SKUPŠČINA ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV 2018

Nagovor predsednika ZSČ, generalmajorja Alojza Šteinerja

Prizadevanje in zaveza
k politični nevtralnosti
V prostorih izobraževalnega centra na Igu je predzadnjo soboto v marcu potekala redna letna
in volilna skupščina Zveze slovenskih častnikov (ZSČ), ki so se je udeležili številni članice in
člani združenja ter predstavniki drugih domoljubnih in veteranskih organizacij. Zbrane sta ob
tej priložnosti nagovorila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič ter načelnik Generalštaba
Slovenske vojske generalmajor Alan Geder.

V

uvodu je ob koncu štiriletnega mandata zbrane pozdravil predsednik
ZSČ generalmajor dr. Alojz Šteiner, ki
je članom podelil zlate plakete ZSČ za
večletno aktivno delo v organizaciji. Najvišje priznanje – kipec ZSČ – pa je podelil majorju Borutu Zajcu za izjemno delo
in povezovalnost v častniški organizaciji. Prejemniki zlate plakete so bili letos
nadporočnik Ivan Arko, stotnik Mišo
Frajzman, višji štabni vodnik Ladislav
Muzga, višji praporščak Rudolf Pavčnik,
podpolkovnik Ernest Pleh ter stotnik
Štefan Žalodec.
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Načelnik Generalštaba Slovenske vojske
generalmajor Alan Geder je ob tej priložnosti spregovoril o Slovenski vojski, ki
se je po njegovih besedah znašla v času,
polnem izzivov, ko se bo moralo odločati
o prihodnosti Slovenske vojske, za kar bo
potrebna najširša podpora tudi vseh veteranskih in domoljubnih organizacij. V
nadaljevanju je predstavil prioritete svojega dela v prihodnje. Te so usmerjene
v zagotavljanje virov za izvedbo zastavljenih nalog, dokončanje profesionalizacije, v vodenje ter dvig bojnega značaja
Slovenske vojske.

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v
svojem nagovoru poudarila pomen ZSČ,
ki deluje v javnem interesu na področju
obrambe. Združenje aktivnih in upokojenih častnikov in častnic Slovenske
vojske po besedah ministrice predstavlja
slovensko vojaško inteligenco, ki lahko
tudi z distance vedno ponudi relevantne
možnosti rešitev ob številnih aktualnih
varnostnih izzivih.
»Častniški poklic je namreč časten poklic. Gre za čast v delovanju, ravnanju in
vedenju. Biti vojaški voditelj pa je vloga,

ki temelji v prvi vrsti na zaupanju in na
poštenju. Tako čast kot ugled sta ranljivi
vrednoti, ki ju je treba varovati in si zanju prizadevati,« je dejala ministrica in
v nadaljevanju pozvala k prizadevanjem,
da Slovenska vojska ostane branik naše
varnosti v pravem pomenu besede. Ob
tem je posebej poudarila prizadevanje
in zavezo k politični nevtralnosti, da se v
javnosti ne bi porajali dvomi in očitki, da
Slovenska vojska ni zmožna obvladovati
načelne drže. Na tem področju je zato po
besedah ministrice treba poskrbeti za še
odgovornejše zavedanje pomena javne
podobe naših obrambnih sil. Pozvala je
k poenotenju Slovenske vojske na najvišji ravni o nekaterih najpomembnejših
vprašanjih, ki jo zadevajo. Pri tem je poudarila tudi nujnost realnih pričakovanj
za pridobitev potrebne politične podpore. Kot eno od področij, ki jim je treba
v prihodnje nameniti v Slovenski vojski
bistveno več pozornosti, je ministrica
navedla izgradnjo kariernih poti pod
enakimi pogoji in prepoznavanje posameznikov in posameznic z največjim
voditeljskim potencialom, vizionarstvom
Skupščino sestavljajo pooblaščeni
predstavniki članic zveze, ki jih na
svojih organih pooblastijo članice zveze, in predsednik zveze. Vsaka članica
zveze ima enega predstavnika v skupščini s pravico, da na seji skupščine
razpravlja, daje predloge in mnenja o
vseh vprašanjih dnevnega reda, da glasuje o predlogih in drugih aktih skupščine ter da voli in da je voljen v organe skupščine. Za svoje delo v skupščini
zveze so odgovorni članici zveze, ki jo
predstavljajo. Na zasedanju skupščine
sodelujejo tudi člani njenega predsedstva in člani obeh komisij zveze. Skupščina je sklepčna, če je na seji navzoča
več kot polovica predstavnikov. Če se
na zasedanju skupščine odloča o statutu oziroma njegovih spremembah in
dopolnitvah ali če se odloča o prenehanju delovanja zveze, pa mora biti na
seji prisotnih več kot dve tretjini vseh
predstavnikov zveze. Na zadnjih petih
skupščinah je bila vedno presežena
tudi prej omenjena »ustavna« večina,
čeprav se je o spremembi statuta odločalo zadnjič pred štirimi leti. Skupščina sprejema sklepe z večino glasov
navzočih predstavnikov. Glasovanje o
predlaganih sklepih je praviloma javno.

in izkušnjami, ki bi lahko na višku svoje vojaške kariere dosegali tudi najpomembnejše položaje v Slovenski vojski in
v slovenskem obrambnem sistemu.
Glede sprejemanja novih Zakona o obrambi in Zakona o službi v Slovenski
vojski je ministrica Andreja Katič povedala, da se je treba zavedati, da so finančne in druge možnosti omejene, in
dejstvo je, da bi nova zakona, če bi bila
sprejeta, prinesla plačno izboljšavo prav
pripadnikom in pripadnicam Slovenske
vojske, ki so zdaj postavljeni najnižje. Ob
koncu je ministrica izrazila prepričanje,
da je pozitiven odnos do naše domovine,
domoljubje, vrednota, ki nas povezuje in
na podlagi katere lahko združimo moči.
»Pogled naprej pa mora biti usmerjen
širše – v celoten sistem nacionalne varnosti. Kajti vsi resorji se soočajo z enakimi oziroma podobnimi izzivi. Da bomo
lahko učinkovito izvajali naloge, je nujno
stopiti skupaj. Tako kar zadeva kadre kot
finančne vire in opremo. Dejstvo je, da
se je značaj varnostnih groženj spremenil. In da učinkovit odgovor na – denimo kibernetske grožnje – terja usklajeno
delovanje vseh podsistemov nacionalne
varnosti,« je sklenila ministrica svoj nagovor zbranim ter jim zaželela uspešno
izvedbo skupščine in uspešno delo v
skupni skrbi za vse stebre obrambnega
resorja Republike Slovenije. Po podelitvi

priznanj zveze so častnike nagovorili tudi
predstavniki domoljubnih in veteranskih
organizacij Slovenije, k slovesni noti tega
dela skupščine pa sta prispevala tudi ešalon zastavonoš Zveze slovenskih častnikov in manjša sestava Orkestra Slovenske
vojske, ki so s prapori in glasbenimi vložki naredili ta del skupščine še slovesnejši.
Drugi − delovni − del zasedanja skupščine se je nadaljeval po odmoru z razpravo o dopolnitvi in nato s potrditvijo
dnevnega reda zasedanja skupščine ter z
uvodnimi predstavitvami po posameznih
točkah in z udeležbo predstavnikov članic v razpravi. Vsako točko so zaključili s
sprejemom sklepov, s katerimi so potrdili
dokumente zveze in/ali usmeritve ali stališča za nadaljnje delo članic in organov
zveze.
Na letošnji redni letni in volilni skupščini,
ki je že po tradiciji zasedala v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na
Igu pri Ljubljani, so častniki na tajnih volitvah izvolili tudi predsednika zveze ter
Komisijo za nadzor delovanja in Komisijo za nadzor finančnega ter materialnega
poslovanja zveze za mandatno obdobje
2018−2022, novoizvoljeni predsednik pa
je nato predlagal sestavo predsedstva, ki
je bila tudi sprejeta.
Martin Jugovec/ Aleksandra Pelko
Jamnik, MORS
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