
Nagovor Alojza Šteinerja  
Predsednika Zveze slovenskih častnikov 

na otvoritvi Skupščine ZSČ, 5. marca 2016 
 

Na današnji skupščini ZSČ uvodoma pozdravljam vse prisotne predstavnike 

območnih in občinskih ter interesnih združenj, člane predsedstva, 

predsednika in člane KND in KNFMP Zveze, predsednike odborov pri 

predsedstvu ZSČ, dobitnike najvišjih priznanj in zastavonoše ZSČ. 

Izrekam zahvalo in izražam zadovoljstvo, da so med gosti z nami:  

 MO, ga. Andreja Katič, 

 NGŠ SV, gm, dr. Andrej Osterman. 

 predsednik ZVVS, gm Ladislav Lipič, 

 predsednik Združenja PVD Sever, dr. Tomaž Čas, 

 predsednik Zveze DVIS g. Janez Podržaj, 

 podpredsednik ZZBVNOB g. Slavko Grčar, 

 podpredsednik Zveze DCIVS g. Jože Zupanc, 

 podpredsednik DU MORS pk. Janez Gomzi. 

Z nami je danes častni predsednik ZSČ, pk Miha Butara in nekdanji 

predsednik ZSČ pk. dr. Bojan Potočnik. Za svečani del smo poleg dobitnikov 

priznanj povabili tudi njihove soproge, ki jih prav tako toplo pozdravljam. 

Spoštovani!  

Letošnja redna letna skupščina je druga v mandatu 2014-2018 in ima letos 

poseben pomen zlasti zaradi obeleževanja 25.letnice osamosvojitve Slovenije 

in vojne za Samostojno Slovenijo. V njej so rezervni častniki in podčastniki 

nosili glavno breme v slovenski teritorialni obrambi in ostalih obrambnih in 

varnostnih strukturah v Sloveniji. V teh 25 letih pa ZSČ kot stanovska 

organizacija slovenskih častnikov in podčastnikov ter ostalih domoljubov s 

področja obrambe, varnosti in zaščite šteje 22 pomladi, saj je bila registrirana 

8. marca 1994. Do takrat je praktično delovala na drugačnih osnovah in 

normativni obvezi izhajajoč iz zakonov o vojaški dolžnosti v bivši skupni 



državi ali kasneje v Samostojni Sloveniji. Praktično več kot dve desetletji te 

obveze in prisile ni več, številni člani pa še vedno vztrajajo v organizaciji in so 

aktivni v njej. 

Zato je treba izpostaviti, da so območna in občinska ter interesna združenja 

ZSČ pomemben steber v domoljubni fronti. To smo tudi v preteklem letu 

dokazovali skozi številne oblike sodelovanja in skupne aktivnosti DVO tako 

na ravni države in še posebej v lokalnih okoljih, pri poskusih vključevanja v 

reševanje migrantskih valov v Sloveniji in pri prepoznavnosti v lokalnih 

okoljih. 

V ZSČ nas je več članov in organizacij kot preteklo leto in po moji oceni smo 

bolje organizirani. V mednarodnem okolju smo uspešno zaključili prvo leto 

predsedovanja CISOR – Mednarodnega združenja podčastnikov rezervne 

sestave (CISOR) prav tako pa zaključili 6 letno uspešno vodenje IFMS - 

Mednarodne federacije vojaških gornikov. Kljub omejitvam pri virih se težišče 

delovanja na vojaško-strokovnem področju ni zmanjšalo. Pri tem gre zasluga 

tudi uspešnemu sodelovanju s Slovensko vojsko, kjer se je recipročnost v letu 

2015 dvignila na še višji nivo. Pri tem v ZSČ nismo izplačevali plač, nagrad, 

honorarjev ali dodatkov za pripravljenost. Namesto tega je bilo v organizaciji 

pogosto slišati besedo hvala ali pa čestitko ob prejemu priznanja. Dvanajst 

zaslužnih prejemnikov je danes tudi z nami. Kot bomo lahko slišali iz 

obrazložitev za priznanja, so vsi delovali na obrambno varnostnem področju 

za ožjo domovino še preden smo imeli sedanjo. Najstarejši med njimi že 

takrat, ko se jaz še nisem rodil. Hvala vsem, ki podpirate našo organizacijo, jo 

razumete in vztrajate v njej. 


