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Spoštovani članice in člani Zveze policijskih veteranskih društev Sever, 

veteranke in veterani, 

cenjeni gosti. 

 

Skoraj 26 let je minilo, odkar je slovenski narod pokazal neverjetno enotnost in na plebiscitu 

sprejel odločitev, da se podamo na pot demokracije, vladavine prava, spoštovanja človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, na pot neodvisne države. V vseh teh letih smo naredili 

ogromno. Postali smo uspešna in mednarodno uveljavljena država, ki se lahko pohvali s 

številnimi dosežki. Pa vendar vsega tega ne bi imeli, če ne bi bilo pogumnih ljudi in njihovih 

hrabrih dejanj, ki so pripeljali do nastanka samostojne Republike Slovenije.  

 

Družbenopolitični procesi, ki so postopno pripeljali do nastanka naše države, so se začeli v 

80-ih letih prejšnjega stoletja. Pri tem ste imeli izjemno vlogo vi, članice in člani Združenja 

Sever. Kot pripadniki organov za notranje zadeve s policijo oziroma takratno milico ste 

odigrali nadvse pomembno vlogo pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v 

Sloveniji. Vaši požrtvovalnosti, iskreni želji in odločenosti se lahko zahvalimo, da t. i. miting 

resnice, ki je bil napovedan za 1. december 1989 v Ljubljani, ni bil organiziran. 

Jugoslovanske sile so namreč želele ustvariti izredne razmere in tako preprečiti nastanek 

samostojne in neodvisne države. Želeli so preprečiti širjenje narodnozavednega duha in nam 

vsiliti svojo voljo. Vendar so jim vaša smela dejanja prekrižala načrte, s tem pa ste omogočili 

nadaljevanje osamosvojitvenega procesa. Levji delež na poti nastanka lastne države je imela 

tudi Manevrska struktura Narodne zaščite. Sestavljalo jo je 20.000 pripadnikov policije in 

vojske, ki so bili združeni v enotnem cilju - braniti lastno državo in slovenskemu narodu 

omogočiti življenje v samostojni republiki.  

 

To so zgodovinska dejstva, ki jih nikoli ne smemo pozabiti. Še posebej pa se moramo upreti 

poskusom nekaterih posameznikov, ki želijo potek osamosvojitvenega procesa prikazati v 

luči, ki nima odraza v dejanskem stanju, in skušajo zasluge pripisati le posameznim osebam.  

Tako potvarjanje zgodovine je skrajno nevarno, predvsem pa ponižujoče in nekorektno do 

vseh ljudi, ki so v osamosvojitvenem procesu sodelovali. Ljudi, ki so bili za dobrobit 

celotnega slovenskega naroda pripravljeni žrtvovati vse, žal so nekateri med njimi plačali 

najvišjo ceno.  

 

Spoštovane veteranke, spoštovani veterani, 

konec 80-ih in začetek 90-ih let prejšnjega stoletja je zaznamovala negotovost, vendar pa ste 

se vi pogumno uprli poskusom zastraševanja. Samo vam, vaši enotnosti in 

narodnozavednim dejanjem se lahko zahvalimo, da danes živimo v lastni državi. Upali ste si 

in se brezkompromisno borili za to, v kar ste iskreno verjeli in si tudi srčno želeli. In ravno ta 

vaš pogum in smelost sta omogočila, da smo začeli pisati popolnoma novo knjigo z 

naslovom samostojna in neodvisna Republika Slovenija.  



S svojimi dejanji ste vsem nam postavili zgled, kaj lahko družba kot celota naredi, če verjame 

v svoja dejanja in se zaveda pomena naslednjih besed - enotnost, iskrenost, pogum, 

požrtvovalnost in predanost. To je vaša zapuščina, je vaše darilo vsem nam. Dolžnost nas in 

vseh prihodnjih generacij pa je, da to zapuščino negujemo in nikoli ne dovolimo, da bi bila 

prepuščena pozabi.  

 

Spoštovane veteranke, spoštovani veterani,  

ob vašem prazniku vam iskreno čestitam in vam ob tej priložnosti izrekam globoko 

spoštovanje za vaša dejanja v času osamosvojitvenega procesa.  

 

Hvala.   

 

 
 
 
 
 
 
 


