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Lep pozdrav spoštovani zbrani, spoštovani gospod župan, 

spoštovana poslanka državnega zbor, spoštovana načelnica upravne 

enote Laško, cenjeni gostje, dragi prijatelji in pripadniki iz ZSČ in 

veteranskih organizacij. 

Izražam zahvalo za povabilo, da lahko spregovorim na tej 

svečanosti kot predsednik Zveze slovenskih častnikov. 

Letos je posebno leto obletnic. Tako praznujemo 25-letnico 

demokratičnih sprememb, 25 let je minilo od manevrske strukture 

narodne zaščite in začetka obrambno-zaščitnih priprav na 

osamosvojitev. V maju smo praznovali tudi 70-letnico zmage nad 

nacizmom in fašizmom. Hoteli priznati ali ne, je navedeno povezano z 

državnostjo in slovesnostmi, ki potekajo v teh dneh. 

Pred četrt stoletja smo dobili demokracijo in izvolili novo oblast, kar 

je bilo pospremljeno z upanji in pričakovanji, da bo novo boljše, bolj 

pošteno in pravično. V tej smeri so šla tudi prizadevanja za 

osamosvojitev in vzpostavitev samostojne in neodvisne Republike 

Slovenije. Pri tem smo z Manevrsko strukturo narodne zaščite omogočili 

prehod obrambno-varnostnih struktur pod novo oblast in s tem ustvarili 

pogoje za še bolj učinkovite priprave za zavarovanje osamosvojitve v 

junijsko-julijski vojni 1991. 

Čeprav, bi kdo oporekal, pa je treba omeniti, da korenine 

prizadevanj za samostojno slovensko državo segajo tudi v čas narodno-

osvobodilnega boja in upora proti okupatorjem v drugi veliki vojni. Pred 

sedemdesetimi leti je bil dokončno premagan nacizem in fašizem. Brez 

osvoboditve v drugi vojni ne bi moglo biti osamosvojitve, začetki katere 

segajo četrt stoletja nazaj. Kljub ogromni škodi in žrtvam ter ruševinam 

širom Evrope, so bila pričakovanja in upanja ljudi po koncu druge 

svetovne vojne izjemna. Takšna je bila tudi energija za obnovo in boljše 

življenje. Če izpostavljene obletnice povežemo se nam pojavljajo 

vprašanja. So se vsa pričakovanja izpred sedem desetletij in izpred četrt 

stoletja uresničila? Ali še lahko imamo sanje in upanje, da nam bo bolje? 

Kaj in kje lahko ali moramo spremeniti in izboljšati?  

Zgodovinskih resnic ne moremo spremeniti. Lahko spremenimo 

odnos do zgodovinskih dejstev predvsem na ta način, da jih ne 

potvarjamo in da imamo do določenih zadev bolj spoštljivi odnos. To 



velja tudi za obdobje druge svetovne vojne, ki je pustila globoke rane in 

žalostne spomine tudi pri Slovencih. Konec druge svetovne vojne je 

Slovencem prinesel novo oblast in omogočil, da smo lahko zaživeli 

svobodno v republiki takratne skupne države. Po drugi strani pa je s 

prikrivanjem nekaterih dogajanj, kot so izvensodni poboji okupatorjevih 

sodelavcev in številnih drugih, pustila seme razdora.  

Zato prav čudežno deluje enotnost naroda in prizadevanj večine 

Slovenk in Slovencev v procesih priprav na osamosvojitev in v vojni za 

neodvisno in samostojno Slovenijo izpred četrt stoletja. Veseli me, da se 

uničevalni delirij, ki ga poznamo iz vojne na Hrvaškem in kasneje v Bosni 

in Hercegovini ni zgodil v osamosvojitveni vojni v Sloveniji. 

Zato je pred petindvajsetimi leti tudi kazalo, da se bomo spravili in 

premagali travme iz preteklosti. Ugotovimo lahko, da nam to ni v celoti 

uspelo, tudi zaradi parcialnih koristi v boju za oblast. Tako se danes 

zaradi tega še vedno obkladamo in obtožujemo? Ali pa zaradi tega tudi 

pozabljamo na nacionalne interese, da bi kasneje lahko ponovno 

obtoževali in kazali drug na drugega. Bomo zaradi tega lažje živeli? 

Lahko da, vprašanje pa je ali bomo bolje živeli? Če se ozremo okrog 

sebe, zlasti na mlade, potem ugotovimo, da ti pričakujejo predvsem 

boljše možnosti, da bodo lahko uspeli in boljše živeli. Zato ob današnji 

slovesnosti posvečeni dnevu državnosti, povejmo to željo in upanje 

ponovno na glas. 

Današnja slovesnost pa je priložnost tudi, da se zahvalimo vsem 

tistim, ki so se na obrambno-varnostnem področju pred četrt stoletja in 

kasneje v letu 1991 najbolj izpostavljali. Veterani vojne za Slovenijo, 

veterani Policijskih veteranskih društev Sever in druge domoljubne in 

veteranske organizacije ohranjajo ta spomin in opozarjajo na vrednote, ki 

so nas vodile, ko smo vzpostavljali državo. 

Verjamem, da pomemben delež k temu prispeva tudi Zveza 

slovenskih častnikov. Ta v svojih vrstah združuje vojaške častnike, 

podčastnike in vojake ter druge strokovnjake s področja obrambe, 

zaščite in varnosti, ki s svojim delovanjem prispevajo k popularizaciji 

vojaških in drugih obrambno-varnostnih dejavnosti ter k obrambni in 

zaščitni pripravljenosti Republike Slovenije. Naši člani so najprej 

državljani in civilisti, po duši pa vojaške osebe, ki jim je mar za to kaj 

vojaška uniforma predstavlja v slovenskem prostoru, pa tudi za to, kaj se 

dogaja z obrambnimi in varnostnimi strukturami. Kot predsednik Zveze 



slovenskih častnikov, bi si želel, da imamo še več tako uspešnih 

organizacij, kot je Območno združenje ZSČ Laško. 

Spoštovani 

K prej izraženim željam in pričakovanjem dodajam še upanje, da 

nas ne zapusti zanos in pripravljenost za iskanje dobrih poti. Ob dnevu 

državnosti pa povejmo še, da narod, ki ne zna ceniti in ohranjati svoje 

zgodovine, je tudi ustvarjati ne more. 

Zahvaljujem se organizatorjem za pripravo današnje slovesnosti in 

izražam čestitke ob letošnjem dnevu državnosti. 

Hvala 


