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Koprska�OZSČ�v�osnovnih�črtah�

Občinsko združenje slovenskih častni-
kov Koper je organizacija, ki zdru-

žuje častnike in podčastnike ter častnice 
in podčastnice Mestne občine Koper. Je 
edino, ki deluje v slovenski Istri, saj je 
delo v sosednjih občinah Izola in Piran 
zamrlo že pred leti, medtem ko v novo-
nastali občini Ankaran še niso ustanovili 
nove častniške organizacije. Občinsko 
združenje slovenskih častnikov Koper 
deluje skladno z letnimi programi dela, 
ki so potrjeni na letnih konferencah 
združenja, za izvajanje programa dela pa 
je odgovorno enajstčlansko predsedstvo, 

Razvito�maloobmejno� 
sodelovanje�

ki je sestavljeno iz članov tako s častni-
škim kot podčastniškim činom.

VOJAŠKOSTROKOVNA DEJAVNOST

Vojaškostrokovna dejavnost je težiščna 
dejavnost v OZSČ Koper. Aktivno se ude-
ležujejo vojaških in športnih prireditev, 
ki jih organizira Predsedstvo ZSČ v Lju-
bljani ali pa posamezne območne oziro-
ma občinske organizacije. Tako so redni 
udeleženci strelskih tekmovanj in kondi-
cijskih priprav z vojaško puško in pištolo 
v Trbovljah v organizaciji OZSČ Trbovlje. 

Udeležujejo se strelskega tekmovanja z 
vojaško puško M-48 na strelišču Mlake, 
ki ga organizira SV, sodelujejo na tek-
movanju v streljanju v organizaciji OZSČ 
Nova Gorica, na tekmovanju v streljanju 
in orientacijskem pohodu, ki ga organizi-
ra sorodna častniška organizacija UNUCI 
iz Trsta in na tekmovanju v streljanju, ki 
ga organizira veteranska organizacija Se-
ver iz Kopra. Sodelovanje na tekmovanjih 
je namenjeno vzdrževanju in nadgradnji 
usposobljenosti rezervnih častnikov ter 
vzpostavljanju in vzdrževanju vezi med 
rezervnimi in aktivnimi častniki tako ita-
lijanske, hrvaške, slovenske vojske kakor 
tudi vojska članic zavezništva in prija-
teljskih držav. V letu 2016 pa jim je uspelo 
obiskati, skupaj z organizacijama iz Seža-
ne in Ilirske Bistrice, tudi Natovo bazo v 
Avianu pri Vidmu, kar je bila za vse ude-
ležene zelo koristna izkušnja. Poleg tega 
OZSČ Koper organizira tudi enega izmed 
krovnih dogodkov zveze. Gre za organi-
zacijo in izvedbo državnega lokostrelske-
ga tekmovanja ZSČ, ki ga skupaj z Loko-
strelskim klubom Ankaran pripravljajo že 
vrsto let. Letos bo tekmovanje 22. aprila 
2017 in že 23. po vrsti. Tekmovanje priva-
blja tekmovalce in njihove spremljevalce 
iz vse Slovenije, tekmujejo lokostrelci − 

Med�združenji�slovenskih�častnikov�lahko�rečemo,�da�so�neka-
tera�dejavnejša�na�enih�področjih,�druga�pa�na�drugih,�vsa�pa�
si�prizadevajo�organizirati�dejavnosti,�ki�bi�bile�za�člane�častni-
ške�organizacije�zanimive�in�bi�jih�navdušile�za�dejavno�vlogo�
v�organizaciji.�Med� takšne�sodi�Občinsko�združenje�častnikov�
Koper,� ki� glede� na� svojo� specifičnost� –� deluje� na� obmejnem�
področju�tako�z�Italijo�kot�Hrvaško�ter�je�umeščeno�ob�obali�Ja-
dranskega�morja�–�že�vrsto�let�razvija�maloobmejno�–�pa�tudi�
širše�mednarodno�–�sodelovanje�med�častniškimi�organizaci-
jami.�Prav�slednje� je�vzbudilo,�ob�še�drugih�dejavnostih,�naše�
zanimanje,�kar�smo�potem�tudi�povezali�v�celoto,�ki�je�odraz�de-
javnosti�obalnega�častniškega�združenja�v�Kopru.

Podpis memoranduma med organizacijama  
UNUCI in ZSČ v Poljčah.
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člani ZSČ, pripadniki Slovenske vojske in 
drugi prijavljeni −, poteka pa na območju 
Mladinskega zdravilišča in letovišča Rde-
čega križa Debeli Rtič.

SPOMINSKO DOMOLJUBNA 
IN PROTOKOLARNA DEJAVNOST

Spominsko domoljubne dejavnosti so 
povezane z negovanjem zgodovinskega 
spomina na dogodke iz osamosvojitve-
ne vojne za Slovenijo, prve in druge sve-
tovne vojne ter z drugimi pomembnimi 
mejniki iz naše zgodovine. Navedenih 
dejavnosti se udeležujejo tako na lokalni, 
regionalni kot tudi na državni ravni, saj 
menijo, da te dejavnosti pomembno pri-
spevajo h krepitvi domoljubja in priprav-
ljenosti posameznikov za prispevek k ce-
lotni obrambni in zaščitni pripravljenosti 
naše družbe. Praporščaki ZSČ Koper se 
udeležujejo strokovnih usposabljanj za 
izvajanje tega pomembnega poslanstva, 
prapor OZSČ Koper pa je navzoč na vseh 
pomembnejših državnih proslavah, prav 
tako pa je navzoč na proslavah na obmo-
čju Mestne občine Koper, ki so organi-
zirane ob dogodkih in jubilejih iz naše 
novejše zgodovine. Poleg praporščakov s 
praporji se teh dogodkov v velikem šte-
vilu udeležujejo vsi člani, še posebej tisti, 
ki jim jih je uspelo opremiti s svečanimi 
uniformami ZSČ. 

DRUŽABNE�DEJAVNOSTI

V skladu s programi dela OZSČ Koper 
vsako leto organizira strokovne ekskur-
zije, teh pa se udeležujejo člani našega 

združenja s soprogami ali spremljeval-
kami. Na njih si ogledujemo in se sez-
nanjamo z enotami in poveljstvi SV, obi-
skujemo zgodovinske in druge kulturne 
znamenitosti ter obeležja, ki zaznamu-
jejo vojaško tradicijo naših krajev ali pa 
pomembnejše bitke. Tradicionalen je 
tudi častniški ples v decembru, ki je na-
menjen prijetnemu druženju in pozdra-
vu prihajajočemu letu. 

SODELOVANJE�ČLANOV�OZSČ�KOPER�
V ORGANIH ZVEZE 

Že nekaj mandatov ima Občinsko zdru-
ženje slovenskih častnikov Koper tudi 
pomembno vlogo v organih zveze v Lju-
bljani, saj njihovi člani zasedajo nekaj po-
membnih mest, in sicer kot člani Pred-
sedstva ZSČ in Odbora za mednarodno 
sodelovanje ZSČ, Komisije za nadzor de-
lovanja ZSČ, Komisije za nadzor finanč-
nega poslovanja ZSČ, Odbora za izvedbo 
programa ZSČ in Odbora za organizira-
nje ešalona zastavonoš in protokol ZSČ. 
Slednji je odgovoren tudi za praporščake 
za celotno Primorsko.

TEŽAVE

Težava, ki jo zaznavajo, je zastoj vstopa-
nja novih podčastnikov in častnikov v 
združenje. Resda pa to ni težava samo 
koprske častniške organizacije, temveč 
tudi večine drugih organizacij v državi. 
Zaradi spremembe načina popolnjeva-
nja SV (iz obveznega služenja vojaškega 
roka v profesionalno sestavo) se število 
podčastnikov in častnikov, članov zdru-

ženja, predvsem zaradi starosti in žal 
tudi smrti, zmanjšuje, priliva novih pa 
ni. Kljub vsemu število članov občinske 
organizacije ostaja bolj ali manj enako, 
saj jim je v zadnjem času v organizacijo 
uspelo vključiti tudi pripadnike stalne 
sestave SV z obalnega območja. Ne glede 
na vse težave pa jim večino pomembnih 
in ključnih nalog, ki si jih zadajo v letnih 
programih dela, uspe izvesti, predvsem z 
dobro voljo in veliko navdušenja ter pro-
stovoljnega dela članov. Pri tem so jim 
v veliko pomoč Mestna občina Koper, 
Slovenska vojska ter Predsedstvo ZSČ in 
strokovne službe v Ljubljani.

SPECIFIKA�OZSČ�KOPER:�MALOOBMEJNO�
SODELOVANJE�Z�REZERVNIMI�ČASTNIKI�
V REGIJI

Mestna občina Koper meji na dve državi, 
na Italijo in Hrvaško. Že sama lega in od-
prtost tamkajšnjih ljudi ter zgodovinske 
vezi teh krajev narekujejo medsebojno 
sodelovanje. Še posebej je to postalo za-
nimivo po osamosvojitvi Slovenije in na-
stanku novih držav na področju nekdanje 
SFRJ. Tako naše maloobmejno sodelo-
vanje poteka že več let. V OZSČ Koper 
so, konkretno, mednarodno sodelovanje 
začeli leta 1998, ko so na skupnem sre-
čanju sorodnih organizacij rezervnih 
častnikov v Trstu začrtali mednarodno 
sodelovanje na regijski ravni. Na sreča-
nju so bili prisotni predstavniki organi-
zacij UNUCI (Unione Ufficiali Italiani in 
Congedo) Trst, HČZ (Hrvatski častnički 
zbor) Bujštine iz Umaga in ZSČ (Zveza 
slovenskih častnikov) iz Kopra. OZSČ 
Koper odlično sodeluje tudi z našimi 
sorodnimi častniškimi organizacijami v 
Sežani, z novonastalo častniško organi-
zacijo v Ilirski Bistrici ter OZSČ Trbovlje, 
s katero že vrsto let dobro sodelujejo na 
strelskem področju in tako uporabljajo 
njihovo strelišče ter dobro organizira-
na strelska tekmovanja za kondicijske 
priprave z orožjem. Prav tako sodelujejo 
tudi z drugimi organizacijami, s katerimi 
se povezujejo pri organiziranju strokov-
ne ekskurzije po Sloveniji. Z veseljem 
pa priskočijo na pomoč, ko jih zaprosijo 
za pomoč pri organizaciji ekskurzij ali 
drugih dogodkov na območju slovenske 
Istre. Omeniti je treba še, da zelo dob-
ro sodelujejo z Območnim združenjem 
ZVVS Slovenska Istra, Policijskim vete-
ranskim društvom Sever, Združenjem 
protifašistov, borcev za vrednote NOB in Konferenca jadranskih mest – predsedstvo.
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veteranov Koper in Društvom upokojen-
cev MORS v Kopru. Iz bližnjih držav pa 
imajo še posebej dobre odnose s častni-
škimi organizacijami iz Trsta ter Umaga 
in Pulja.

ŠIRJENJE POBUDE MEDNARODNEGA  
SODELOVANJA

Na podlagi že omenjenega srečanja slo-
venskih, italijanskih in hrvaških častnikov 
v Trstu se je sodelovanje razširilo na sode-
lovanje častniških organizacij jadranskih 
mest. Organiziranih je bilo več konfe-
renc, prva gostiteljica konference častni-
ških organizacij jadranskih mest je bila 
Republika Hrvaška (Umag − dvakrat), 
nato Črna Gora (Kotor in Herceg Novi), 
Republika Slovenija (Koper), Republika 
Italija (Rimini) ter Bosna in Hercegovina 
(Neum). Namen teh konferenc je spo-
znavanje dela in nalog častniških orga-
nizacij v državah ob Jadranskem morju, 
medsebojno sodelovanje in povezovanje 
tako vojaških kot civilnih struktur družb, 
v katerih častniške organizacije bivajo in 
delujejo, ter ne nazadnje tudi spoznava-
nje krajev, ljudi in navad, kjer potekajo te 
konference. Osrednji dogodek tridnevne-
ga srečanja je plenarno zasedanje oziroma 
konferenca, na kateri predstavniki držav 
članic konference predstavljajo teme, ki 
so skupne za vse, ki živijo in delujejo ob 
Jadranskem morju. Gre predvsem za 
teme, kot so terorizem, delovanje CIOR 
(Zavezniške konfederacije častnikov re-
zerve) in Komisije PfP (Partnerstva za 
mir za nečlanice zavezništva), ekološke 
težave Jadranskega morja, predstavitve 
preoblikovanj posameznih vojska in ča-
stniških organizacij članic konference in 
druženje. Do sedaj so se vseh konferenc 
udeležili visoki predstavniki vojaških in 
civilnih institucij države gostiteljice, de-

legacije častniških organizacij jadranskih 
mest iz vseh držav članic konference ter 
tudi župani in ali drugi predstavniki mest 
ob Jadranskem morju. Poleg omenjenih 
konferenc se mednarodno sodelovanje na 
regionalni ravni udejanja še kot sodelova-
nje na vojaškostrokovnem področju. Gre 
predvsem za organizacijo in udeležbo na 
tekmovanjih v streljanju z različnimi vr-
stami in kalibri orožij, na tekmovanjih v 
vojaških veščinah ter strokovnih ekskur-
zijah in drugih prireditvah.

UDELEŽBA�ČASTNIKOV�NA�MANIFESTACIJAH�
IN PRIREDITVAH V TUJINI

Zveza slovenskih častnikov je kot krovna 
organizacija zadolžena za področje med-
narodnega sodelovanja na krovni ravni, 
medtem ko so obmejne občinske ali ob-
močne organizacije zadolžene za sodelo-
vanje s sorodnimi organizacijami na dru-
gi strani meje. OZSČ Koper tako sodeluje 
z organizacijami HČZ Bujštine iz Uma-
ga in HČZ iz Pulja ter UNUCI iz Trsta. 
Podobno delujejo tudi druga častniška 
združenja ob meji, seveda v oblikah in 
vsebinah, kot se jih dogovorijo.
Kot rezultat dobrega mednarodnega so-
delovanja tako na krovni kakor tudi na 
regijski ravni je bil v letu 2016 v Poljčah 
podpisan Memorandum o sodelovanju 
med organizacijama UNUCI in ZSČ na 
krovni ravni, predstavnika OZSČ Koper 
pa sta bila v delegaciji (vodil jo je predse-
dnik ZSČ, generalmajor dr. Alojz Šteiner), 
ki se je oktobra 2016 udeležila slovesnosti 
ob praznovanju 90-letnice ustanovitve 
organizacije UNUCI v Toskani.

KAKO�POTEKA�FINANCIRANJE�…

Seveda je eden od pogojev za tovrstna so-
delovanja tudi finančna pokritost dogodka. 
Večino dogodkov pokrivajo iz sredstev ob-
činskega združenja, nekatere dogodke jim 
sofinancira tudi krovna organizacija. Ta 
sredstva pa niso zagotovljena, saj si jih mo-
rajo − z argumenti − pridobiti ob vsakole-
tnem načrtovanju vseh dogodkov v okviru 
zveze. To jim, kot pravijo, za zdaj uspeva, 
je pa vsako leto težje, kljub veliki podpori 
Predsedstva ZSČ za te dejavnosti. Seveda 
pa je treba še omeniti, da bi bili stroški, če 
bi obračunavali ves porabljeni prosti čas 
članov častniškega združenja, vložene ure 
in trud, veliko večji.

TEŽAVE�ČASTNIŠKIH�ORGANIZACIJ� 
SO�V�VSEH�DRŽAVAH�PODOBNE�

Težave častniških organizacij so v bistvu ena-
ke, vsaj kar se tiče delovanja sorodnih orga-
nizacija v Italiji in Hrvaški. Povsod je opazen 
vpliv prehoda iz naborniške vojske v profesi-
onalno. Pa ne samo v pomanjkanju kadra, ki 
bi se lahko vključeval v delo častniških orga-
nizacij, temveč tudi v zmanjševanju sredstev, 
ki so jih in jih države namenjajo obrambnim 
strukturam. Na tem področju imajo, po 
mnenju članov koprskega častniškega zdru-
ženja, še najmanj težav v naši državi. Za to 
gre zasluga vsem delujočim v organizacijah, 
njihovim najbližjim, pokroviteljem in krovni 
organizaciji, ki pomaga po svojih najboljših 
močeh. Seveda pa pri tem ne gre prezreti vlo-
ge SV, ki jim pomaga skladno s potrjenimi le-
tnimi načrti sodelovanja. 

Bojan Starc

Tekmovanje v dinamičnem streljanju, ki sta ga v Črnotičah pri Kopru organizirali združenji OZSČ 
Koper in UNUCI Trst. Na fotografijah sta predstavnik  UNICI iz Trsta (levo v bojni uniformi) in 

tekmovalka iz OZSČ Koper (desno - tudi v bojni uniformi), ki sta se tudi udeležila tekme.

Posnetek s tekmovanja članov združenj 
UNUCI in ZSČ.


