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ZADEVA: DAN SUVERENOSTI SLOVENSKEGA NARODA - PREDLOG 
 

Spoštovani predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez! 
 
Pravno formalno je postala Slovenija suverena država 25. 6. 1991 z razglasitvijo Temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Takrat je v Sloveniji še vedno pod budnim 
nadzorom obrambnih in varnostnih sil Republike Slovenije delovala Jugoslovanska ljudska armada. V 
mesecu oktobru 1991, natančneje 25. oktobra 1991 pa je ob 23.45 uri slovensko ozemlje zapustil 
zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade, takrat že nam tuje vojaške sile. Na ta dan je Slovenija ne 
le pravno formalno, temveč tudi dejansko postala suverena država, na katero smo bili in smo 
ponosni tudi danes. Od tega trenutka naprej je samo teritorialna obramba oziroma slovenska vojska 
skrbela za obrambno varnost, slovenska policija in drugi organi pa za notranjo varnost Republike 
Slovenije. 
 
V mesecih, ki so sledili, je naša država postala mednarodno priznana članica družine evropskih 
narodov ter polnopravna članica Organizacije združenih narodov. Uresničile so se želje naših 
prednikov, da bodo nekoč sami ali pa vsaj njihovi potomci živeli v svoji lastni in suvereni državi. Prav 
izraze »suverenost« in »suvereni« so poudarjali številni pomembni predstavniki Slovenije v svojih 
nastopih ob državnih in drugih pomembnih praznikih tako doma kot tudi v mednarodnih 
organizacijah in združenjih, katerih polnopravna članica je postala naša država. Žal nam je, da je vsa 
vznesenost takratnega časa ob omembi besede »suvereni na svoji zemlji« danes le spomin na tiste 
čase. 
 
Zato vojni veterani, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in policijski veterani združeni v Zvezi 
policijskih veteranskih društev Sever predlagamo Vam, spoštovani gospod predsednik in vsem 
poslankam in poslancem Državnega zbora, da storite vse, da ohranimo našo Slovenijo suvereno v 
skupnosti enakopravnih in demokratičnih evropskih narodov. Zavedamo se, da se je ob vstopu v EU 
in NATO bilo potrebno odreči dela svoje suverenosti, posebej na obrambnem, varnostnem in 
monetarnem področju, ne pristajamo pa na odrekanje svoje suverenosti »po koščkih«, kakor je všeč 
vsakokratnim Vladam Republike Slovenije. 
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Vojni veterani, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in policijski veterani združeni v Zvezi 
policijskih veteranskih društev Sever predlagamo, da Državni zbor razglasi 25. oktober 1991 za 
 

Dan suverenosti, 
 

ki naj bo za državljanke in državljane prazničen in slavnosten dan, ko smo si po stoletjih boja izborili 
suvereno državo. Želimo si, da je ta dan, dan spomina na čase enotnosti, ponosa in samozavesti na 
vse, kar nas je kot narod ohranjalo in ohranilo skozi stoletja. Tako ne bi več praznovali 25. oktobra kot 
dan odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade, temveč kot dan suverenosti. 
 
Koncept suverenosti je mogoče razumeti v povezavi z narodom, ljudstvom, državo ali človekovimi 
pravicami in svoboščinami. Vendar le pri človekovih pravicah in svoboščinah in načelih lahko 
govorimo o dejanski in pristni suverenosti, saj gre pri ostalih konceptih bolj za teoretično 
predpostavko o suverenosti kot suvereni pravici do samoodločbe (narod), za neobstoj dejanske 
suverenosti (ljudstvo), oziroma da je državna oblast le bolj ali manj avtonomna, ne pa dejansko 
suverena (država). 
 
Zato naj nas Dan suverenosti, ob Dnevu državnosti ter Dnevu samostojnosti in enotnosti, opozarja na 
spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter človečnost, kar je cilj dejanske suverenosti pri 
uresničevanju naše ustavne demokracije. Dan suverenosti naj nas spominja tudi na to, da moramo, 
kar nas je ohranilo skozi stoletja, v današnjem času ohranjati in negovati bolj zavzeto, kot kadar koli 
prej v svoji burni zgodovini, kajti narodova samobitnost, samostojnost, enotnost in dejanska 
suverenost še nikoli ni bila tako ogrožena, kot je danes!! 
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