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Voščilo predsednika ZSČ  

 

Spoštovane članice in člani organizacij Zveze slovenskih častnikov, dragi prijatelji! 

 

Ob iztekajočem letu 2017 Vam pišem zaradi zahvale in čestitk, pa tudi zaradi 

povabila, da vztrajate na poti, ki si jo je začrtala Zveza slovenskih častnikov v naši družbi.  

Izteka se tudi štiriletno mandatno obdobje 2014-2018 izvoljenih in imenovanih 

organov naše organizacije. V zadnjem letu mandata smo bili delovni in uspešni. Uresničili 

smo večino postavljenih nalog in dosegli zastavljene cilje. Ko smo v mesecu novembru 

opravili enajst regijskih posvetov, ste nam mnogi s ponosom predstavljali dosežke v letu 

2017. Zato naj ponovno izrazim pohvale za prizadevanja in doseženo. Pa tudi, da smo 

ponosni na uspešna vodstva in delovanje organizacij in njihovih članic in članov. Članstvo 

se sicer stara, vendar skrbite, da se njegovo število ne zmanjšuje. Nekateri celo 

izpostavljate, da je bilo aktivnosti več kot v preteklosti, ko so bili ugodnejši finančni pogoji 

za delovanje. Ob tej priložnosti bi se želel vodstvom organizacij, članicam in članom ter 

sodelavcem v predsedstvu zveze še enkrat zahvaliti za prispevek.  

Včasih mi kdo v prispodobi reče, da smo kot mlini na veter, ki vztrajajo, kljubujejo in 

meljejo. Vse za bolj varno in obrambno sposobno Slovenijo, za obstoj obrambno-vojaških, 

varnostnih in zaščitno-reševalnih struktur. Skrbi nas prepočasno izboljševanje stanja v 

naši vojski, ker mi vemo, kaj ta za stabilno in uspešno državo in družbo pomeni. Vem tudi, 

da znamo presojati, kaj je dobro in kaj lahko v našem delovanju še izboljšamo oziroma 

spremenimo. Želim si, da bi nam to uspelo, da bi se novosti, ki jih v prihodnjem letu 

uvajamo pri spodbujanju vojaško-strokovnih dejavnosti in sofinanciranju organizacij 

pokazale kot učinkovite. Verjamem tudi, da bo novo vodstvo ZSČ po volilni skupščini v 

marcu 2018 izpolnilo pričakovanja in ohranilo organizacijo v vsaj takšni kondiciji kot je 

sedanja. Zato vas vabim, da ostanete in vztrajate v organizacijah ZSČ in drugih 

domoljubnih in veteranskih organizacijah. To so strukture, ki so priborile samostojno 

Slovenijo in so naravni zaveznik njene ohranitve. 

Čestitam ob državnem prazniku samostojnosti in enotnosti in Vam želim zadovoljne 

praznike in obilo dobrega in sreče v letu 2018. Srečno! 
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