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Spoštovani predsednik Združenja Sever dr. Tomo čas, spoštovani župan občine Sveti Jurij 
gospod Anton Slana spoštovane veteranke in veterani, spoštovane gospe in gospodje, v 
imenu policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje in v lastnem imenu vam želim 
iz srca iskreno dobrodošlico na svečanosti ob 20. obletnici delovanja našega društva. 

V tem trenutku smo soočeni s tragedijo, ki se je zgodila kolegici in kolegom iz policijske 
uprave Murska Sobota in tudi našemu članu Silvinu Matjašecu. Zato mi dovolite, da se 
najprej še vedno globoko pretreseni poklonimo spominu na Silvina Matjašeca, ki smo ga 
pokopali danes ob 11. uri v Radencih ter vsem veterankam in veteranom, ki jih danes več 
ni med nami. Prosim če stoje z minuto molka počastimo spomin na njih. Slava njihovemu 
spominu. 

Dvajset let je sorazmerno malo in istočasno dosti časa. Malo v primerjavi z društvi, ki 
slavijo 100 in več let delovanja, dosti pa, ker se je v tem času marsikaj uredilo, glede dela 
društva in glede statusa veteranov. V tem času so društvo uspešno in z zanosom vodili 
Alojz Flisar, Franc Slokan, Iztok Trček in Ciril Magdič. Prvi in zadnji sta bila zaradi zaslug 
pri vodenju društva imenovana tudi za častna predsednika društva. Iskrena hvala vsem za 
vaš trud in prizadevanje, da je danes društvo to kar je. 

V tem času je bilo v društvu več predsednikov pododborov, tajnikov in drugih 
funkcionarjev, ki so žrtvovali svoj prosti čas za dobro delo društva. Tudi njim s tega mesta 
iskrena hvala vsem. 
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Od vsega začetka sodelujemo z vsemi občinami v Pomurju tako, da je sodelovanje že 
zdavnaj preraslo zgolj pridobivanje sredstev za delo društva. Danes sodelujemo pri 
skupnih projektih z njimi in še drugimi partnerji pri organizaciji svečanosti, postavitvi 
spominskih znamenj in druge projekte. Zaradi tega se iskreno zahvaljujem vsem županom 
Pomurskih občin za njihovo sodelovanje in razumevanje z željo, da takšno sodelovanje 
nadaljujemo še v bodoče. 

V tem času smo uspeli vzpostaviti dobro sodelovanje z zvezo vojnih veteranov Slovenije 
tako na pokrajinski kot območni ravni, ki je tudi operativno pri skupnih projektih. Zato se 
zahvaljujemo tako pokrajinskemu odboru kot vsem območnim odborom ZVVS za skupno 
delo z željo da tako sodelovanje nadaljujemo in ga še poglobimo.  

Vzpostavili smo dobro sodelovanje z zvezo slovenskih častnikov, z območnimi odbori 
zveze borcev  za vrednote NOB in  Domoljubnim krajevnim združenjem Puconci, z 
društvom Generala Maistra, za kar se jim zahvaljujem. V tem času smo večkrat uspešno in 
plodno sodelovali z osnovnimi in srednjimi šolami v Pomurju. 

Zelo dobro sodelovanje je bilo vedno s policijsko upravo Murska Sobota in policijskimi 
postajami na terenu za kar se direktorju in njegovim sodelavkam in sodelavcem iskreno 
zahvaljujem z željo, da takšno sodelovanje ostane tudi v naprej. 

Sodelovali smo vedno zelo dobro in uspešno tudi s slovensko vojsko in z marsikatero 
drugo ustanovo v Pomurju pri posameznih projektih. 
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Za dobro izvedbo današnjih prireditev se je treba posebej zahvaliti predsedniku pododbora 
Gornja Radgona gospodu Danielu Močniku in njegovi ekipi, ki se je izkazala z dobro 
organizacijo in veliko vloženega truda, najbrž si zaslužijo eden krepek aplavz. Seveda pa 
se za pomoč pri organizaciji zahvaljujem tudi občini Sveti Jurij, gasilcem iz Svetega Jurija, 
društvu kmečkih žena in deklet, osnovni šoli Sveti Jurij in seveda policijskemu orkestru, ki 
zelo rad pride med nas. 

Ne da bi jemal veter iz jader častnemu govorniku bi vseeno rad opozoril na stvari, ki jih je 
tudi ob takšni priložnosti potrebno najbrž povedati. Rad bi se osredotočil zgolj na tri. 
Državni zbor je po prizadevanju Združenja Sever in Zveze vojnih veteranov Slovenije 
spremenil zakon o vojnih veteranih tako, da bodo veteranom vrnjene nekatere že 
pridobljene pravice naslednje leto, ki bo sledilo letu, ko bo v državi BDP dosegel 2,5 %.  

To ni tisto kar smo si želeli, vendar pa gre tu seveda zgolj za prvi korak in pri tem čaka 
naši združenji še veliko dela. Imata pa polno podporo veterank in veteranov našega 
društva pri tem prizadevanju.  

Spoštovani gospe in gospodje veteranke naj bo povsem jasno vsem tistim, ki o tem 
odločajo, da mi veterani ne prosimo miloščino ampak zgolj to kar nam pripada in kar imajo 
veterani v primerljivih držav. 

Druga stvar, ki jo je treba povedati in opozoriti je postavitev spomenika padlim 
domobrancem v Grahovem, ki je bil svečano prevzet 6. aprila letos na obletnico napada 
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agresorjev na Jugoslavijo. Na spornost spomenika in predvsem napisa na njem so 
opozorili zgolj v društvih za vrednote NOB in veteranih vojne za osamosvojitev Slovenije, 
oblast na tovrstno provokacijo ni reagirala. Vsem pa je bilo od vsega začetka povsem 
razumljivo, da pri tem ne gre za vprašanje pietete do umrlih ampak za poskus ponovnega 
pisanja zgodovine. 

Marsikdo bi se vprašal kaj imamo veterani osamosvojitvene vojne s tem,  ko je to vendar 
stvar partizanov in belogardistov. Pa to seveda ne drži, spor med partizani in belogardisti 
se je končal v bitki na Poljani maja 1945 ali nekaj mesecev pozneje po izvršenih 
nezakonitih izvensodnih pobojih vojnih ujetnikov in civilistov. Danes je to prvovrstno 
politično vprašanje namenjeno delitvi slovenskega naroda. In še enkrat zakaj to zanima 
veterane osamosvojitvene vojne. Zaradi tega ker nimamo nobenega zagotovila, da bo v 
bližnji ali daljni bodočnosti prišlo do zahtev za postavitve spomenikov oficirjem in vojakom 
JLA, ki so jih nezakonite sile TO in slovenske milice pregnale iz Slovenije, če bo to le 
ustrezalo kateri politični opciji. 

Zaradi tega naj bo sporočilo pomurskih veteranov političnim strankam ukvarjajte se s 
problemi prebivalcev Slovenije in boste imeli dela dovolj, če le pogledate skozi okno boste 
videli, da je 130.000 ljudi brez zaposlitve, četrt milijona prebivalcev je lačnih ali na pragu 
lakote, hrane v skladiščih rdečega križa in Karitasa, ki smo jo zbirali včasih za lačne v 
Afriki, danes zmanjkuje za lačne v Sloveniji, zaradi tega vas pozivamo pustite zgodovino 
zgodovinarjem. 
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In zadnje kar je potrebno povedati je odnos oblasti, do veteranov ob protestih konec leta 
2012 in leta 2013. Veteranskim organizacijam se je očitalo, da se ukvarjajo s politiko v 
korist ene politične opcije. Zaradi tega si danes veterani belijo glavo kako se izogniti takim 
očitkom in kako to zapisati v statute združenja in društev. 

Naj odgovorim tistim, ki so veteranom očitali politiziranje, ker so se udeležili protestov. 
Zadnji sestav skupščine SR Slovenije je sprejel pred osamosvojitvijo amandmaje k 
Slovenski ustavi, ki so med drugimi ukinjali kazenski pregon zaradi mišljenjskega delikta in 
bistveno bolj določno opredelili svobodo govora. To je bila ena od stvari, ki smo jih 
veterani branili v času osamosvojitvene vojne. To je tudi jasno in nedvoumno zapisano v 
39. členu ustave Republike Slovenije.  

21 let po vojni pa se je veteranom očitalo, da kršijo predpise, ker si dovolijo uporabiti 
svobodo govora, ki je ustavno zagotovljena pravica. Veterani niso protestirali proti politični 
opciji ali stranki ampak proti takratni oblasti, ki je s svojo neučinkovitostjo marsikaterega 
veterana potisnila v položaj, da je ostal brez sredstev za preživljanje nato pa je odvzela še 
pravice veteranov in veterank, ki so že bile pridobljene z zakonom. 

Zato odgovor na vprašanje ali so delovali veterani politično je, seveda so, saj politične 
pravice, kot je to svoboda govora, ni mogoče uporabiti nepolitično. Vendar so se veterani 
obračali s protesti na oblast, kot vedno do takrat in po tem z prošnjami zahtevki, predlogi in 
seveda tudi protesti. 
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Za veterane je nepomembno katera politična opcija je na oblasti, ker komuniciramo vedno 
z aktualno oblastjo. Zato spoštovani gospodje in gospe z oblasti veteranke in veterani 
imamo pravico povedati svoje mišljenje in ne samo pravico ampak tudi dolžnost opozoriti 
na dogajanje v državi, ki ni v skladu z načeli, ki smo jih zasledovali ob osamosvojitvi. Če 
na tej točki končam.  

Spoštovane veteranke in veterani PVD Sever za Pomurje praznujmo naš praznik s 
ponosom, ker smo dosegli napredek in bomo v tej smeri tudi nadaljevali. Srečno veteranke 
in veterani, srečno Slovenija. 

 
Sveti Jurij ob Ščavnici, 14. 6. 2014 
 
 

Drago Ribaš 
predsednik 
PVD Sever za Pomurje 


