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Draga dame in gospodje, tovarišice in tovariši … 

Dovolite mi, da se na začetku te naše slovesnosti ob 25-letnici nastanka samostojne 

slovenske države s spoštovanjem zahvalim za zaupanje, ki ste mi ga izkazali s tem, da lahko 

kot predstavnik generacije, ki je večinoma že odšla, spregovorim nekaj besed o velikem 

državniškem – operativnem delu, ki ste ga pripadniki slovenskih organov za notranje zadeve 

skupaj z drugimi opravili pred četrt stoletja. To je bil mogočen, zmagovalni podvig v katerem 

smo si Slovenci končno izborili svojo državo. 

Domoljubje, želja, da postanemo samostojni, enakovredni drugim narodom z lastno državo, 

da postanemo gospodarji in ne hlapci svoje usode, je v našem narodu živelo odkar imamo 

zapisano zgodovino. To je bil zahteven projekt generacij,  trasiran od taborskega gibanja, 

preko izjemno iniciativne in operativno briljantno izpeljane akcije našega slovenskega 

generala Maistra, naprej do aktivnosti Tigrovcev in kasneje do mogočnega boja za ohranitev 

našega naroda v narodnoosvobodilni borbi ter vaših prizadevanj za osamosvojitev in dosego 

končnega cilja – vzpostavitve in zavarovanja lastne države. To so bili stalni cilji našega 

naroda, cilji vseh njegovih generacij. Vsa ta prizadevanja so imela najtrdnejšo oporo v 

domoljubju in narodni zvestobi pa tudi v naravni pravici naroda do samostojnosti, svobode 

in miru, brez hlapčevstva komurkoli. Hkrati pa je bilo to prizadevanje za prijateljsko sožitje z 

vsemi narodi sveta, še posebej pa z našimi neposrednimi sosedi. 

Vse to poudarjam tudi zaradi tega, ker menim, da je prav, da se ti cilji in prizadevanja iz 

preteklosti očistijo od kakršnekoli ideologije in da si v Sloveniji – zdaj naši državi - človeško 

prizadevamo za medsebojno pomiritev, oprostimo eden drugemu kar smo si hudega storili, 

da ustvarimo temelje za neoviran razvoj, a hkrati nikoli ne pozabimo, kaj se je zgodilo zaradi 

okupacije – vdora tujcev in razklanosti našega naroda v drugi svetovni vojni. Zelo si želim, da 

bi prišlo do združitve in dogovora vseh domoljubnih organizacij v eno in enotno veteransko 

organizacijo Slovenije, nekaj podobnega kot je bila v svojem izhodišču Osvobodilna fronta. 

To bi bilo tudi prav, kajti biološka ura bije in naše zgodovinske narodne vrednote gredo z njo 

v pozabo. V takšni  vseslovenski veteranski povezavi domoljubnih dejavnikov bi imel 

možnost obstati celoten spomin vsega, kar se je skozi stoletja dogajalo v prizadevanjih za 

narodno suverenost. 



Krvava ločitev narodov Titove Jugoslavije se je zgodila zaradi globalne krize komunizma in 

ostre delitve sveta. Zgodila se je zaradi političnih in gospodarskih interesov pa tudi zaradi 

nesposobnih državniških struktur v takratnih okoliščinah, tako na tujem, kot v nekdanji 

skupni državi. Odgovor na tako krizo je bila samostojna Slovenska država, ki ni nastala kar 

sama po sebi, pač pa kot produkt prizadevanj najrazličnejših skupin in posameznikov. 

Vzpodbudile so jo nerazsodnost in otopelost vodstvenih struktur, še posebej zveznih 

organov in Jugoslovanske armade, ki je sledila klicem velikosrbske politike.  

Prav v teh okoliščinah ste se posebej izkazali zaposleni v slovenskih organih za notranje 

zadeve. Bili ste trdna in lojalna opora, ki je zvesto izkazala nesebično domoljubje ter 

postavila temelje naši samostojnosti. Ob vaši izjemni odločnosti in samozavesti, v 

organiziranosti in človeški pokončnosti slehernega posameznika se je operativno odvil 

proces osamosvojitve.  

Samo z vašo pomočjo je lahko naše tedanje politično vodstvo vleklo prave poteze na 

političnem in diplomatskem področju. Vaši etičnosti gre zahvala za to, da je ostalo 

prenekatero življenje, saj ste znali in zmogli nastopiti ostro in odločno, pa tudi prisluhniti 

klicu razuma, ki je narekoval, kdaj je treba uporabiti orožje. Zato tudi ni bilo toliko žrtev kot 

drugod po nekdanji državi in  zato je ohranjeno prenekatero življenje na vaši strani in strani 

vaših nasprotnikov. Žal pa so žrtve bile in globoko jih obžalujemo. 

Še danes me zmrazi, ko se spomnim vašega srčnega, odločnega in samozavestnega nastopa, 

ko ste opravili prvi preizkus živcev in vzdržljivosti tudi našega naroda. To je bil tako 

imenovani miting resnice, ko ste našemu narodu jasno povedali »uspeli bomo« in »ni je sile, 

ki bi teptala naše dostojanstvo in ponos«. To in vse kar je sledilo, je bilo izjemno zgodovinsko 

delo v sklopu celotnega boja za našo osamosvojitev in ostaja zapisano kot veliko človeško  

državotvorno dejanje celotne organizacije in vsakega posameznika v njej.  

Tudi po lastnih poveljniških izkušnjah iz let 1944 in 45 zelo dobro vem, da ste delovali 

prožno, z veliko dinamiko samostojnega odločanja in iniciativnosti. Prav zato so bili napori 

kronani z uspehom in zato vam kot vaš starejši bojni tovariš izražam globoko spoštovanje. 

Vesel pa sem tudi, da v okviru Združenja Sever sedaj ohranjate spomin na te vrednote in jih 

prenašate na mlade generacije. 



Ob tej priliki bi vas in veterane vojne za osamosvojitev, tigrovce, člane zveze borcev za 

vrednote narodnoosvobodilnega boja dal za vzgled celotnemu slovenskemu narodu, s 

kakšno močjo domoljubja in medsebojnega zaupanja si je treba prizadevati za domovino, če 

je ta ogrožena. 

In za konec še to. Verjeti, da je bil fašizem kdaj dokončno strt, je utopija. Danes ponekod 

spet dviga glavo, morda se v nepomembnih odtenkih razlikuje od tistega zgodovinskega, a je 

vseeno pristen in nevaren. Nam in svetu primanjkuje bojevnikov za pravico, čeprav imamo 

več mirovnikov kot oboroženih ter izurjenih vojakov. Pomagajmo tudi mi svetu in predvsem 

samim sebi, da se ne povrne že občuteno zlo in da se vojna v naši sedanji, tako težko 

priborjeni državi, ne bi nikoli več ponovila. 

Naj živi samostojna Slovenija! 

Spoštovanje njeni milici in kasnejši policiji z veliko zahvalo za opravljeno delo, ko smo vas 

najbolj potrebovali!  

Hvala za pozornost in veselo praznovanje vam želim! 


