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IZ DELOVANJA ZSČ

OBMOČNA ZDRUŽENJA ZVEZE SLOVENSKIH 
ČASTNIKOV POMURJA

V tokratnem članku bomo predstavili 
območna združenja slovenskih častni-
kov iz Pomurja in primere dobre prakse 
povezovanja pri uresničevanju njihovih 
programov dela in dejavnosti predvsem 
na vojaškostrokovnem, spominsko-do-
moljubnem in protokolarnem, družab-
nem in športno-rekreativnem področju 
ter na področju sodelovanja s Slovensko 
vojsko, Ministrstvom za obrambo RS, 
Upravo Republike Slovenije za zašči-
to in reševanje, občinami ter z drugimi 
veteranskimi, domoljubnimi in drugimi 
organizacijami v regiji, s katerimi imajo 
skupne interese. V Pomurski regiji Zveze 
slovenskih častnikov delujejo območna 
združenja iz Gornje Radgone, Lendave, 
Ljutomera in Murske Sobote. 

OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH  
ČASTNIKOV GORNJA RADGONA

Združenje danes
Območno združenje slovenskih častni-
kov Gornja Radgona ima sedež na Janže-
vem Vrhu v občini Radenci in združuje 
člane z območja Upravne enote Gornja 
Radgona, torej iz občin Gornja Rad-
gona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in 
Apače. Društvo nima lastnih prostorov. 
Je domoljubna organizacija, katere glav-
ni namen delovanja je vojaškostrokovno 
usposabljanje, pridobivanje mladih za 
vojaške poklice, negovanje vrednot NOB 
in osamosvojitvene vojne ter ohranjanje 
domoljubja. V združenje so včlanjeni vo-
jaki, podčastniki in častniki. Poleg nave-
denih ima tudi dve članici. Skupaj šteje 
78 članic in članov. Letos nam je uspelo 
pridobiti kar šest novih mladih članov. 

Najvišji organ je zbor članov. Imamo pa 
še sedemčlanski upravni odbor, tričlan-
ski NO in častno razsodišče. Delovanje 
združenja poteka na podlagi Statuta, 
Pravilnika o finančno-materialnem po-
slovanju in Pravilnika o varovanju oseb-
nih podatkov.

Dejavnosti
Program dejavnosti, ki jih izvaja zdru-
ženje, je narejen skladno z usmeritvami 
Zveze slovenskih častnikov in zajema 
devet področij, in sicer: organizacijsko-
-statutarno dejavnost, vojaškostrokovno 
dejavnost, spominsko-domoljubno in 
protokolarno dejavnost, kulturno-dru-
žabno in športno-rekreativno dejavnost, 
informativno, publicistično in založniško 
dejavnost, kadrovsko, finančno in logi-
stično dejavnost, dejavnost zdravstvene, 
psihosocialne in materialne podpore 

ZSČ Pomurja
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članstvu, mednarodno sodelovanje in 
sodelovanje s subjekti izven ZSČ.

Najpomembnejša je vojaškostrokovna de-
javnost. V okviru te se vsako leto izvajajo 
vojaškostrokovna usposabljanja na po-
dročju rokovanja z orožjem, spoznavanja 
nove oborožitve Slovenske vojske, strelja-
nja s kratkocevnim in dolgocevnim voja-
škim orožjem na streliščih v Mačkovcih in 
Trbovljah. Na tem področju izjemno dob-
ro sodelujemo z rodovskim bataljonom 
72. brigade Slovenske vojske iz Murske 
Sobote. V to področje spadajo tudi razna 
strokovna predavanja predvsem z vojaš-
ko-obrambnega področja. Zveza sloven-
skih častnikov nam zagotavlja vrhunske 
predavatelje, ki izjemno dobro poznajo 
predavano tematiko, saj so vsi vrsto let 
sodelovali v teh procesih.  Glede na svoje 
možnosti izvedemo vsako leto tekmova-
nje med svojimi člani v streljanju z lokom 
(v preteklosti tudi z malokalibrsko puško) 
in metu bombe v moški in ženski kon-
kurenci ter nekaterih drugih zanimivih 
igrah. Prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji 
prejmejo medalje. To hkrati izkoristimo za 
srečanje z družinskimi člani in v ta namen 
izvedemo še krajši pohod, predavanje, za 
ženske vožnjo z motornim čolnom po reki 
Muri v izvedbi potapljačev GA-PO-RE iz 
Gornje Radgone. Na spominsko-domo-
ljubnem področju se vsako leto z ekipo 
udeležujemo pohoda dr. Trstenjaka, spo-
minskega pohoda v Dražgoše, pohoda 
spomina in prijateljstva v Radovljici (Ra-
dovljica – Bled – Vrba), pohoda po poteh 
soške fronte v okolici Nove Gorice, dveh 
tematskih pohodov v Lendavi …

Ob praznovanju dneva spomina na 
mrtve se s praporom udeležimo slove-
snosti ob spominskih obeležjih padlih v 

drugi svetovni in osamosvojitveni vojni 
ter prižgemo sveče. 

Financiranje
Letni obseg finančnih sredstev se giblje 
okrog 3000 evrov, ki jih zberemo s čla-
narino, prostovoljnimi prispevki članov, 
sredstvi na podlagi razpisov občin in 
ZSČ. Zbrana sredstva se v celoti nameni-
jo za izvedbo letnega programa dela.

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi
Združenje dobro sodeluje z občinama 
Radenci in Gornja Radgona. V zadnjem 
času predvsem v občini Radenci župan 
želi, da smo v uniformah ZSČ in s prapo-
rom prisotni na pomembnih občinskih 
prireditvah in praznovanjih. Sodelujemo 
oz. nudimo jim pomoč na področju zaš-
čite in reševanja, predvsem pri izdelavi in 
noveliranju načrtov s tega področja.

štabni vodnik Jožef Vaupotič,  
sekretar OZSČ Gornja Radgona

OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH  
ČASTNIKOV LJUTOMER

Predstavitev OZSČ Ljutomer
Zgodovina današnjega Območnega zdru-
ženja slovenskih častnikov Ljutomer sega v 
leto 1954, ko je bilo ustanovljeno Združenje 
rezervnih oficirjev in podoficirjev Ljutomer, 
nekaj let pozneje se je društvo preimenova-
lo v Združenje rezervnih vojaških starešin 
Ljutomer. Vrsto let je društvo delovalo pod 
imenom Občinska konferenca zveze častni-
kov Slovenije Ljutomer. Po osamosvojitvi 
Republike Slovenije se je društvo na zahtevo 
Upravne enote Ljutomer, dne 30. decembra 
1994, na novo registriralo z imenom Občin-
sko združenje slovenskih častnikov Ljutomer. 

Spremembe lokalne samouprave so nareko-
vale ponovno spremembo imena društva, 
saj je občina Ljutomer razpadla na štiri nove 
občine, zato se je društvo leta 1999 preime-
novalo v Območno združenje slovenskih ča-
stnikov Ljutomer. Pod tem imenom deluje še 
danes. V 60. letih, ko je bilo članstvo obvezno, 
je društvo štelo čez 400 članov. Ob prenovlje-
ni organizaciji leta 1994 je bilo v društvo pro-
stovoljno včlanjenih 200 članov. Po več kot 20 
letih je število upadlo na 85 članov. Društvo 
vključuje člane z območja Upravne enote 
Ljutomer oz. iz občin Križevci, Ljutomer, 
Razkrižje in Veržej. 

Dejavnosti
Temeljne vsebine delovanja društva so 
usmerjene v vojaškostrokovno dejavnost, 
saj letno organiziramo vsaj dve strokovni 
predavanji, strelska usposabljanja, do dve 
strokovni ekskurziji ter sodelovanje z eno-
tami Slovenske vojske. Naslednje podro-
čje delovanja so spominsko-domoljubne 
vsebine, kot so praznovanja pomembnih 
obletnic slovenske osamosvojitve od Mais-
trovih bojev za severno mejo, NOB do voj-
ne 1991. Veliko pozornosti posvečamo tudi 
kulturno-družabnim in športno-rekreativ-
nim dejavnostim članstva, kamor sodijo 
različni spominski pohodi, športne igre in 
družabna srečanja. Letni obseg finančnih 
sredstev se giblje okrog 4000 evrov, ki jih 
zberemo s članarinami in drugimi prispev-
ki članstva, dotacijami občinskih proraču-
nov ter s pokroviteljskimi in donatorskimi 
prispevki. Zbrana sredstva so namenjena 
izvedbi letnih programov dela. Društvo 
nima lastnih prostorov ali drugih osnovnih 
sredstev. Sedež društva je v najetih prosto-
rih gospodarske družbe Segrap Ljutomer v 
središču Ljutomera. Za seje organov zdru-
ženja nam brezplačno zagotavlja prostore 
Ribiška družina Ljutomer v njihovem ri-
biškem domu na Moti. Struktura članstva 
je zelo pestra. Glavnino članstva predsta-
vljajo tako imenovani »rezervni častniki 
in podčastniki« in manjše število aktivnih 
pripadnikov Slovenske vojske. V letu 2017 
smo uvedli tudi status pridruženega člana, 
to so predvsem žene članov in simpatizerji 
združenja. Dejavnost članstva je zadovo-
ljiva, saj se vsaj polovica članov redno ali 
občasno vključuje v izvedbo letnih progra-
mov dela združenja. Društvo vodi 11-član-
sko predsedstvo. Predsednik je major An-
ton Kosi, sekretar pa stotnik Branko Kos.

major Anton Kosi,  
predsednik OZSČ Ljutomer 
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OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH  
ČASTNIKOV MURSKA SOBOTA

Predstavitev OZSČ Murska Sobota
Častniška organizacija na območju Murske 
Sobote je po osamosvojitveni vojni nasta-
la tako kot drugod v Pomurju iz prejšnje 
precej številčne organizacije rezervnih vo-
jaških starešin. Če je bilo članstvo v stari 
organizaciji skoraj obvezno, so se v novi 
organizaciji na prostovoljni osnovi poveza-
li častniki in podčastniki, ki so bili tesne-
je povezani z obrambnim in varnostnim 
sistemom nove države. Vsebina delovanja 
nove organizacije je bila podobna prejšnji 
in je temeljila na povezovanju častnikov 
in podčastnikov, njihovemu druženju in 
vojaškostrokovnemu usposabljanju. Po 
začetnih uspehih je po nenadni smrti 
predsednika Franca Vidonje delovanje or-
ganizacije zamrlo. Delovanje območnega 
združenja je v M. Soboti ponovno oživelo 
v letih od 2002 do 2007, ko je organizaci-
ji predsedoval Dušan Grof. Z organizacijo 
zanimivih predavanj, strokovnih ekskurzij 
in drugih dejavnosti je bila častniška orga-
nizacija močno prisotna v lokalnem okolju. 
Po premestitvi predsednika in nekaterih 
članov predsedstva na delovna mesta izven 
regije so nastale kadrovske težave pri vode-
nju organizacije in delovanje je ponovno 
zamrlo. Nekaj častnikov in podčastnikov se 
je leta 2014 zbralo v iniciativnem odboru 
za oživitev delovanja častniške organizaci-
je na območju Upravne enote M. Sobota. 
Člani iniciativnega odbora so se še pred 
formalno oživitvijo delovanja območne or-
ganizacije udeležili streljanja z AP na streli-
šču v Mačkovcih in kuhali enolončnico ob 
dnevu odprtih vrat vojašnice v M. Soboti. 
Zbor članov v septembru 2014 je pomenil 
ponovno oživitev delovanja organizacije. 

Pod vodstvom novega predsednika Stani-
slava Gorčana je po dveh letih delovanje 
območnega združenja uspešno zaživelo. 
Danes ima združenje 58 članov. Organiza-
cija se je uspešno povezala in se vključuje 
v dejavnosti drugih OZSČ v regiji. Člani 
območnega združenja se vključujejo v de-
javnosti sorodnih organizacij, predvsem v 
dejavnosti Območnega združenja ZVVS, 
Policijskega veteranskega društva SEVER 
za Pomurje, Prekmurskega društva Ge-
neral Maister in Območnega združenja 
borcev za vrednote NOB. Ob tem je treba 
poudariti, da je vsaj polovica članov OZSČ 
hkrati tudi članov drugih organizacij, pred-
vsem OZ ZVVS. 

Tako smo se člani OZSČ v teh dveh letih 
udeležili treh pohodov, sodelovali na 16 
spominskih slovesnostih, eni slovesnosti 
na osnovni šoli, bili udeleženci na dveh 
predstavitvah zbornikov in odprtju ene 
razstave ter se skupaj s člani veteranskih 
organizacij udeležili krvodajalske akcije. 
OZSČ je organiziralo eno strokovno ek-
skurzijo po pomnikih osamosvojitvene 
vojne v regiji, člani našega združenja pa 
so se udeležili ekskurzije v Parku vojaške 
zgodovine v Pivki, katere organizator je 
bilo območno združenje ZVVS. OZSČ pa 
je zelo dobro sodelovanje razvilo z vojašni-
co v Murski Soboti. Že kar navadili smo se 
na to, da so naši sestanki v prostorih voja-
šnice. V vojašnici smo pripravili tudi eno 
vojaškostrokovno usposabljanje za svoje 
člane. Ekipa našega združenja pa je postala 
že stalna članica na slovesnostih SV. Tako 
je naša ekipa kuhala bograč na prireditvi 
ob Dnevu SV na letališču v Rakičanu, na 
»regrutaciji« v Beltincih ter enolončnico ob 
vsakoletnem dnevu odprtih vrat vojašnice 
M. Sobota. Člani našega združenja pa so 
sodelovali tudi na lanskoletni dejavnosti 
seznanitve vojaških obveznikov v času sej-
ma SOBRA v Gornji Radgoni. Največje za-
nimanje in interes pa člani našega združe-
nja kažejo za streljanje z vojaškim orožjem. 
Tako se je streljanja s puško M-48, katere-
ga organizatorka je bila vojašnica Murska 
Sobota, v dveh letih udeležilo skupno 33 
naših članov, od katerih so se kar 4 ekipe 
uvrstile na nadaljnje tekmovanje. V sode-
lovanju z vojašnico pa smo pomurska ob-
močna združenja častnikov organizirala 
še streljanje z avtomatsko puško in pištolo, 
ki se ga je v dveh letih iz našega združenja 
prav tako udeležilo skupno 34 članov.  Želja 
članov in vodstva našega združenja je tudi 
vnaprej ohraniti dobro sodelovanje z dru-

gimi pomurskimi častniškimi združenji, s 
sorodnimi domoljubnimi in veteranskimi 
organizacijami ter povečati prisotnost in 
prepoznavnost organizacije v lokalnem 
okolju. Znotraj organizacije bomo v sode-
lovanju s sosednjimi častniškimi organi-
zacijami poskušali povečati zanimanje za 
vojaškostrokovna usposabljanja. Posebna 
želja in izziv pa nam ostajata vključiti več 
mlajših častnikov in podčastnikov v orga-
nizacijo, predvsem iz vrst stalne sestave SV, 
ter med temi pridobiti tudi kakšno članico.

major Ivan Smodiš,  
sekretar OZSČ Murska Sobota 

OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH  
ČASTNIKOV LENDAVA

Območno združenje slovenskih častnikov 
Lendava deluje že skoraj 65 let, ustanov-
ljeno je bilo decembra 1952. Čeprav je od 
ustanovitve do danes delovalo pod različ-
nimi imeni, je bil osnovni namen združe-
nja isti, tj. vojaškostrokovno izobraževanje 
in usposabljanje članov. V poslovni register 
društev je bilo vpisano 28. julija 1976, kar 
pomeni, da je lani praznovalo 40-letnico 
samostojnega delovanja. Združenje je pro-
stovoljna samostojna vojaškostrokovna in-
teresna in stanovska organizacija. V prete-
klosti je na območju današnjega delovanja, 
tj. v Upravni enoti Lendava, delovalo pet 
krajevnih organizacij, in sicer v Lendavi, 
Dobrovniku, Turnišču, Črenšovcih in Ve-
liki Polani, ki so bile vključene v Občinski 
odbor Lendava. Po letu 1986 je delovalo 
kot enotna občinska organizacija, po osa-
mosvojitveni vojni leta 1991 pa je ponovno 
prišlo do reorganizacije, tako da sedaj de-
luje na območju občin Črenšovci, Dobrov-
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nik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in 
Velika Polana. 

V združenje je bilo do leta 2005 vključenih 
še približno 140 članov, ki so bili pripadniki 
redne sestave Slovenske vojske, upokojeni 
častniki in častniki v rezervni sestavi. Da-
nes pa je aktivnih le še 64 članov. Člani so 
vsako leto starejši, saj se mlajši pripadniki 
Slovenske vojske v združenje ne včlanjuje-
jo. Zaradi tega nastajajo tudi težave s prev-
zemanjem vodstvenih funkcij, saj le redki 
želijo prevzeti odgovornost, ki jo narekuje 
Zakon o društvih. Združenje je vpisano v 
register društev pri Upravni enoti Lenda-
va in deluje v javnem interesu po statutu 
in v skladu z Zakonom o društvih. Sedež 
združenja je v Lendavi, Trg ljudske pravice 
12. Vodi ga predsedstvo, ki mu predseduje 
predsednik. Mandatna doba vseh izvolje-
nih organov je štiri leta. Združenje je vklju-
čeno v Zvezo slovenskih častnikov.
Vsako leto na programski konferenci, ki je 
februarja ali marca, sprejmemo ambicio-
zno realen program dela, zato ga uspešno 
realiziramo.

Združenje uresničuje svoje cilje na več pod-
ročjih dejavnosti, in sicer na vojaškostro-
kovnem področju, pri urejanju statusnih 
in socialnih vprašanj in sodelovanju s Slo-
vensko vojsko, na področju mednarodnega 
sodelovanja, publicistične dejavnosti, kul-
turnega in družabnega življenja, športno-
-rekreativne dejavnosti in sodelovanja s su-
bjekti izven zveze.  Vsako leto organiziramo 
po eno predavanje in posredujemo infor-

macije svojim članom na eno od naslednjih 
tem: doktrina vojaške obrambe, reorgani-
zacija Slovenske vojske, aktualna vojaško-
politična dogajanja doma in po svetu, ci-
vilno-vojaška razmerja, vloga Slovenije kot 
članice Nata, predstavitev praktičnih izku-
šenj enot Slovenske vojske v mirovnih ope-
racijah, terorizem, seznanitev z delom in 
življenjem na tujih vojaških šolah in akade-
mijah in druga aktualna vprašanja z vojaš-
kostrokovnega področja. Uspešno uveljav-
ljen in v pomurskem prostoru odmeven je 
vsakoletni decembrski mednarodni zimski 
pohod, na katerem spoznavamo posame-
zne dele pokrajine na območju delovanja 
združenja s poudarkom na terenu, flori in 
zgodovinskih dejstvih. Strokovni ekskurziji 
sta navadno dve, ena je namenjena članom, 
druga pa tako članom kot nečlanom. Daje-
mo pobude in pomagamo svojim članom 
pri urejanju statusnih vprašanj, ki izvirajo iz 
pravic in dolžnosti vojaških častnikov pre-
ko delovanj pisarne Uprave za obrambo. V 
dogovoru s Slovensko vojsko organiziramo 
obiske in oglede poveljstev in enot Sloven-
ske vojske, vojaških vaj, seznanjamo se z 
opremo in oborožitvijo, sodelujemo z vo-
jaškimi šolami na področju učenja iz izku-
šenj, izvajamo skupna streljanja z vojaškim 
orožjem. Na območju Pomurja smo bili 
pobudniki za uvedbo streljanj v organizaciji 
s Slovensko vojsko, ki se izvaja že nekaj let.

Sodelujemo z vojaškimi združenji iz tujine, 
zlasti z združenji iz sosednjih držav. Naše 
združenje zelo uspešno sodeluje s sorodno 
organizacijo iz Marcalija na Madžarskem, s 
katero od leta 1995, takrat verjetno prvi v 
Sloveniji, razvijamo obliko sodelovanja, ki 
je prerasla formalne odnose in se razvila v 
prijateljstva med družinami posameznih 
članov. Zavzemamo se za predstavljanje 
v javnosti preko radia, spletnih portalov, 
časopisa, najbolj pa preko glasila Zveze 
slovenskih častnikov. Sodelujemo na ti-
skovnih konferencah. Skupaj s častniško 
organizacijo iz Marcalija smo izdali biltena 
ob 10. in 15. obletnici sodelovanja. Naše 
združenje organizira vsako leto družabno 
srečanje ob dnevu žena. Redno obiskujemo 
muzeje in vojaške razstave tako doma kot 
v tujini, največ na Madžarskem. Pikniki so 
redna oblika, na kateri so prisotni družinski 
člani. Vsako leto organiziramo orientacij-
ski pohod, naši člani pa se udeležujejo tudi 
športnih tekmovanj, ki jih organizira zveza. 
Redno se udeležujemo strelskih tekmovanj, 
ki jih organizirajo strelska društva. Uspeš-
no sodelujemo z vsemi sorodnimi društvi 

in združenji v ožjem in širšem okolju, tj. z 
OZVVS Lendava in OZSČ Gornja Radgo-
na, Murska Sobota, Ljutomer, Radovljica in 
Sežana, z združenjem SEVER za Pomurje 
in z Združenjem borcev za ohranjanje vre-
dnot NOB Lendava. Najtesneje sodelujemo 
z OZVVS Lendava, s katerim si delimo de-
lovne prostore, načrtujemo, organiziramo 
in izvajamo skupne letne dejavnosti. S tem 
vzajemno zmanjšujemo stroške dogodkov, 
proslav in prireditev. Združenje pridobiva 
finančna sredstva iz dotacij občin na obmo-
čju delovanja, članarin članov, iz javnih raz-
pisov in dotacije zveze. Za celotno delova-
nje namenimo letno približno 6000 evrov. 
Večina denarja je namenjena za izvedbo 
programa, približno 800 evrov pa za delo-
vanje organizacije (pošta, telefon, banka, 
računovodstvo, računalnik ipd.). Projekti, 
ki jih izvajamo, so financirani iz sredstev 
združenja, kar pa ne velja za strokovne eks-
kurzije, ki se jih udeležujejo tudi družinski 
člani, saj se v tem primeru delno financira 
le prevoz, družabni del pa v celoti plačajo 
udeleženci sami.  Naše delo v preteklosti 
ni ostalo neopaženo, zaradi česar smo od 
Občine Lendava dobili v brezplačen najem 
prostore nekdanjega centra za obveščanje, 
kjer imamo skupno pisarno z OZVVS Len-
dava. Skupne prostore, ki obsegajo sejno 
sobo za 20 ljudi, sanitarije, priročno skladi-
šče in manjšo kuhinjo, si delimo še z ZZB 
NOB Lendava. Letne konference pa pote-
kajo v najetih prostorih, kjer je na razpola-
go tudi prehrana. Leta 2000 smo s pomočjo 
donatorjev razvili tudi društveni prapor.

V preteklih letih smo skupaj z OZVVS naba-
vili osebni in prenosni računalnik z ustrezni-
mi programi. Tako smo preko interneta po-
vezani tudi s svojimi člani, vendar pa preko 
elektronske pošte ni mogoče obveščati vseh 
članov, saj imajo e-naslov le nekateri. Na raz-
polago pa so nam telefonske številke večine 
članov, ki jih o nujnih zadevah obvestimo po 
telefonu, kar zahteva veliko časa. Imamo še 
LCD-projektor in manjše prenosno ozvoče-
nje, ki ju uporabljamo na proslavah, letnih 
konferencah in drugih prireditvah. Priho-
dnost uspešnega delovanja v združenju vidi-
mo v širitvi sodelovanja z lokalno skupnostjo 
in Slovensko vojsko, saj predstavljamo pove-
zavo med civilno družbo in vojsko. Oblikova-
nje vzajemnega odnosa z vsemi sodelujočimi 
bo zagotovo pripomoglo k uspešnejšemu 
uveljavljanju skupnih interesov.

Robert Lenarčič,  
predsednik OZČS Lendava


