
 

Nagovor predsednika ZSČ 

ob otvoritvi prostorov OZSČ Brežice, 20. marca 2015 

 

Spoštovane članice in člani OZSČ Brežice, poslanec državnega zbora, gostje iz drugih 

organizacij ZSČ in iz Hrvaške, cenjeni ostali zbrani, lepo pozdravljeni. 

Spoštovani predsednik OZSČ Brežice g. Milko Veršec, najprej izkoriščam to priložnost, da 

se vam tudi v svojem imenu in imenu vseh prihodnjih uporabnikov novih prostorov 

zahvalim za prizadevanja in vložene napore. Obenem pa čestitam za dosežek, saj gre za 

pomembno pridobitev. Tudi zato, ker je v štiriindvajsetih letih po neodvisnosti Slovenije, 

bilo dovolj pogorišč s katerimi smo uničevali slabe pa tudi dobre rešitve in pozabljali na že 

dosežene pridobitve.  

Prostori, ki jih danes odpirate so svetla točka, ki lahko veliko prispeva k naporom na 

obrambno-varnostnem in zaščitno-reševalnem področju. Želel bi, da vas pridobitev 

povezuje, da prispeva k sproščanju ustvarjalne energije in k sinergiji naporov pri 

poslanstvu, ki ga ima ZSČ in ostale veteranske in domoljubne organizacije. 

Zveza slovenskih častnikov, kot organizacija posebnega družbenega pomena, v svojih 

vrstah združuje vojaške častnike, podčastnike in vojake ter druge strokovnjake s področja 

obrambe, zaščite in varnosti, ki s svojim delovanjem prispevajo k obrambni in zaščitni 

pripravljenosti Slovenije, pa tudi k popularizaciji vojaških in drugih obrambno-varnostnih 

poklicev. Zato iskreno upam, da vam bodo tudi v prihodnje uspela prizadevanja za 

privabljanje članstva, mladih in pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske. Naj si bo to 

preko vaše zelo uspešne strelske sekcije ali z drugimi oblikami delovanja.  

Ob tem pa bi želel, da si posebej prizadevate za krepitev domoljubja, pomoči in 

solidarnosti ter ohranjanje dejavnosti in organizacijskih oblik na obrambno-varnostnem in 

zaščitno-reševalnem področju.  

Glede na letošnjo sedemdeset letnico zmage nad nacizmom in fašizmom, pa bi želel 

izpostaviti le, da ne pozabite na resnico, da narod, ki ne zna ceniti svoje zgodovine, je tudi 

ustvarjati ne more. Dovolite, da sklenem še z mislijo o partnerstvu z našo vojsko, ki ga je 

možno in potrebno še razvijati. Razvijati tudi v smislu zaščite vojske in obrambnega 

sistema pred redukcijami, erozijo ali nadaljnjim zmanjševanjem. Te izkušnje imamo izpred 

četrt stoletja, ko je marsikdo smatral, da je slovenska TO premočna in nevarna, zato so jo 

je poskušali razorožiti. 

Naj zaključim z mislijo, da ste tako v OZSČ Brežice, kot tudi v občini lahko ponosni na 

dosežek. 

Hvala 


