
Spoštovani! 

Pozdravljeni na slovesnosti ob spominskem dnevu Združenja SEVER. V posebno 

zadovoljstvo mi je, da lahko pozdravim: 

- današnjega slavnostnega govornika in prvega predsednika Republike Slovenije 

gospoda Milana Kučana, 

- ministrico za notranje zadeve mag. Vesno Györköš Žnidar in državnega sekretarja 

Andreja Špenga, 

- našega gostitelja župana mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandra Jevška, 

- generalnega direktorja Policije gospoda Marjana Fanka in njegove sodelavce, 

- svojce padlih policistov in ranjene policiste v osamosvojitveni vojni, 

- cenjeni kolegi predsedniki in predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij,  

- prejemniki priznanj Združenja SEVER,  

- spoštovana veteranke in veterani.  

Zakaj sploh praznujemo spominski dan združenja SEVER, ki prav gotovo ni samo spomin 

na še eno izmed mnogih aktivnosti milice v tistem obdobju, je nekaj več in si prav gotovo 

zasluži med ostalimi mejniki nastajanja samostojne slovenske države častno mesto. Kljub 

temu pa včasih še vedno lahko slišimo razprave o tem, da  praznujemo nekaj kar se 

sploh ni zgodilo. Ja res je praznujemo dogodek, ki smo ga prepovedali in preprečili. Za to 

sta bila potrebna pogum in odločnost, ki sta nam v naslednjih letih okrepila samozavest, 

da smo sposobni, da znamo in zmoremo delovati tudi v najtežjih razmerah. Vedno si 

lahko vsakdo izmed nas zastavi vprašanje: kaj bi bilo in kako se bi zavrtel potek 

zgodovine, če bi dovolili, da nam bi prišli razlagat pravo in edino resnico, ki je takrat 

vladala v nekaterih republikah in avtonomnih pokrajinah bivše države. Sam sem 

prepričan, da bi bil potek kasnejših dogodkov veliko drugačen. Takratna milica in organi 

za notranje zadeve smo bili usposobljeni, in kar je najpomembnejše, samostojni in 

neodvisni od zveze oblasti. 

Na nedavnem posvetu o nastanku in razvoju slovenske teritorialne obrambe, kot dela 

nacionalne vojaške tradicije sta avtorja dr. Maja Modic in dr. Tomaž čas spomnila tudi na 

50. obletnico prevzema republiške pristojnosti na področju delovanja organov za notranje 

zadeve. Notranje zadeve so prešle v republiško pristojnost 5. aprila 1967. Svojo 

organizacijo in delo pa je moral republiški sekretariat za notranje zadeve in občinske 

skupščine na podlagi Zakona o notranjih zadevah, ki je bil objavljen v uradnem listu SRS 

št 13/67, uskladiti do 5. oktobra 1967. Tudi danes je primeren trenutek za to, da se 

spomnimo te pomembne spremembe pristojnosti organov za notranje zadeve, ki so dale 

v nadaljevanju svojega razvoja milici in ONZ možnost za takšno delovanje, ki nas je 

pripeljalo pred 26. leti do samostojne Slovenije. 

V Združenju SEVER vedno poudarjamo, da je bilo osamosvajanje Slovenije proces, ki je 

bil pogojen z nekaterimi odločitvami veliko let predno smo si upali glasno govoriti o 



samostojni Slovenki državi. Gotovo si v zgodovini niso vsi predstavljali, da bodo nekatere 

spremembe v takratni ureditvi temelj in močna osnova, na katero smo se lahko opirali 

veliko let kasneje.  

Prav letos je naše Združenje v svoj statut zapisalo, da naše delo temelji na listini 

vrednot. Te vrednote danes po 26. letnih niso nič drugačne od tistih, ki so nas vodile, ko 

smo stopili v bran nastajajoči slovenski državi. No nekaj je treba priznati, da so morebiti 

nekatere takratne vrednote danes izgubile svoj sijaj, prav zato pa se še toliko bolj 

trudimo, da jim ga povrnemo. Računamo na vas spoštovani predstavniki države, ki ste 

danes z nami, na vašo podporo, računamo na podporo vseh tistih, ki imajo možnosti in 

priložnost narediti še kaj dobrega za našo domovino, da boste to storili. Računamo na 

vas spoštovane veteranke in veterani, da bomo skupaj kot aktivni državljani oblikovali 

našo prihodnost.  

Veterani imamo pravico in dolžnost opozarjati na vse krivice, ki se dogajajo nam in naši 

domovini. To ni politično delovanje, to je aktivno državljanstvo, ki smo ga zapisali tudi v 

našo listino vrednot. Nikar ne mislite, da ne znamo ločiti tistega kar resnično pomeni 

dobro sodelovanje z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami in tistega, ki pomeni 

nabiranje popularnosti.  

Res je, lahko se pohvalimo in ob tem tudi zahvalimo za več kot dobro sodelovanje z 

Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo, Ministrstvom za obrambo in Slovensko 

vojsko, Ministrstvom za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa tudi vlado 

nasploh. Brez medijskih luči poskušamo rešiti marsikateri izziv, na katerega naletimo. 

Naše dosedanje sodelovanje me utrjuje v prepričanju, da bomo skupaj našli rešitve tudi 

za nekatere izpostavljene primere zadnjega obdobja, med katere sodijo tudi 

stanovanjske težave nekaterih vojnih veteranov, in da bomo skupaj uspeli izboljšati tudi 

zakon o vojnih veteranih, ki bo končno odpravil nekatere nedorečenosti in krivice. Naj 

velja pregovor: Kjer je volja je tudi pot !  

Seveda moramo včasih naša stališča tudi komu pojasnjevati. Žal se nekaterim ne da 

dopovedati, da se ni slovenska zgodovina začela leta 1990 ali morda celo kako leto 

kasneje. Ne, ne, zgodovina Slovencev se je začela pisati že mnogo prej in mnogi imajo 

zasluge za to, da smo Slovenci kot narod obstali. Seveda to niso tisti, ki so nas za prgišče 

judeževih srebrnikov želeli prodati tujcem, se jim klanjali in jim prisegali. Zgodovine 

slovenskega naroda ne moremo raztrgati na koščke in vzeti samo tistega, kar nam 

trenutno odgovarja. Domoljubne in veteranske organizacije, združene v koordinaciji 

domoljubnih in veteranskih organizacij, tesno sodelujemo in znamo ceniti tisto, kar so 

nam priborile generacije Slovenk in Savencev z besedo, peresom in krvjo. Obenem smo 

kritični tudi do tistega, ker ni bilo prav in pravično. 

Nekateri vedno znajo ob pravem času prilivati olja na ogenj. Izmišljajo si vedno nove 

afere ali pogrevajo stare zamere, izmišljajo si tete in strice, ki jih sploh ne poznajo, 



pišejo ovadbe za sabotaže in veleizdaje. Ob vsem tem pa ne upoštevajo tistega starega, 

domačega pregovora, da je potrebno najprej pomesti pred lastnim pragom, in se 

vprašati: Kaj pa sem jaz počel v tistem času ? 

Veliko ali kar nekaj debelih knjig je bilo že napisanih. V nekaterih so dokumenti časa, ki 

mu pravimo osamosvojitveni procesi. Nekatere še nastajajo in tudi te bodo postale 

kamenček v mozaiku osamosvojitve. Potekajo razprave in posvetovanja o vlogi in 

pomenu posameznih struktur, ki so sodelovale v procesih osamosvajanja. Pomembna so, 

saj tako izvemo še marsikaj novega drug o drugem in naši vlogi v času osamosvajanja 

Slovenije.  

Spoštovani! 

Naj bo nocojšnji večer namenjen praznovanju in ne pretežkim temam našega vsakdana. 

Za reševanje teh, bomo že našli čas in priložnost in prepričan sem, da bomo večino njih 

tudi rešili. Veterani organov za notranje zadeve smo na naše delo pred četrt stoletja 

ponosni, nismo ga opravili sami opravili smo ga skupaj vsi Slovenci in Slovenke, 

teritorialci in miličniki, politiki in povsem preprosti ljudje. Trudili smo se! Žal so nekateri 

umrli za našo domovino. Ne pozabimo tega. 

 

Srečno Slovenija. 


