arhivsko dokumentacijo takratnih 

dogodkov na tej skrivni lokaciji v hrambo.  

 

V letošnjem letu je bila izvedena tudi slovesnost v počastitev bitke v Trzinu, katere so se 

udeležili tudi predsednik države, g. Borut Pahor, trzinski župan in župani vseh sosednjih 

občin. Pripadniki naše častne enote so bili zadolženi za spremstvo bojnega prapora 55. 

območnega štaba TO in Specialne enote policije. V ta namen so bili naši fantje oblečeni v 

avtentične uniforme TO, oziroma v prve uniforme, ki smo jih dobili v času vojne leta 1991. 

 

      
 

 

V mesecu maju in juniju se prične tudi tista prava sezona za strelce in kolesarje. Strelci smo 

se udeležili prve akcije na strelišču pri naših kolegih v Trbovljah. Rezultati so bili za 

prvo akcijo po »zimskem spanju« solidni, kar pa je mene osebno vselilo je to, da nas je bilo  

na prizorišču kar devet iz našega združenja. Boljša udeležba naših članov je samo na naših 

internih tekmah, ki so se v juniju izvajale na strelišču pri Moravčah. Mogoče zato, ker naš 

koordinator, stotnik Habjan, pripravi streljanje z različnim orožjem: malokalibrske puške, 

vojaška pištola in puška, lastno orožje, t.i. »prikazno« streljanje z revolverji, orožjem 

specialnih enot in potezno puško, itd… 

 

V juniju so se našim strokovnim aktivnostim resno pridružili tudi športniki. Prva akcija je bila 

sicer že v mesecu maju: kot vedno smo odpeljali krog za ogrevanje od Domžal, preko 

Kamnika in Trzina, nazaj do Domžal. Ugotovili smo, da so nekateri bolj, drugi manj 

pripravljeni, da pa bomo vsi sposobni prevoziti drugo, bolj resno turo od Martuljka preko 

Kranjske Gore do Goropeških jezer in pri povratku še do Planice. Upali smo na polno 

udeležbo naših kolesarjev, vendar pa so se nekateri malo prestrašili gorske vožnje ali pa so 

imeli druge obveznosti, zato se nas je na res lepo turo prijavilo samo osem. 

 



      
 

Ne rečem, da je bila ta pretirano dolga, lahko pa rečem, da je bila res kar naporna, saj se 

polovico trase krepko vzpenja proti vmesnemu cilju na Goropeških jezerih.  Še sreča, da 

nam je to naš športni selektor, stotnik Pogačar, povedal šele po zaključku divjega spusta 

nazaj do Martuljka.  

 

Sledil je mesec avgust, ki je praviloma bolj dopustniški, brez aktivnosti na terenu. Kljub temu 

pa je bilo vodstvo združenja še vedno aktivno. Dogovorili smo se, da organiziramo slavnost 

ob 40 letnici uradnega vpisa našega združenja v register, izvedli smo popolnitev opreme za 

Častno enoto (šapke, vrvice, pasovi,…) in  še nekaj akcij pri posameznih sekcijah. 

 

V septembru smo spet zavihali rokave. Strelci som imeli 

dve tekmi, eno interno, v okviru našega združenja in 

drugo na strelišču Ojstro v Trbovljah. Obe smo uspešno 

izvedli in tudi rezultati so bili v okviru pričakovanj, saj je 

vodnik Žebovec s puško »ustrelil« tretje mesto med 

posamezniki na tekmi ZSČ-ja v Trbovljah. Kot po navadi, 

se je odlično pripravljene tekme v Trbovljah udeležilo preko 

sto strelcev, kar njegov rezultat postavi v še toliko lepšo 

luč. 
 

 

 

Druga tekma je bila v Moravčah in rezultati 

so veljali za skupni seštevek za naše 

interno prvenstvo.  Udeležba in rezultati so 

bili dobri, saj je nastopilo dvanajst strelcev, 

zadetki pa so se šteli od sedemdeset do 

preko devetdeset krogov z desetimi streli. 

Moram pa povedati, da smo malo zaostrili 

pogoje na naših tekmah, saj sedaj 

streljamo z različnimi orožji, rezultati se 

štejejo ločeno za vsako orožje in na letni 

lestvici so veliki premiki pri posameznih 

strelcih. Mislim, da bo imel naš koordinator 

kar veliko dela, da nam predstavi skupne 

rezultate strelcev v letu 2016.   

 

 
 

 

 



    

 

Tudi kolesarji smo bili ponovno aktivni. 

Sedaj že tradicionalno, smo izvedli 

»Kolesarski krog občin OZSČ 

Domžale«. Start etape je bil tokrat v 

Zalogu pod Sv. Trojico, pot v skupni 

dolžini okoli 50 km pa nas je vodila preko 

Moravč, Lukovice, Mengša, Trzina do 

Domžal in povratek na izhodiščno točko. 

Vsi smo bili kar precej utrujeni, predvsem 

zaradi premalo lastnih voženj oziroma 

premalo treninga, pa tudi zaradi ostrega 

tempa na cesti. 

 

 

 

V okviru protokolarnih aktivnosti je naše Častna enota letos sodelovala tudi na 

predstavitvenih dnevih Občine Lukovica in ob obisku predstavnikov pobratene občine iz 

Italije položila venca k spomeniku I. svetovne vojne v Lukovici. Dogodek je bil zelo svečan, 

tako župan Lukovice g. Matej Kotnik, kot tudi vsi gostje pa so priznali, da so pravo draž 

dogodku dale uniforme ZSČ in strumni postroj praporov. 

 

   
 

 

Napisal sem že, da so v avgustu in tudi v septembru, kolikor nam je dopuščal čas, potekale 

priprave za organizacijo izredne slavnostne seje ob 40. obletnici vpisa združenja v sodni 

register. Vsi člani IO OZSČ in tudi člani Častne enote smo se trudili, da bi dogodek primerno 

obeležili. V ta namen smo k sodelovanju pritegnili tudi uprave oziroma župane Občine 

Domžale, Občine Mengeš in Občine Lukovica, ki so pristopili kot sopokrovitelji naše 

prireditve.  

 

Nosilec programa je bila naša Častna enota, ki je spremljala svečan prihod prapora 

združenja. Ob himni Republike Slovenije, ki so jo zapeli pevci Društva upokojencev Moravče 

smo lahko pričeli z uradnim delom seje. Slavnostni govornik je bil predsednik ZSČ 

generalmajor dr. Alojz Šteiner, ki je v svojem govoru seznanil prisotne z zgodovino naše 

zveze in častniške organizacije na sploh in pri tem poudaril pomen obstoja našega 

strokovnega združenja tudi v današnjih časih.  Vodstvo združenja je v spomin na dogodek 

podelilo vsem prisotnim spominske medalje. 

 



    
 

Druženje po slavnostni seji smo nadaljevali v bližnjem gozdičku na društvenem pikniku. Naša 

dekleta in naše članice so pod vodstvom stotnika Milana Habjana postregle z že 

pripravljenim »vojaškm pasuljem« in žarom, ki je vse udeležence, bilo nas je preko 

sedemdeset, pustil nekaj časa brez besed.  Na koncu smo se vsi strinjali, da je potrebno 

piknik tradicijo nadaljevati, saj je tovrstno druženje zelo dobra zamenjava za dosedanje 

druženje na društvenem plesu. Sploh, ker je udeležba članstva na pikniku v naravi večja, 

vzdušje bolj sproščeno, pa še kakšen everček lahko na ta način prihranimo. 

 

Se pa s slavnostno sejo 

in piknikom niso končale 

naše aktivnosti. V oktobru 

smo se dvakrat pomerili 

strelci, kolesarji pa so 

odpeljali obmorsko turo.  

Najprej naj pohvalim 

strelce, ki so se udeležili 

Državnega prvenstva 

ZSČ z zračno puško in 

osvojili odlično drugo in 

tretje mesto med ekipami. 

Kolegi iz Ljubljane so 

organizirali prvenstvo na 

strelišču Rudnik. Na 

žalost je bila udeležba 

nekoliko manjša, saj je istočasno potekalo tudi odprto 

prvenstvo ZSČ s pištolo velikega kalibra v Trbovljah. 

 

 

 

Kolesarji se sicer ne morejo pohvaliti z zadetki, so pa zadeli pravo vreme in prevozili turo 

Paranzana na obali. Vso pohvalo s strani tistih, ki smo prijetno vožnjo izpustili. 

 

   



No in tudi kolesarska vožnja ni bila zadnja aktivnost v letu 2016. Prsti so strelce še srbeli in 

konec oktobra smo izvedli še eno trening tekmo ter v novembru napovedali tekmo našim 

kolegom iz SD Kremen Moravče. Za celotno organizacijo in varnost na strelišču je skrbel 

»dvojni član« Milan Habjan, za pobrane trofeje pa predvsem strelci OZSČ Domžale.  

 

      
 

Ker je šlo za vojaško orožje, ni niti tako presenetljivo, da smo od šestih medalj pobrali kar pet 

najboljših mest. Samo eno tretje mesto je šlo k našim kolegom strelcem. Se zgodi tudi 

najboljšim… 

 

Območno združenje slovenskih častnikov Domžale je vse opisane aktivnosti izvedlo v lastni 

organizaciji ali kot soorganizator in nosilec protokola na prireditvi, razen strelskih tekmovanj 

in dogodkov, ki so bili organizirani v okviru krovne zveze ali na državni ravni.  Ponosni smo, 

da se lahko pohvalimo s trinajstimi strokovnimi akcijami strelcev, štirinajstimi protokolarnimi 

izhodi naše Častne enote, ob tem pokrivanje še treh mednarodnih dogodkov in petimi 

akcijami športne sekcije. Ob tem smo se udeležili tudi dogodkov krovne zveze in dogodkov, 

ki jih je organizirala slovenska vojska in državni uradi. Sodelovali smo na nekaterih 

prireditvah v organizaciji sorodnih domoljubnih in veteranskih organizacijah. Lahko mi 

verjamete, da jih je bilo vsaj toliko, kot je bilo tistih zgoraj opisanih in če bi želel podati 

poročilo tudi o teh aktivnostih bi bilo pisanja vsaj še enkrat toliko.  

V letu 2016 je IO OZSČ zasedal na desetih rednih sejah, člani IO smo se udeležili tudi dveh 

sestankov pri pristojnih osebah na MORS-u, dveh posvetov in ene razširjene seje 

predsedstva ZSČ. Uspešno smo kandidirali na treh razpisih za sredstva, nabrali kar nekaj 

prispevkov, donacij in sponzorskih sredstev. Število članov združenja smo povečali za 10 

odstotkov (sedaj šteje naša družina osemdeset članov), opremili s svečanimi/službenimi 

uniformami tri člane in s terenskimi uniformami dopolnili opremo pri enajstih članih. Ob redni 

nabavi streliva smo opremili skladiščni prostor s trezorjem in izvedli tudi nabavo dveh MK 

pušk in ene PAP M70 AB2 puške, dopolnili tudi opremo Častne enote in nabavili še dva 

kolesarska dresa in zaščitne rokavice za kolesarje. Naši člani so sodelovali pri humanitarnih 

akcijah v svojih občinah in ne kot zadnje, kot društvo smo zbirali sredstva za našega člana v 

stiski.  

Skratka, bilo je naporno in uspešno leto 2016 in lahko mi verjamete, da se je izplačalo: 

zadovoljstvo sodelovati s tako ekipo častnikov in podčastnikov, oziroma članov združenja, 

kot je naša v Domžalah, odtehta tudi kakšno izgubljeno uro ali prosti vikend.  

 

 

Domžale, 27. 12. 2016 

Predsednik IO OZSČ Domžale 

Miran Stopar 

 

 

  



 


