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POROČILO 
o delu Območnega združenja slovenskih častnikov Laško v letu 2016 

 
Delo našega združenja je v letu 2016 izhajalo iz programa dela, ki smo ga sprejeli pred letom dni na 
zboru članov. Na seji predsedstva dne 15.02. 2017 smo pregledali realizacijo programa dela in 
ugotovili, da je bil realiziran v celoti, nekaj nalog smo izpeljali celo preko načrtovanega. Kot prejšnja 
leta, lahko ugotovimo, da se je različnih aktivnosti udeležilo dokajšnje število naših članov. 
Število članstva se je v preteklem obdobju, od zadnjega zbora članov povečalo, tako, da je število 
članic in članov na današnji dan 210; večina podčastnic in podčastnikov ter častnic in častnikov je 
brez aktivnega razporeda, ostali pa so zaposleni v MORS ali upokojeni delavci MORS. Menimo, da 
smo dvome o smiselnosti obstoja organizacije dokončno odpravili, in da bomo v prihodnje lahko med 
svoje vrste povabili še več, predvsem mlajših in zaposlenih v MORS, sploh, če bodo v raznovrstnosti 
programa dela našli tudi kanček svojih interesov. 
Izpostaviti moram problem financiranja združenja; dobršen del sredstev zberemo s članarino in 
prostovoljnimi prispevki, tudi s strani občinskih proračunov dobimo za določene izvedene projekte (dva 
na leto v Občini Laško, za letno kritje programa pa pogodbeno dogovorjen znesek s strani Občine 
Radeče), del sredstev nam nameni za izvajanje programov Zveza slovenskih častnikov, so pa to vse 
skupaj sredstva, ki pa večinoma ne zadoščajo za kritje stroškov. Sedež združenja si delimo s sorodno 
organizacijo: Območnim združenjem Zveze veteranov vojne za Slovenijo Laško, s katerim si delimo 
funkcionalne stroške najema prostora. 
Potrebno je poudariti razumevanje vodilnih struktur občin Laško in Radeče, ki nam priskočijo na 
pomoč pri realizaciji točk programa dela, ki niso opredeljene skozi financiranje projektov in prireditev, 
in ki niso vedno izražene kot neposredna denarna pomoč, za kar se jima lepo zahvaljujemo. 
Program dela smo realizirali po aktivnostih, o katerih ste bili seznanjeni s sprejemom načrta dela za 
leto 2015 na lanskem zboru in po kvartalnih obvestilih o načrtovanem delu za naslednje tri mesece, 
zato ne bom navajal posamično vsake zadeve – na mizah imate na vpogled nekaj izvodov programa 
dela za lansko leto, da lažje sledite izpeljanemu, za podrobnejšo obrazložitev pa smo vam na voljo s 
takojšnjimi odgovori. 
Zahvaliti se moram zastavonošama – višjemu praporščaku Rudiju in stotniku Kondiju (ki ga po potrebi 
zamenja), pa tudi ostalim usposobljenim zastavonošam vodniku Karlu, desetniku Branku, 
poddesetniku Robiju in ostalim, ki s svojo udeležbo na večini aktivnosti prispevajo za dobro 
predstavitev združenja, zveze in lokalnih skupnosti. 
Za pomoč pri realizaciji programa dela se moram zahvaliti predsedniku in sekretarju ZSČ – generalu 
dr. Alojzu Šteinerju in brigadirju Martinu Jugovcu, Slovenski vojski z  načelnikom GŠSV generalom dr. 
Andrejem Ostermanom in poveljstvom Vojašnice Celje na čelu s poveljnikom polkovnikom Boštjanom 
Novakom, sosednjim in sorodnim društvom in združenjem, vsem donatorjem in prijateljem, ki so nam 
priskočili na pomoč, predvsem pa vsem članom, ki ste dodali svoj delež, da je zadeva takšna, kot je. 
Na koncu naj se zahvalim današnjim gostiteljem – Gostišču Bezgovšek – za dobre pogoje dela, 
predstavnikom Slovenske vojske in Slovenske policije ter drugih društev iz zvez ter medijev, ki ste s 
svojo prisotnostjo pripomogli k uspešnemu delu današnjega zbora in dela med letom na sploh. 
 
Hvala za pozornost.                                                                                 
                                                                                                      PREDSEDNIK OZSČ LAŠKO 
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