
 

Na podlagi 1. in 24. člena Zakona o društvih ZDRU-1(Uradni list RS št. 64/2011) je Zbor 

članov Območnega združenja slovenskih častnikov Laško sprejel dne 15.02.2013 spremembe 

in dopolnitve Statuta, in ga na izrednem zboru dne 19.04.2013 popravil in dopolnil tako, da se 

čistopis glasi: 

 

 

 

S T A T U T 

OBMOČNEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV 

L A Š K O 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško (v nadaljnjem besedilu tudi: OZSČ Laško), 

je prostovoljna, samostojna, stanovska, interesna in strokovna organizacija vojaških častnikov 

in podčastnikov na območju občin Laško in Radeče ter deluje s statusom društva, ki deluje 

kot društvo v javnem interesu na področju obrambe (Odločba Ministrstva za obrambo RS št.: 

093-51/2011-4 z dne 28.07.2011). 

 

2. člen 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško je pravna oseba zasebnega prava.  

Predstavlja  jo predsednik območnega združenja, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.  

Sedež Območnega združenja slovenskih častnikov Laško je v Laškem: Trubarjeva ulica 3, 

p.p. 103, SI-3270 Laško. 

 

3. člen 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško ima svoj žig, znak, prapor in pohodno 

zastavo.  

 

Žig je okrogle oblike s premerom 3 cm.  V njegovi  sredini je znak Združenja slovenskih 

častnikov, ob zunanjem robu je napis ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV, ob 

notranjem robu pa napis OBMOČNO ZDRUŽENJE ČASTNIKOV LAŠKO. 

 

Znak Združenja slovenskih častnikov je v obliki ščita. V ozadju sta prekrižana meča, ki sta 

kovinske barve in vidna samo delno. V notranjem polju ščita si z leve proti desni sledijo bela, 

modra in rdeča barva. V srednjem polju je kratica ZSČ in nižje spodaj lipov list ter v ozadju 

stiliziran Triglav. Črte roba ščita in lipovega lista so zlato rumene barve. 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško uporablja znak Združenja slovenskih 

častnikov Republike Slovenije.  

 

Prapor Območnega združenja slovenskih častnikov Laško je pravokotne oblike, velikosti 120 

cm x 86 cm. Podlaga je temno modre barve, na vrhu je polkrožen napis ZDRUŽENJE 

SLOVENSKIH ČASTNIKOV, pod tem OBMOČNO ZDRUŽENJE, sledi znak Združenja 

slovenskih častnikov, pod le-tem pa poudarjen napis LAŠKO. Drog prapora je rdeče barve s 

pozlačenim kovinskim zaključkom v obliki znaka Združenja slovenskih častnikov. Na drogu 

so pritrjeni zlati in srebrni žebljički članov in donatorjev. Ob posebnih prilikah se na prapor 

pripnejo žalni ali donatorski trakovi. 



 

Pohodna zastava Območnega združenja slovenskih častnikov Laško je replika prapora 

združenja iz vremenskim prilikam prilagojenega materiala, ki jo člani uporabljajo predvsem 

na terenskih aktivnostih. Nosi se na zložljivem drogu temno rjave barve dolžine 210 cm in 

debeline 3 cm. 

 

 

4. člen 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško je član Združenja slovenskih častnikov 

Republike Slovenije. 

 

 

II. ZNAČAJ IN NALOGE ZDRUŽENJA 

 

5. člen 

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 iz prejšnjega odstavka 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.   

 

 

 

 



6. člen 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško kot interesna organizacij zlasti: 

- skrbi za organizacijsko in kadrovsko krepitev organizacije ter za uresničevanje 

demokratičnih odnosov pri svojem  delovanju, 

- popularizira vojaki poklic ter razvija in varuje ugled podčastnikov in častnikov, 

- neposredno in  preko sredstev informiranja seznanja svoje člane in javnost z delovanjem 

Združenja slovenskih častnikov, 

- preučuje izkušnje sodobnih vojn in jih prenaša na mlajše generacije, 

- daje pobude, podpira in zastopa interese svojih članov pri urejanju statusnih in drugih 

vprašanj, ki izvirajo iz pravic in dolžnosti vojaških častnikov in podčastnikov, 

- sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini. 

Delovanje Območnega združenja slovenskih častnikov Laško je javno. 

 

 

III.  ČLANI, NJIHOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI 

 

7. člen 

Član Območnega združenja slovenskih častnikov Laško je lahko oseba: 

- ki ima državljanstvo Republike Slovenije, 

- ki ima častniški ali podčastniški čin, 

- ki v obdobju osamosvajanja Republike Slovenije in junijsko-julijske vojne v letu 1991 in 

tudi kasneje ni delovala proti interesom slovenskega naroda in države Slovenije, 

- ki je kot častnik ali podčastnik, angažiran v profesionalnih strukturah, razporejen v 

obrambnem sistemu ali nerazporejen, častno ravnal pri opravljanju obrambnih nalog, 

- ki je kot  pripadnik JLA, na poziv slovenskih državnih organov prestopila v Teritorialno 

obrambo do 18.07.1991,  razen če je po tem datumu delovala v zveznih (jugoslovanskih) 

institucijah  po nalogah slovenske države, 

- 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, 

- ki sprejema s tem Statutom določene pravice in dolžnosti. 

 

8. člen 

Članstvo v Območnem združenju je prostovoljno. 

 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena in prebiva na območju občine Laško ali 

Radeče se včlani v Območno združenje slovenskih častnikov Laško s podpisom pristopne 

izjave. Član združenja lahko postane tudi oseba, ki nima stalnega prebivališča na območju 

občin Laško in Radeče, če izpolnjuje pogoje za sprejem določene s tem statutom. 

 

Če predsedstvo Območnega združenja slovenskih častnikov Laško meni, da kandidat ne 

izpolnjuje pogojev za sprejem v članstvo, ga o tem obvesti s pisnim sklepom. Proti takemu 

sklepu je možen ugovor na Častno razsodišče Območnega združenja slovenskih častnikov 

Laško oziroma na Častno razsodišče Konference Združenja slovenskih častnikov. 

 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško vroči članu člansko izkaznico. Oblika in 

vsebina članske izkaznice ter pristopne izjave se določijo s pravilnikom Združenja slovenskih 

častnikov. 

 

 



9. člen 

Združenje slovenskih častnikov podeljuje naziv častnega člana Združenja slovenskih 

častnikov osebam iz domovine in tujine na predlog članov in organizacij ZSČ. 

 

Častno članstvo se v Združenju slovenskih častnikov dodeljuje na podlagi sklepa Predsedstva 

Združenja slovenskih častnikov osebam, ki so s svojimi dejanji prispevale pomemben delež 

pri osamosvajanju Republike Slovenije, krepitvi obrambnega sistema ter vloge in pomena 

slovenskega častniškega združenja. 

 

Častni člani imajo pravico, da so obveščeni o delu združenja. Lahko so prisotni na sejah zbora 

članov, nimajo pa pravice odločanja. 

 

Območno združenje slovenskih častnikov podeljuje naziv častnega člana Območnega 

združenja slovenskih častnikov Laško pod kriteriji iz prvih treh odstavkov tega člena. 

 

10. člen 

Člani Območnega združenja slovenskih častnikov Laško uresničujejo svoje pravice in 

dolžnosti v območnem združenju ter drugih  oblikah in načinih delovanja Združenja 

slovenskih častnikov. 

 

Član Območnega  združenja slovenskih častnikov Laško ima naslednje pravice in dolžnosti: 

- da se ravna po določbah tega Statuta in da s svojim delom prispeva k uresničevanju ciljev in 

nalog organizacij ter  smernic in stališč organov Združenja slovenskih častnikov, 

- da se udeležuje različnih oblik izobraževanja ter izpolnjuje svoje vojaško strokovno znanje, 

- da kot častnik strokovno deluje v svojem delovnem in bivalnem okolju in da se zavzema za 

razvijanje, uveljavljanje in krepitev obrambnega in zaščitnega sistema, 

- da v svojem združenju in njegovih organih izraža svoje mnenje,ga usklajuje z drugimi 

skupnimi interesi ter na tej podlagi dejavno sodeluje pri oblikovanju ter uresničevanju stališč 

in sklepov organov Območnega združenja slovenskih častnikov Laško,   

- da voli in je voljen v vse organe Območnega združenja slovenskih častnikov, 

- da je obveščen o dejavnosti Območnega združenja slovenskih častnikov Laško, od vseh 

njegovih organov lahko zahteva in dobi odgovore na zastavljena vprašanja ter predlaga oceno 

dela in odgovornosti svojih predstavnikov in organov območnega združenja, 

- da si ustvarjalno prizadeva za stalno izpolnjevanje oblik in načinov dela svojega združenja 

in njegovih organov ter da za uspehe pri tem prejme ustrezno priznanje, 

- da varuje ugled častnika,  

- da plačuje članarino. 

 

11. člen 

Članstvo v Območnem združenju slovenskih častnikov Laško preneha: 

- z izstopom iz članstva, 

- z izključitvijo iz članstva, 

- z izbrisom iz članstva, 

- s smrtjo člana. 

Član se izključi iz članstva na podlagi pravnomočne odločbe častnega razsodišča. 

Član se izbriše iz članstva, če kljub opominu dvakrat zaporedoma  ni poravnal letne članarine. 

 

 

 

 



12. člen 

Član Območnega združenja slovenskih častnikov Laško, ki krši ugled častnika oziroma krši 

Statut ter druge akte organizacije, je za to odgovoren. Proti njemu se lahko uporabijo 

naslednji ukrepi: 

- kritika, 

- javni opomin, 

- odpoklic in zamenjava v organih, v katere je izvoljen oziroma 

  imenovan, 

- izključitev iz Območnega združenja slovenskih častnikov. 

Izključitev iz članstva je možna samo v primerih hude kršitve ugleda častnika ali Statuta 

Območnega združenja.  

O uporabi  ukrepov, ki so navedeni v tem členu, odloča  častno razsodišče Območnega 

združenja slovenskih častnikov Laško. 

 

 

13. člen 

Proti članu, ki je huje kršil ugled in dolžnost častnika, se uvede postopek pred častnim 

razsodiščem v skladu s predpisi o delu teh razsodišč. Predlog za uvedbo postopka da 

praviloma Predsedstvo Območnega združenja slovenskih častnikov Laško. 

 

 

IV.  NAČELA ORGANIZIRANJA IN DELOVANJA 

 

14. člen 

Osnovna oblika organiziranja članstva Združenja slovenskih častnikov na območju občin 

Laško in Radeče je Območno združenje slovenskih častnikov Laško. 

 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško je pravna oseba. Predstavlja ga predsednik 

Območnega združenja slovenskih častnikov Laško. 

 

15. člen 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško se zaradi usklajevanja dela in izvajanja 

skupnih nalog prilagaja vojaško strokovni organiziranosti Slovenske vojske in strukturam 

Civilne obrambe. Območno združenje slovenskih častnikov Laško lahko za potrebe 

usposabljanj pridobi v najem ali v trajno last s strani Slovenske vojske ali nakupom pri 

pooblaščenih prodajalcih pehotno osebno orožje in strelivo. Oboje hrani v zaščitenih prostorih 

Strelske družine Dušan Poženel Rečica pri Laškem ali Policije Laško – po posebni pogodbi o 

hranjenju sredstev. 

 

 

      V. ORGANI OBMOČNEGA ZDRUŽENJA 

 

16. člen 

Organi Območnega združenja slovenskih častnikov Laško so: 

- Zbor članov, 

- Predsedstvo območnega združenja, 

- Nadzorni odbor, 

- Častno razsodišče, 

 

 



a) ZBOR ČLANOV  

 

17. člen 

Najvišji organ Območnega združenja slovenskih častnikov Laško je zbor članov. Zbor članov 

sestavljajo vsi člani Območnega združenja slovenskih častnikov Laško. 

 

Zbor članov lahko dela in odloča, ko je na seji prisotnih najmanj ena polovica članov. Če ob 

predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut, nakar je občni 

zbor sklepčen če je prisotno najmanj 10 članov. Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov 

navzočih članov. Glasovanje o predlaganih sklepih je praviloma javno. 

 

Volitve funkcionarjev Območnega združenja slovenskih častnikov ter organov zbora članov 

so praviloma tajne, zbor pa lahko sklene, da so volitve javne. Za volitve se praviloma 

predlaga več  kandidatov, kot se jih voli. Volitve funkcionarjev Območnega združenja in 

organov zbora članov se opravijo praviloma na volilni seji, ki je vsaka štiri leta. Izvoljeni so 

tisti, ki so dobili večino glasov navzočih predstavnikov. O posameznih kadrovskih vprašanjih 

lahko zbor članov odloča tudi na prvi redni letni seji. 

 

Seje zbora članov so redne in izredne. Redne seje so enkrat letno, lahko tudi večkrat. Izredne 

seje zbora članov se sklicujejo po potrebi, če ni mogoče problematike rešiti na redni seji. 

 

Na zboru članov člani območnega združenja razpravljajo o delu organizacije, dajejo predloge, 

pripombe in sugestije za delo, glasujejo o predlogih in aktih organizacije, volijo in so voljeni. 

Zasedanje zbora članov skliče predsedstvo Območnega združenja v skladu s programom dela 

in po potrebi. Dnevni red in gradivo za Zbor članov pripravi predsedstvo in ga pošlje najmanj 

sedem dni pred zasedanjem zbora članov. 

Predsedstvo mora sklicati zbor članov tudi na zahtevo ene tretjine članov ali na predlog 

nadzornega odbora. Predsedstvo mora sklicati zbor članov najkasneje v enem mesecu od dane 

zahteve, v nasprotnem primeru skliče izredni zbor članov predlagatelj, ki predloži dnevni red. 

 

Zasedanje zbora članov poteka po poslovniku, ki ga sprejme zbor članov. 

 

Sejo Zbora članov vodi predsednik Območnega združenja. Zbor članov lahko za vodenje seje 

zbora članov določi tudi posebno predsedstvo. 

 

Zbor članov na volilni seji izvoli: 

- predsednika, podpredsednika in sekretarja Območnega  

  združenja, 

- predsedstvo Območnega združenja, 

- nadzorni odbor, 

- častno razsodišče 

in  druga stalna ali občasna delovna telesa (komisije) v kolikor ni za njihovo imenovanje po 

tem statutu pristojno predsedstvo. 

 

Mandatna doba vseh organov Območnega združenja je štiri leta. 

 

Zbor članov opravlja zlasti naslednje zadeve: 

- sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut ter druge splošne akte Območnega združenja 

slovenskih častnikov Laško, 



- razpravlja in sprejema stališča o aktualnih vprašanjih dela in organiziranosti Območnega 

združenja, 

- sprejema program dela Območnega združenja, 

- sprejema finančni načrt in zaključni račun, 

- odloča o višini letne članarine, 

- sprejema sklepe, stališča in smernice za delo organov in funkcionarjev Območnega 

združenja, 

- obravnava poročilo o delu Območnega združenja, 

- obravnava in sklepa o poročilu Nadzornega odbora,  

- dokončno odloča o izključitvi članov iz združenja, 

-odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 

- obravnava in rešuje prošnje in pritožbe ter predloge in druge zahtevke, ki jih pošiljajo organi 

in člani območnega združenja, 

- odloča o prenehanju Območnega združenja slovenskih častnikov Laško. 

 

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in zapisnikar ali 

predsedujoči, zapisnikar in overovatelja zapisnika, če zbor vodi delovno predsedstvo. 

 

 

b) PREDSEDSTVO 

 

18. člen 

Predsedstvo je izvršilni organ Zbora članov Območnega združenja slovenskih častnikov. Med 

zasedanji Zbora Območnega združenja skrbi za uresničevanje njegovih usmeritev, sklepov in 

odločitev. 

 

Predsedstvo območnega združenja šteje  7 članov. Predsedstvo sestavljajo predsednik, 

podpredsednik in sekretar ter  4 člani. Njihov mandat traja 4 leta. Ob rednih volitvah 

predsedstva je treba izbrati najmanj tretjino novih članov. 

Mandat predsednika, podpredsednika in sekretarja Območnega združenja slovenskih 

častnikov Laško traja 4 leta, s tem, da so lahko na iste funkcije izvoljeni še en mandat.  

 

Predsedstvo Območnega združenja se sestaja po potrebi. 

 

Seje predsedstva sklicuje in vodi predsednik Območnega združenja. V primeru odsotnosti 

predsednika lahko sejo predsedstva skliče in vodi podpredsednik ali drugi član predsedstva, ki 

ga je za to pooblastilo predsedstvo. 

 

Seja predsedstva je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov. Sklepe sprejema z 

večino prisotnih članov. 

 

Predsedstvo Območnega združenja opravlja zlasti naslednje naloge: 

- skrbi za operativno izvrševanje programa dela in finančnega načrta Območnega združenja, 

- obravnava gradiva Konference in drugih organov Združenja slovenskih častnikov, 

- pripravlja predloge aktov društva, 

- pripravlja letni program dela in finančni načrt, 

- določa podpisnike finančnega poslovanja združenja, 

- sprejema operativni načrt za uresničitev letnega programa vojaško-strokovnega 

izobraževanja, 

- sprejema operativni načrt za uresničitev letnega programa  društvene aktivnosti združenja, 



- pripravlja poročila o delu, 

- pripravlja in sklicuje seje Zbora članov, 

- usmerja in koordinira delo, 

- predlaga kandidate za vodstvo Območnega združenja in za organe Združenja slovenskih 

častnikov, 

- oblikuje smernice in stališča za delo predstavnikov Območnega združenja v Združenju 

slovenskih častnikov ali drugih organih, če o vprašanjih, ki so na dnevnem redu ni pred tem 

zavzel stališče Zbor članov, 

- sprejema predloge za priznanja Združenja slovenskih častnikov, 

- predlaga zaslužne člane za državna odlikovanja in druga priznanja, 

- sodeluje z oblikami dela, ki so nastale  v lokalnih skupnostih, 

- upravlja s premoženjem združenja, 

- skrbi za javno ter interno informiranje. 

 

Predsedstvo je za svoje delo odgovorno zboru članov. 

 

Predsedstvo Območnega združenja slovenskih častnikov Laško ima naslednja stalna delovna 

telesa: 

1. komisijo za informativno dejavnost, izobraževanje in obrambne dejavnosti, 

2. komisijo za športno-rekreativno in družabno dejavnost.  

 

Predsedstvo lahko ustanovi tudi občasna delovna telesa. 

 

Stalna telesa predsedstva imajo po  3 (tri) člane. 

 

Člane delovnega telesa imenuje predsedstvo izmed članov Območnega združenja. 

 

Predsedstvo Območnega združenja organizira opravljanje strokovnih, administrativnih, 

tehničnih ter materialno-finančnih zadev Območnega združenja. 

 

 

c) NADZORNI ODBOR 

 

19. člen 

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli zbor članov Območnega združenja slovenskih 

častnikov Laško, ki izvoli  tudi predsednika.  

 

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z 

večino prisotnih.  

 

Mandat predsednika in članov nadzornega odbora traja 4 leta s tem, da so lahko na iste 

dolžnosti izvoljeni še en mandat. 

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani Predsedstva, lahko pa sodelujejo na sejah 

Predsedstva s tem, da nimajo pravice odločanja. 

 

20. člen 

Nadzorni odbor spremlja delo funkcionarjev in organov Območnega združenja ter nadzoruje 

materialno in finančno poslovanje organizacije. O svojih ugotovitvah mora poročati tudi 

Zboru članov ko zaseda. 



 

Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren zboru članov. 

 

 

d) ČASTNO RAZSODIŠČE 

 

21. člen 

Častno razsodišče odloča o: 

- ugovorih državljanov proti sklepu, s katerim jim je   predsedstvo Območnega združenja 

odklonilo prošnjo za sprejem v članstvo Združenja slovenskih častnikov, pa menijo, da jim je 

bila s tem kršena pravica (8. člen tega Statuta), 

- ugovorih in pritožbah članov Območnega združenja proti izrečenim ukrepom (13. člen tega 

Statuta), 

- sporih med člani, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in dolžnosti članov, določenih v tem 

Statutu, ter o sporih med člani, ki so nastali v zvezi z dejavnostjo Območnega  združenja. 

 

O zadevah in spornih razmerjih iz gornjih alinej odloča častno razsodišče, o pritožbah proti 

njegovi odločitvi pa zbor članov. 

 

 

22. člen 

Častno razsodišče ima predsednika in dva člana. Predsednika in člane in častnega razsodišča 

izvoli zbor članov.  

 

Mandat predsednika in članov častnega razsodišča traja 4 leta s tem, da so lahko na iste 

dolžnosti izvoljeni še za en mandat.  

 

Častno razsodišče je sklepčno, če so na zasedanju prisotni predsednik in dva člana, sklepe 

sprejema z večino glasov. 

 

Postopek pred razsodiščem se vodi po  pravilniku o poslovanju častnih razsodišč v Združenju 

slovenskih častnikov. 

 

 

e) PREDSEDNIK 

 

23. člen 

Naloge predsednika Območnega združenja slovenskih častnikov Laško so: 

- predstavlja in zastopa Območno združenje slovenskih častnikov, 

- vodi seje Zbora članov če Zbor članov ne izvoli za vodenje seje posebno delovno 

predsedstvo, 

- vodi seje predsedstva Območnega združenja, 

- daje pobude za oblikovanje dnevnega reda zasedanja predsedstva Območnega združenja, 

- daje pobude za priznanja, odlikovanja in napredovanja, 

- opravlja druge naloge po usmeritvah Zbora članov in  predsedstva Območnega združenja. 

 

f) SEKRETAR 

 

24. člen 

Naloge sekretarja Območnega združenja so: 



- organizira administrativno delo organizacije, 

- opravlja blagajniške posle, 

- sprejema in odpošilja pošto, 

- vodi ustrezne evidence Območnega združenja, 

- informira predsednika o prispeli pošti, 

- pripravlja statistična in druga poročila o delu in stanju v organizaciji, 

- sodeluje pri pripravi programa dela in finančnega načrta, 

- piše zapisnike na sejah Zbora članov in predsedstva Območnega združenja, 

- skrbi za ažurnost delovanja Območnega združenja, 

- skrbi za uresničevanje finančnega načrta organizacije, 

- obvešča predsednika in predsedstvo o uresničevanju finančnega načrta, 

- organizira pobiranje članarine, 

- skrbi za tehnično pripravo vojaško strokovnega izobraževanja častnikov, 

- zagotavlja administrativno-tehnične pogoje za delo organov  Območnega združenja, 

- opravlja druge naloge po usmeritvah predsednika, Zbora članov in predsedstva Območnega 

združenja slovenskih častnikov  Laško. 

 

25. člen 

Funkcionarji, člani organov in delovnih teles Območnega združenja slovenskih častnikov 

Laško lahko odstopijo pred iztekom svojega mandata. 

 

Če član delovnega telesa Območnega združenja slovenskih častnikov Laško svoje funkcije ne 

opravlja ali je bil odpoklican ga Zbor članov razreši, namesto njega pa izvoli ali imenuje 

drugega člana. Njegov mandat traja do izteka mandata člana, namesto katerega je bil izvoljen. 

 

Na seje delovnih teles Združenja slovenskih častnikov lahko predsedstvo Območnega 

združenja pošlje poleg izvoljenih članov tudi druge člane Območnega združenja, ki s svojim 

znanjem in izkušnjami lahko prispevajo k uspešnemu delu. 

 

Člani delovnih teles so v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi za svoje delo odgovorni 

organu v katerega so izvoljeni ali imenovani, in organizaciji častnikov, ki jih je delegirala.  

 

Odgovorni so za delo, stališča in odločitve organa, v katerem delujejo. Dolžni so ravnati v 

skladu s smernicami in stališči svojega združenja, oziroma organov ter ta stališča usklajevati z 

drugimi člani. 

 

 

      VI. INFORMIRANJE IN JAVNOST DELA 

 

26. člen 

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu Območnega združenja 

slovenskih častnikov Laško je odgovoren predsednik Območnega združenja slovenskih 

častnikov Laško.  

 

Komisija za informativno dejavnost, izobraževanje in obrambne dejavnosti pri predsedstvu 

Območnega združenja slovenskih častnikov skrbi za informiranje javnosti o programskih in 

drugih aktivnostih Območnega združenja slovenskih častnikov Laško. 

 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško zagotavlja javnost svojega delovanja z 

dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o vprašanjih s svojega delovnega 



področja. Predvsem Območno združenje obvešča o svojem delu širšo in ožjo javnost preko 

glasila Glasnik ZSČ, spletne strani Združenja slovenskih častnikov, spletne strani Območnega 

združenja slovenskih častnikov Laško in preko drugih sredstev javnega obveščanja. 

 

Prek sredstev javnega obveščanja zagotavlja javnost svojega dela zlasti s tem, da: 

- omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja navzočnost na sejah in sestankih, 

- daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradiva za svoje seje in sestanke ter druge 

informacije o svojem delu. 

 

Ožjo javnost in članstvo združenje obvešča preko obvestil, vabil stališč in internih obvestil ter 

na drug način. 

 

Člani združenja imajo pravico vpogleda v zapisnike  organov društva. 

 

 

       VII. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 

 

 27. člen 

Dejavnost Območnega združenja slovenskih častnikov Laško se financira iz proračunov 

občin, članarine in sredstev, ki jih za delovanje organizacije namenjajo posamezniki, druge 

organizacije in skupnosti. Osnova za pridobivanje vsakoletnih proračunskih sredstev je 

potrjeni in usklajeni letni program dela Območnega združenja. 

 

Če Območno združenje slovenskih častnikov Laško pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari 

presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bilo 

ustanovljeno. 

 

Vsaka delitev premoženja med člane Območnega združenja slovenskih častnikov Laško je 

nična. 

 

28. člen 

O višini članarine odloča Zbor Območnega združenja slovenskih častnikov Laško na predlog 

predsedstva Združenja slovenskih častnikov. 

 

29. člen 

Pridobitno dejavnost lahko Območno združenje slovenskih častnikov Laško izvaja občasno, 

kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti, ki mora biti povezana z nameni, cilji in 

nalogami OZSČ Laško. 

 

Pridobitna dejavnost se lahko občasno opravlja le v obsegu, potrebnem za doseganje ciljev in 

namenov OZSČ Laško. 

 

Združenje lahko kot svojo občasno pridobitno dejavnost opravlja: 

 

- O.84.220 – Obramba - logistično oskrbo s področja obrambe (kamor spada: vodenje, 

nadzor in izvajanje vojaških obrambnih sil kopenske vojske kot so: vodenje osebja in 

drugih nebojnih enot rezerve in pomožne sestave enot obrambnih ustanov, logističnih 

enot – oskrba z opremo, potrebščinami in napravami itd.), upravljanje, podpora in 

delovanje CZ, pomoč pri izdelavi obrambnih načrtov in skrb za izvedbo vaj, v katerih 

sodelujejo tudi civilne institucije in prebivalstvo) 



- I.56.104 – Začasni gostinski obrati (priprava in prodaja hitro pripravljenih jedi na 

stojnicah, kioskih in podobnih začasnih objektih) v okviru prireditev 

- I.56.300 –  Strežba pijač (točenje pijač na stojnicah, kioskih in drugih začasnih 

objektih) v okviru prireditev 

- J.58.190 – Drugo založništvo 

- C.33.110 – Popravila kovinskih izdelkov (vzdrževanje in popravilo orožja in vojaških 

materialno tehničnih sredstev) 

- 74.900 – Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (zajete so dejavnosti, 

ki zahtevajo večjo strokovno usposobljenost in znanje, svetovanje s področja 

varovanja;  

- P.85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije (izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije, ki je formalno organizirano bodisi za skupine ali posameznike in poteka v 

različnih oblikah – kot šola, tečaj, tabor z nastanitvijo v različnih okoljih - na terenu, 

pri tečajniku itd.) s področja strelstva, lokostrelstva, orientacije in  pohodništva 

- P.85.590 – Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

(usposabljanje za preživetje, izobraževanje, neopredeljeno po ravni ISCED) s področja 

obrambe 

- P.85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje (izvajanje in ocenjevanje preizkusov 

znanja s področja obrambe in zaščite) 

 

30. člen 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško gospodari s svojimi sredstvi v skladu z 

računovodskimi standardi za društva. 

 

Finančni načrt in zaključni račun sprejema in potrjuje predsedstvo Območnega združenja, 

potem ko ga je za to pooblastil  Zbor članov. Zbor članov na svoji seji obravnava materialno-

finančno poslovanje Območnega združenja ter daje svoje mnenje o finančnem načrtu oziroma 

poročilu materialno-finančnega poslovanja. 

 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško ima svoj transakcijski račun pri izbrani 

pooblaščeni banki. 

 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Območnega združenja, v njegovi 

odsotnosti pa pooblaščeni podpredsednik ali sekretar v okviru danih pooblastil predsednika. 

 

 

31. člen 

Finančno poslovanje vodi sekretar združenja v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem 

poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. 

 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko proti plačilu Območno združenje 

sklene pogodbo s finančnim servisom, skladno s pozitivno zakonodajo. 

 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško lahko ima premično in nepremično 

premoženje, ki je kot last Območnega združenja vpisano v inventarno knjigo. 

 

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa predsedstva združenja, 

nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov. 

 



 

      VIII. ODLIKOVANJA, PRIZNANJA IN NAPREDOVANJA 

 

32. člen 

Za aktivno delo ter za dosežene rezultate pri uresničevanju nalog in ciljev organizacije 

častnikov na področju varnosti obrambe in zaščite predlaga predsedstvo Območnega 

združenja svoje člane za državna odlikovanja ter za plakete, pohvale in druga priznanja 

Združenja slovenskih častnikov. 

 

Priznanja Združenja slovenskih častnikov ureja  pravilnik o priznanjih Združenja slovenskih 

častnikov. 

 

Priznanja Združenja slovenskih častnikov dodeljuje predsedstvo Združenja slovenskih 

častnikov na predlog predsedstva Območnega združenja. 

 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško dodeljuje zahvalne listine Združenja 

slovenskih častnikov ter druga  priznanja in pohvale zaslužnim članom, organizacijam in 

državljanom. 

 

33. člen 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško podeljuje za doseganje rezultatov pri 

uresničevanju nalog in ciljev združenja zahvale, priznanja, medalje in druge stimulativne 

oblike svojim članom in navzven po posebnem pravilniku o priznanjih Območnega združenja 

slovenskih častnikov Laško, ki ga sprejme predsedstvo OZSČ Laško. 

 

  

 

        IX. KONČNE DOLOČBE 

 

34. člen 

Če Območno združenje slovenskih častnikov Laško preneha delovati, preide njegovo 

premoženje v upravljanje Združenja slovenskih častnikov, proračunska sredstva se vrnejo 

občinskim oziroma državnemu proračunu.  

 

35. člen 

Člani Območnega združenja slovenskih častnikov Laško opravljajo funkcije in druge 

dolžnosti v organih združenja praviloma nepoklicno. 

 

36. člen 

Način organiziranja in delovanja Območnega združenja slovenskih častnikov Laško v vojni in 

izrednih razmerah določi predsedstvo Združenja slovenskih častnikov s posebnim sklepom. 

 

37. člen 

Za tolmačenje tega Statuta je pristojno predsedstvo Območnega združenja slovenskih 

častnikov Laško. 

 

Ta Statut je sprejel Zbor članov Območnega združenja slovenskih častnikov Laško na svojem 

zasedanju dne 19.04.2013 in začne veljati takoj oziroma, ko ga potrdi pristojni organ UE 

Laško. 

 



38. člen 

Ko prične veljati ta statut, preneha veljavnost statuta Območnega združenja slovenskih 

častnikov Laško, ki je bil sprejet na Zboru članov Območnega združenja slovenskih častnikov 

18. 03. 2006 in  dopolnjen 15.02.2013. 

   

 

 

 

                                                                                                             Predsednik OZSČ Laško 

                                                                                                                      Zvonko Zorec  

                                                                                                                          Stotnik b.r. 

Laško, 19. 04. 2013                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     
 


