
PREDSTAVITEV  

OBMOČNEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV LAŠKO 

PONOSNI – ZA DOMOVINO 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško, je prostovoljna, samostojna, stanovska, 

interesna in strokovna organizacija vojaških častnikov in podčastnikov na območju občin 

Laško in Radeče ter deluje skladno s statusom društva, ki deluje kot društvo v javnem 

interesu na področju obrambe. Območno združenje slovenskih častnikov Laško je pravna 

oseba zasebnega prava in deluje kot član krovne Zveze slovenskih častnikov Republike 

Slovenije.  Združenje predstavljata predsednik območnega združenja stotnik Zvonko Zorec (v 

njegovi odsotnosti podpredsednik višji vodnik Milan Klenovšek) in sekretar stotnik Konrad 

Zemljič. Sedež Območnega združenja slovenskih častnikov Laško je v Laškem: Trubarjeva 

ulica 3, p.p. 103, SI-3270 Laško. 

Združenje je bilo registrirano pri pristojnem organu leta 1994, torej letos slavimo triindvajset 

letnico delovanja, upoštevajoč pa tudi obdobje delovanja naše pravne predhodnice – Zveze 

rezervnih vojaških starešin pa lahko upoštevamo častitljivih 62 let delovanja. 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško kot strokovna organizacija v skladu z ustavno 

in zakonsko določenimi temelji obrambnega in zaščitnega sistema in na podlagi 

pridobljenega statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe,  ter 

pooblastil določenih z zakonom, ter programskih usmeritev: 

- sodeluje in se vključuje v razprave o strokovnih vprašanjih  dograjevanja in uveljavljanja 

obrambnega sistema in sistema zaščite ter reševanja ter daje predloge in pobude, 

- organizira in izvaja vojaško strokovno izobraževanje svojih članov ter drugih častnikov in 

podčastnikov po lastnem programu in usmeritvah Združenja slovenskih častnikov, 

- organizira in izvaja strokovne in interesne dejavnosti informativne narave, 

- sodeluje z ustanovami, enotami in poveljstvi Slovenske  vojske, 

- sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih aktivnosti, ki prispevajo k večji obrambni 

pripravljenosti v državi oziroma na območju občin Laško in Radeče, 

- skrbi za domovinsko vzgojo in izobraževanje mladine, 

- izvaja aktivnosti za spodbujanje solidarnosti in humanih medsebojnih odnosov ter 

razvijanje raznih oblik prostovoljne družbene pomoči ter samopomoči za ostarele, bolne in 

onemogle člane, na osnovi vzajemnosti neguje sodelovanje z drugimi civilnimi 

demokratičnimi gibanji in kategorično odklanja vsako uporabo vojakov za demokraciji 

nasprotne cilje kot tudi uporabo  vojakov v boju proti lastnemu narodu, 



- razvija in neguje športno rekreativno dejavnost članov  združenja in popularizira vojaško 

športne panoge, skrbi za kulturno in družabno življenje članov združenja. 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško, njegovi organi in člani sodelujejo pri 

uresničevanju ciljev in smotrov z ustreznimi organi, poveljstvi slovenske vojske in 

programsko sorodnimi organizacijami in društvi, še posebej na področju obrambe in zaščite, 

veteranstva, socialnega skrbstva, humanitarnih ter kulturnih in športno rekreativnih 

dejavnosti. Združenje se lahko samostojno včlani v sorodne organizacije, ki imajo podobne 

namene in cilje doma in v tujini.   

Članstvo v organizaciji v preteklosti ni bilo registrirano po avtomatizmu (kar bi po eni strani 

prišlo prav – sploh z vidika čedalje bolj omenjane strateške rezerve obrambnih sil, pri čemer 

naj bi tvorili hrbtenico te strateške rezerve); od približno dobrih 300 članov ZRVS tik pred 

osamosvojitvijo, smo z novim včlanjevanjem in prostovoljno odločitvijo za članstvo v ZSČ v 

svoji, neodvisni državi uspeli vrste dodobra razredčiti (nekaj zaradi spremenjenih okoliščin v 

družbi, kar precej zadržanosti pa je bilo  posledica neprimernega in na trenutke 

omalovažujočega odnosa takratnega Ministrstva za obrambo do našega članstva). Tik pred 

razpustom združenja (vsled finančnih zagat, deloma tudi nezainteresiranosti za delo), je v 

OZSČ Laško leta 2010 prišlo do zamenjave na čelu organizacije. Z malo drznejšim pristopom 

in obogatitvijo programa dela, predvsem pa po konsolidaciji financ, smo članstvo vendarle 

uspeli premakniti v pozitivno smer – od 92 članov leta 2010 se je do danes številka povzpela 

do števila 210, predvsem tudi mlajše populacije in članic (20 -  kar predstavlja slabih 10 

odstotkov članstva). 

Poseben problem ostaja včlanjevanje aktivnih podčastnic, podčastnikov, častnic in častnikov 

v naše vrste. Čutimo, tudi po razgovorih s posamezniki, da še premalo čutijo pripadnost 

častniški organizaciji (tudi: »češ, kaj pa imam od tega«). Na tem področju bomo morali še 

marsikaj postoriti, predvsem pa programe pripraviti tako, da bodo vsebovali tudi vsebine za 

aktivno zaposlene naše bodoče člane; malo manj pa bo potrebnih tudi zakonskih zadržkov 

pri pridobivanju osnovnih podatkov o stalni sestavi – predlagamo, da se podčastniku ali 

častniku ob nastopu službovanja ponudi včlanitev v temeljne organizacije ZSČ, ob pripombi, 

da brez včlanitve tudi v zboru ZSČ ne more biti…. 

Za  uspešnejše pomlajevanje združenja smo na zboru članov sprejeli tudi sklep, ki omogoča 

včlanitev tudi osebi, ki je pripravljena s svojim delovanjem pripomoči k razvijanju in krepitvi 

dela Združenja slovenskih častnikov, predvsem Območnega združenja slovenskih častnikov 

Laško, četudi nima podčastniškega ali častniškega čina, in ki sprejema s  Statutom določene 

pravice in dolžnosti. Praksa se je pokazala kot dobrodošla in daje pričakovane rezultate. 

V okolju, kjer delujemo, smo postali prepoznavna organizacija; predvsem s pojavljanjem v 

javnosti, na različnih prireditvah lokalnega in širšega pomena, s svojim praporom in 

praporščakom ter  delegacijami. V preteklosti smo se pojavljali predvsem v tako imenovanih 

bojnih uniformah, ki smo jih nekateri prevzeli še med osamosvojitveno vojno, nekateri pa 



malo kasneje ob odpisih Slovenske vojske.; te uniforme še vedno uporabljamo v primerih 

terenskega dela in ob slabši vremenskih pogojih. 

Po izrednih prizadevanjih častnega predsednika ZSČ polkovnika Mihe Butare, smo se pričeli 

pojavljati tudi v svečanih uniformah in s pripadajočimi insignijami. Odziv okolja je bil 

presenetljivo dober – z v začetku vprašujočih pogledov in nejevere, je danes že povsem 

razumljivo, da se naše članstvo pojavlja tudi v »prenovljeni » podobi. V združenju smo bili pri 

pridobivanju svečanih uniform, ob obilnem razumevanju lokalnih skupnosti in donatorjev, 

dokaj uspešni – zagotoviti smo uspeli 18 kompletov (sicer nekaj brez vetrovk), kar nam 

omogoča dostojno predstavljanje v javnosti. Za preostalo članstvo bomo tudi v prihodnje 

skušali pridobiti določeno število vsaj t.i. bojnih ali terenskih uniform – interes je dokajšen 

(pojavljajo pa se rahli problemi pri odstranjevanju oznak SV: člani se sprašujejo, čigav del 

strateške rezerve pa smo; z namestitvijo oznak pripadnika ZSČ  in veterana ni problemov). 

V okolju smo, razen pojavljanja na raznovrstnih svečanostih, prepoznavni tudi po svojem 

bogatem programu dela, ki pa bo za v prihodnje še bogatejši in raznovrstnejši. 

Pa poglejmo aktivnosti (ki  se pojavljajo v naših načrtih dela) – po sklopih programa dela: 

- v okviru aktivnosti predsedstva, komisij in članov OZSČ smo izvedli zbor članov, na 

kvartal smo imeli seje predsedstva, nadzornega odbora, častno razsodišče pa k sreči 

ni bilo prezaposleno…., sodelovali smo na skupščini ZSČ in v okviru zmožnosti 

zagotavljali sredstva za delovanje preko javnih razpisov v lokalnih skupnostih, 

sklepanjem donatorskih pogodb, pogodb o nabavi uniform, urejanju dokumentacije 

za nabavo orožja in streliva ter pripravi letnih finančnih poročil…. 

- v sodelovanju s Slovensko vojsko smo izpeljali nekaj zahtevnejših nalog s področja 

vojaško strokovnega usposabljanja: tematski razgovor z načelnikom Generalštaba 

Slovenske vojske na  temo aktualnih varnostnih razmer po svetu in doma, izvedli smo 

dvodnevni tematski tabor, na katerem smo se usposabljali s področja orientacije, 

preživljanja v naravi in uporabi osebnega orožja – vojaška pištola cal. 9 mm, izvedli 

smo usposabljanja in tekmovanja v pripravi in kuhanju vojaškega obroka, 

usposabljanja in tekmovanja v streljanju z vojaško polavtomatsko puško CZ cal. 7.62 

mm, izvedli smo usposabljanje v ravnanju s protipožarnimi sredstvi in pripravili smo 

izobraževanje za praporščake društev naših lokalnih skupnosti,……..; 

- članstvo je precej aktivno na športno rekreativnih dejavnostih, predvsem pohodih, pa 

tudi drugih oblikah delovanja: udeležili smo se spominskih pohodov na slovesnosti: 

januarja -  Po poteh pohorskega bataljona od Rogle preko Treh žebljev do Osankarce,  

ekipno smo se udeležili državnega prvenstva v streljanju in smučanju na Golteh v 

februarju (lansko leto ženska ekipa zmagovalka, v letošnjem letu pa so fantje dosegli 

tudi odlično drugo mesto), preko istega konca tedna smo se udeležili tridnevnega 

Pohoda po poteh XIV. divizije od Sedlarjevega preko Bohorja do Gračnice pri Rimskih 

Toplicah, ob dnevu ustanovitve OF za Štajersko smo bili prisotni na spominskem 

pohodu od Rimskih Toplic preko Govc do Rečice pri Laškem, tudi na Kumu ob dnevu 



državnosti nismo manjkali, prav tako smo prisostvovali na pohodu po poteh NOB v 

Rečici pri Laškem, z delegacijo smo se udeležili tudi svečanosti na Menini planini, 

»gora jurišev« - Graška gora, kjer se srečamo veteranske in domoljubne ter planinske 

organizacije, ne more miniti brez naše udeležbe na pohodu in slovesnosti, bili smo na 

slovesnosti ob obletnici zadnjega boja I. celjske čete v Šentrupertu in na slovesnosti 

borcev Kozjanskega na Bohorju, naša tekmovalka je odlično opravila z 

ultramaratonom Celje – Logarska dolina in zasedla drugo mesto, organizirali in izvedli 

smo tudi pohod od Laškega, preko Vrha pri Laškem in Blatnega vrha ter Voluša do 

Jurkloštra, čaka pa nas še tekmovanje v namiznem tenisu, ki ga organiziramo za 

domoljubne in veteranske organizacije na Marija Gradcu, pred nami je tudi 

tradicionalni pohod po poteh osvoboditelje Starega piskra od Celja do Šmartnega v 

Rožni dolini in še ena odmevnejših aktivnosti – pohod in udeležba na tradicionalnem 

srečanju in svečanosti ob zaključku I. svetovne vojne pri Krnskih jezerih (dvodnevna 

zadeva: prvi dan udeležba na slovesnosti, drugi dan pa strokovna ekskurzija na poti 

domov – po pomnikih I. svetovne vojne – ogledali si bomo muzejsko zbirko v Lokvah 

in Lipico); v letošnjem letu smo izvedli tudi strokovno vojaško ekskurzijo, 

poimenovano Po poteh spominov, v okviru katere smo v treh dneh obiskali kulturne 

in zgodovinske pomnike iz daljne in polpretekle, pa tudi bližnje zgodovine življa 

Srbije; 

- sodelovali smo tudi s sorodnimi in sosednjimi združenji, predvsem na športnih 

dejavnostih: udeležili smo se tekmovanja v streljanju z MK puško pri kolegih v 

Brežicah, že tradicionalno srečanje s prijatelji iz Zgornjega Posočja smo letos opravili 

kot gostje pri domoljubnih in veteranskih organizacija v Tolminu, kuharska znanja 

smo preizkusili tudi na »Golažijadi« v Rimskih Toplicah, prisotni pa bomo tudi na 

tradicionalnem pohodu po nekdanjih trških mejah Laškega; 

- seveda nismo manjkali na »protokolarnih« slovesnostih ob dnevu upora proti 

okupatorju, žalnih slovesnosti ob dnevu spomina na pokojne, na svečanostih ob 

dnevu državnosti in dnevu samostojnosti in enotnosti; 

- aktivnosti se v poprečju udeležuje med 20 in 50 člani (ne vedno eni in  isti, se 

izmenjujejo, glede na časovne zmožnosti in delovne ter druge obveznosti) obvezno 

pa je na manifestacijah prisoten naš prapor ali pa vsaj pohodna zastava s primerno 

opremljenim zastavonošem. 

Skozi navedene aktivnosti  skrbimo tudi za psiho fizično pripravljenost članstva, predvsem pa 

skušamo med članicami in člani ustvarjati dobro, tovariško vzdušje, ki je nadgrajeno tudi z 

obnovitvijo ali pridobitvijo znaj, ki nam lahko prav pridejo ob vsakdanjih zadevah, tudi 

tegobah in nesrečah. 

Res je, da se vse premalo v lokalnih skupnostih in širše zavedajo ne neprecenljiv potencial 

znanja in izkušenj, ki ga premoremo in nas ne vključujejo v pripravljanje in usposabljanje 

prebivalstva s področja civilno reševalnih in zaščitnih dejavnosti. 



Ko pogledamo v prihodnost, vidimo dobre možnosti za delovanje, predvsem z naše, 

prostovoljne strani, malo več dela pa bo s financiranjem dejavnosti in programov; upamo, da 

bomo skupno, z razumevanjem organov zveze in lokalnih skupnosti prebrodili tudi tovrstne 

težave. Zraven že naštetih aktivnosti, ki smo jih izpeljali v preteklem letnem obdobju, smo v 

programih dela za leto 2017 dodali še nekaj (za prihodnje leto  tudi po sklopih drugače 

razvrščenih) nalog: 

- v okviru organizacijsko statutarne dejavnosti bomo imeli v razpravi in izdelavi 

spremembe in dopolnitve internih aktov, na novo se nam pojavljajo regijski posveti in 

vzpodbujanje delovanja interesnih združen v okviru OZSČ Laško; 

- v sklopu vojaško strokovne dejavnosti bomo izpeljali že do sedaj začrtane naloge, 

dodano pa imamo enodnevno usposabljanje mladine zaključnih letnikov osnovnih šol 

z namenom predstavitve vojaškega poklica v obliki predavanja, praktičnega prikaza 

dela in opreme pripadnikov Slovenske vojske, predstavitev pripadnikov Slovenske 

vojske za nižje razrede po osnovnih šolah v Radečah, Rimskih Toplicah in Laškem; 

- na spominsko – domoljubnih in protokolarnih dejavnostih se bomo udeležili 

aktivnosti v obsegu, kot prejšnja leta s tem, da imamo dodano slovesnosti ob dnevu 

državnosti pri obeležjih osamosvojitvenih dogajanj v Laškem in Radečah, katerih 

organizator bomo; 

- kulturno družabna in športno rekreativna dejavnost bo ravno tako dopolnjena z 

novostmi: pripravo srečanja in piknika častniške organizacije, ZVVS, Društva XIV. 

divizije Laško in članov ZB NOB na »Ranču pri Karlu« na Oleščah pri Laškem in pohoda 

na le-to iz Laškega do Olešč; letos smo organizatorji srečanja z veteranskimi in 

domoljubnimi organizacijami Zgornjega Posočja v Laškem, udeležili se bomo ribiškega 

tekmovanja v ribolovu v Šoštanju, kamor nas vabi OZVVS Šoštanj, organizirali pa 

bomo tudi družabno srečanje članic in članov v Radečah s športno rekreativnimi 

panogami za popestritev; 

- v okviru informativne dejavnosti si bomo še naprej prizadevali članstvo, pa tudi širše 

občestvo obveščati o dejavnostih našega združenja in zveze (na kvartal pisno 

obvestilo o delu), obveščanje preko novo odprte spletne strani in socialnega omrežja, 

obveščanje o delu preko glasil lokalnih skupnosti in regijskega tiskanega medija, 

predvsem pa članice in člane vzpodbuditi k uporabi elektronske pošte, preko katere 

smo že do sedaj dokaj uspešno opravljali obveščanje; v okviru navedenih medijev pa 

bomo izstavljali tudi informacije o delu v Slovenski vojski ter pripomogli k promociji 

vojaškega poklica… 

- kadrovska, finančna in logistična dejavnost je področje, kjer nas čaka še kar nekaj 

dela: popolnitev in ažuriranje kadrovskih evidenc, urejanje sofinanciranja z lokalnimi 

skupnostmi in državnimi organi, opremiti in prenoviti je potrebno opremo v pisarni 

združenja, za vse, ki imajo uniforme (terenske in svečane) poskrbeti, da bodo 

opremljeni s pripadajočimi insignijami, s sistemom nagrajevanja in pohval so bomo 

ustrezno zahvalili zaslužnim posameznikom in organizacijam za njihov doprinos pri 

uresničevanju naših programov dela; 



- področje zdravstvene in psiho-socialne in materialne podpore članstvu je del nalog, ki 

smo ga doslej premalo udejanjali; v večji meri se bomo posvetili spremljanju 

socialnega položaja članstva; z aktivnim sodelovanjem z drugimi subjekti pri 

zagotavljanju in krepitvi zdravja in dobrega počutja članic in članov bomo naredili 

korak naprej proti aktivnejšemu delu pripadnikov združenja, posebna naloga pa bo 

širitev zavedanja za vključevanje v preventivne programe za izboljšanje zdravja ( SVIT, 

ZORA, DORA…..) 

- planirali smo tudi pričetek navezave stikov s sorodnimi stanovskimi organizacijami 

pobratenih občin v Srbiji, na Hrvaškem in v Nemčiji (postopno in za enkrat brez 

prevelikega hrupa – da se spoznamo in vidimo možnosti sodelovanja…) 

- sodelovati pa nameravamo vsaj v tolikšni meri kot do sedaj s poveljstvi in enotami 

Slovenske vojske, Policije in ostalimi domoljubnimi in veteranskimi združenji v 

lokalnem in regijskem, pa tudi državnem nivoju. 

Menimo, da je program za prihodnje leto dovolj pester in atraktiven, da bo privabil zgledno 

število članic in članov, pa tudi kakšnega novega pripadnika si obetamo, predvsem iz vrst 

aktivnih pripadnikov SV, ki živijo na območju naših lokalnih skupnosti. 

Brez sodelovanja s poveljstvi in enotami Slovenske vojske bi zelo težko uresničili zastavljene 

cilje. Pohvaliti moramo zgledno sodelovanje in predvsem razumevanje pri reševanju planskih 

zagat s strani bivših načelnikov Generalštaba Slovenske vojske: generalmajorja dr. Alojza 

Šteinerja in generalmajorja mag. Dobrana Božiča, generalmajorja dr. Andreja Ostermana, 

poveljnikov in častnic in častnikov 20. MOTB, sedaj 20. PEHP Celje: polkovnika Boštjana Baša, 

polkovnika Boštjana Močnika, polkovnika Boštjana Novaka, …… 

Dolgoletni predsednik Zveze slovenskih častnikov polkovnik Miha Butara je s svojim 

razumevanjem in potrpežljivostjo pripomogel, da smo kot temeljna organizacija obstali in se 

okrepili (da ne bo storjena krivica – stotnik Janko Ljubič je k vsej pogači doprinesel ravno 

tako velik delež razumevanja in pomoči); prav tako so za naše dokaj uspešno delo »sokrivi«: 

polkovnik Bojan Potočnik, general podpolkovnik Albin Gutman in v zadnjem času general 

major dr. Alojz Šteiner. Vsem iskrena zahvala, s pridihom pričakovanja, da bomo tudi v 

prihodnje lahko dobro sodelovali, ne glede na področje dela, kjer se bomo srečevali. 

Članicam in članom Območnega združenja slovenskih častnikov Laško, kot tudi vsem 

občankam in občanom želimo obilo uspeha in zadovoljstva pri delu pri prihajajočih mesecih 

in novem letu. 

 

PREDSTAVITEV PREDSEDNIKA OZSČ LAŠKO 

 

Stotnik Zvonko Zorec – predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Laško 



 

Stotnik Zorec je rojen v Postojni, 25. septembra 1954. Zaradi očetovih službenih obveznosti 

se je z družino že v mladosti preselil v Laško, kjer biva še danes. Po izobrazbi je višji gostinski 

tehnik – smer kuhar. Poklicno pot je začel na svojem področju, najprej v Hotelu Evropa v 

Celju in nato v Zdravilišču Laško. Med samostojne podjetnike je stopil s prevzemom obrata 

družbene prehrane v Banki Celje; po tej izkušnji je pot nadaljeval kot vodja kuhinj in oskrbnik 

na planinskih postojankah (na Krvavcu, Vršiču, na Komni in na Krnskih jezerih. Pred 

upokojitvijo je zaposlitev ponovno našel v domačem kraju v Gostišču Čater na Marija Gradcu, 

od letošnjega leta pa je v vrstah upokojencev. 

Vojaško izobraževanje je začel kot mladinec prostovoljec v Teritorialni obrambi, kar ga je 

zbližalo z možnostjo nadaljnjega šolanja na vojaškem področju.  V prvi generaciji slušateljev 

Šole za rezervne oficirje v Ljubljani je imel čast obiskovati tovrstno obliko šolanja. Stažiranje 

je opravil v Mariboru, po zaključku vojaškega roka pa je prešel v enote Teritorialne obrambe 

in kaj kmalu za tem na opravljanje dolžnosti »rezervista« v okviru Ministrstva za notranje 

zadeve s področja varnosti. 

Bil je aktiven član naše pravne predhodnice – ZRVS, ob ustanovitvi ZSČ pa je vstopil v to 

organizacijo in v njej na več področjih aktivno sodeloval. V času, ko je bila lokalna 

organizacija tik pred razpustom, je s somišljeniki prevzel odgovorno funkcijo predsednika 

OZSČ Laško in jo uspešno opravljal v mandatu 2010 – 2014 in na podlagi uspešnih rezultatov 

bil ponovno izvoljen za delo v mandatu 2014 – 2018. 

Stotnik Zorec je tudi član drugih domoljubnih in veteranskih združenj: Območnega združenja 

veteranov vojne za Slovenijo Laško, Društva za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije 

Laško in OZB NOB Laško ter Planinskega društva Laško; v okviru teh združenj in društev 

uspešno predstavlja in zastopa interese OZSČ Laško. 

 

Pripravil:                                                                                                         OZSČ LAŠKO  

Stotnik Konrad Zemljič                                                                             Stotnik Zvonko Zorec  

Sekretar                                                                                                          Predsednik 

                                                                                                                                     


