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»Sredi pušk in bajonetov, sredi mrkih straž,  
tiho stopa naša četa, v hercegovski kras. 

Čuje se odmev korakov, po kamenju 
hercegovskem, 

he ja ho, he ja ho.« 
 

( Bilečanka, Milan Apih, 1940) 
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Govor Zlatka Fileja, predsednika Organizacijskega odbora ob 10. druženju pitomcev ŠROP Bileća, 
dne 22. junija 2019 na pisti kasarne v Bileći: 
 
Sporočilo tovarištva! 
 
»Znova smo se zbrali, 
po zdravju povprašali, 
spomine si izmenjali, 
z Bilećo se družili« 
 
Drage naše pitomke, spoštovani pitomci Šole rezervnih častnikov pehote Bileća, starešine, civilne 
osebe, pripadniki šolske čete, častniki, podčastniki, vojaki iz kasarne »Bilećki borci«, prijatelji, dragi 
Bilećani! 
 
Cenjeni poveljnik polkovnik Ivezić, spoštovani predstavniki Občine Bileća, ostali visoki gostje! 
 
U veliko čast si štejem, da mi je bilo zaupano, da s tovariši iz Društva Bilečanci Slovenija vodim 
priprave za tale jubilejni 10. zbor. 
 
Naše druženje ni v slavo in čast niti armad, vojnim formacijam in gibanjem, niti političnim partijam in 
strankam, niti vodjem in politikom, niti spomenikom, cerkvam in džamijam, niti religijam, ampak samo 
nam – pitomcem VP 3215 iz kasarne »Moša Pijade« od 1956 do 1991 leta. 
 
Sedaj bi na oder povabil vse tiste, ki so bili tukaj pred desetimi leti in so tukaj še danes:: 

- Ljubanić Željko - Srbija 
- Mašić Asim - Hrvaška 
- Maslovarić Savo – Črna gora 
- Skok Edvard - Slovenija 
- Habibović Šemsudin – Bosna in Hercegovina 
- Vulović Dragan - Srbija 
- Miran Štajdohar – Slovenija 
- Mitko Janev – Makedonija 
- Drago Bajčetić – Črna gora 

 
Vabim vas, da se tudi naslednje leto dobimo tukaj, na tem mestu.  
 
Rezervirajte si pravočasno termin! 
Pripravite finance! 
Držite se rokov za prijavo! 
 
I samo še ENO naj vam povem,  to pa sta DVE stvari: »RAD, RED i DISCIPLINA!«* 
 
*originalna verzija parole uporabljana v ŠROP Bileća 
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