
Spoštovane veteranke in veterani, cenjeni gostje. 

 

V teh dneh naša država praznuje svoj 20-ti rojstni dan. Zato smo se v naših 

dveh veteranskih organizacijah odločili, da skupaj obeležimo ta jubilej. 

Proslaviti pa ga želimo kot veterani, kot tisti pripadniki oboroženih 

struktur slovenske države, ki smo z orožjem v roki omogočili rojstvo  in 

kasneje obstanek te države. Marsikaj, za kar smo se takrat zavzemali in kar 

smo omogočili tudi z oboroženim bojem se žal ni uresničilo ali pa se ni 

uresničilo v takšni obliki, kot smo to pričakovali. Nihče od nas ni 

pričakoval, da bo v državi, kjer bomo sami svoj gospodar prišlo do takih 

anomalij, kot smo jim bili priča v preteklih letih.  Zato veterani 

najodločneje obsojamo pojave divjih privatizacij, plenjenja in podrejanja 

države in njenih institucij, razpadanja sistema solidarnosti in socialne 

države in vsesplošne erozije osnovnih vrednot, ki smo jih nekoč znali gojiti. 

Tako politične, kot gospodarske elite v državi morajo dojeti, da je to 

nesprejemljivo za državljane te države in da je temu potrebno narediti 

konec. 

Vendar pa.  Ko se ozremo nazaj, ko ponovno ovrednotimo naš boj izpred 

dveh desetletij in več, ko potegnemo črto pod vse, kar smo v teh dvajsetih 

letih kot država dosegli, kljub vsemu ne moremo biti nezadovoljni. Doseženi 

so bili pomembni uspehi in krivični bi bili, če bi to zanikali. Vsem 

veteranom zato ne sme biti žal za njihov boj in prispevek, ki so ga dali za 

rojstvo te države. Nasprotno, vsi smo lahko na to ponosni. 

Ko veterani pripravljamo različne slovesnosti, smo večkrat deležni 

različnih očitkov in pripomb v stilu: 

Pa kaj se že spet greste, a še ne mislite nehati s temi vašimi proslavami, siti 

smo že te vaše samohvale in prilaščanja zaslug za osamosvojitev, kaj sploh 

hočete ipd. Vsem takim odgovorim: nič nemogočega nočemo, vsem 

priznavamo njihov prispevek k osamosvojitvi naše države. Vsi smo zaslužni 

za uspešen projekt osamosvojitve,  politika, državljani in tudi oborožene 

strukture to je milica in TO. To kar hočemo pa je, da vodilni ljudje v tej 

državi in gospodarstvu odgovorno opravljajo svoje delo v korist celotne 

družbene skupnosti in ne zlorabljajo zaupanja, ki smo jim ga izkazali. 

Hočemo, da se spoštuje država in njene institucije in da smo na državo, ki 

smo si jo izborili lahko tudi ponosni. In ne nazadnje, hočemo, da se 

spoštujejo zakonite pravice veteranov, ki bi jih nekateri v zadnjem obdobju 

najraje ukinili. 

Spoštovani. 

Upam, da bosta naši veteranski organizaciji v prihodnje uspešno sodelovali 

in da bosta poleg svečanosti in proslav, znali uveljavljati tudi interese vseh 

veteranov v odnosu do države. 


