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Spoštovani veterani in veteranke, spoštovani gostje, spoštovane gospe in gospodje, tovariši 

in tovarišice, v svojem imenu in imenu Zveze policijskih veteranskih društev Sever oziroma 

Združenja Sever vas lepo pozdravljam po zaključku 21. pohoda na relaciji Šafarsko - Gibina -

Šafarsko - Šprinc - Veščica - Presika - Stročja vas in ob 20. obletnici, ko ste ustanovili vaše 

Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje s sedežem v Murski Soboti.

Če pogledamo malo v zgodovino je treba povedati, da je iniciativni odbor organiziral 

ustanovni zbor, ki je bil dne 22.03.1994 ob 18. uri v dvorani občine Murska Sobota. Ob tretji 

obletnici bojev slovenske policije in teritorialne obrambe je bil v soboto dne 09.07.1994 prvi 

pohod bojev Pomurske policije na Območju Ljutomera na omenjeni relaciji. Na prireditvi je 

sodelovala godba policije, specialna enota policije, ki je prikazala akcijo vpada v objekt na 

osnovni šoli Šafarsko. Dogodek je v teh krajih imel zelo velik odmev, prav tako je bilo v 

časopisih več člankov o tem. Od takrat naprej so pohodi po poteh bojev pomurske policije 

tradicionalni in ga vsako leto pripravi drugi pododbor. V letošnjem  letu je 21. pohod 

organiziral pododbor Gornja Radgona.

Društvo sodeluje z vsemi društvi, ki delujejo v okviru Policijske uprave Murska Sobota in 

sicer z Društvom upokojenih delavcev organov za notranje zadeve Klubom Maksa Perca, 

Športnim društvom Policijske uprave Murska Sobota, regionalnim Klubom IPA za Pomurje, 

Združenjem policijskih šefov, Društvom kriminalistov in seveda tudi z obema sindikatoma 

policije. Sodelovanje se kaže predvsem pri organizaciji športnega in družabnega srečanja v 

Odrancih, ki že nekaj let poteka in je tudi postalo tradicionalno skupaj z organizacijo izleta z 

Društvom kluba Maksa Perca ter skupnim nastopom na prireditvah, ki jih organizira Policijska 

uprava Murska Sobota. Prav tako pa je operativno in odlično sodelovanje s Policijsko upravo 

Murska Sobota, ki vam v okviru svojih zmožnosti, pomaga pri izvedbi vaših prireditev.

Vaše društvo je dejavno tudi na mednarodnem področju, saj že nekaj let sodelujete z 

veterani Republike Hrvaške iz Vukovarja, kamor ste pred leti organizirali izlet. Sodelujete

tudi z dvema madžarskima društvoma, ki vas vabita tudi na razne prireditve in športna 

tekmovanja ter vam pomagata pri organizaciji izletov. Danes med vami izražam posebno 

zadovoljstvo, ker sem bil kar na nekaj vaših prireditvah in srečanjih z navedenimi 

organizacijami iz tujine, kjer sem imel priložnost z njihovimi predstavniki izmenjati mnoga 

pomembna stališča, ki se navezujejo na veteranstvo, domoljubje in naša skupna 

prizadevanja. 

Zelo dobro imate razvito sodelovanje s stanovskimi organizacijami veteranov in to predvsem 

z Zvezo vojnih veteranov Slovenije in sicer pokrajinskim odborom ter vsemi območnimi 
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odbori. Uspešno sodelujete z Zvezo slovenskih častnikov, z Zvezo združenj borcev za 

vrednote NOB z njihovimi območnimi odbori, Društvom za vrednote NOB Vaneča, 

Združenjem General Maister. Dobro sodelujete tudi s Slovensko vojsko, ki vam je šla večkrat 

na roko pri organizaciji vaših prireditev.

Skozi leta vam je uspelo razviti pristno sodelovanje z vsemi občinami v Pomurju, ne samo pri 

pridobivanju sredstev za delovanje društva, temveč predvsem pri skupnih projektih na 

področju domoljubja in obeleževanja krajev, kjer so se odvijali dogodki v vseh procesih, ki so 

pripevali k osamosvojitvi in samostojnosti Republike Slovenije. 

Vaš tradicionalni pohod je včasih bolj, včasih manj obiskan, vendar je postal tradicija in 

priložnost veteranov, da se srečate in pogovorite o mnogih vprašanjih. Aktivno sodelujete pri 

organizaciji pohoda med Radgono in Radenci, ki je vsako leto 3. julija, ob obletnici odhoda 

JLA iz Gornje Radgone. Vsako leto ste skupaj z eno od občin šli v postavitev pomnikov 

Osamosvojitvene vojne. Da se ne bi pozabilo, ste sodelovali pri izdelavi dokumentarnega 

filma o osamosvojitveni vojni v Pomurju, ki sem si ga pri vas tudi ogledal in pozitivno 

komentiral, vaši člani pa sodelujejo tudi v komisiji Združenja Sever za zavarovanje 

spominskega gradiva iz časa Akcije Sever, manevrske strukture narodne zaščite in 

osamosvojitvene vojne. Tudi sami pripravljate knjigo o osamosvojitveni vojni v Pomurju, kjer 

sem osebno sodeloval in skupaj s PU pripravljate knjigo o zgodovini pomurske policije, 

sodelovali ste pa tudi pri izdelavi zbornika hraniteljev orožja in drugih pomembnih zapisov.

Skupaj z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo in Zvezo slovenskih častnikov ste na območju 

Upravne Enote Ljutomer sodelovali pri razpisu prispevkov v zvezi domoljubja v osnovnih 

šolah in gimnaziji v Ljutomeru. Podelitev najboljšim avtorjem je bila maja letos na svečanosti 

v Cezanjevcih.

Spoštovani, dovolite mi, da o nekaterih, za nas pomembnih zadevah, spregovorim danes pri 

vas, ob vašem jubilejnem dogodku, ob 20. letnici obstoja vašega društva.

Veterani Zveze policijskih veteranskih društev Sever oziroma Združenja Sever se bomo 

vedno držali naših načelnih stališč, da smo združenje, ki za vsako ceno vzdržuje vrednote, ki 

smo jih vzpostavili ob vseh procesih za osamosvojitev Republike Slovenije. Policijski veterani 

bomo vedno in tudi kot predsednik Združenja Sever se bom držal teh načel in izhodišč.

Zato sem zelo kritičen, ko nekateri na lasten način ocenjujejo novejšo zgodovino, s tem, ko 

navajajo, da je bila po podrobni proučitvi vseh bojnih akcij teritorialne obrambe in policije, 
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najpomembnejša bojna akcija teritorialne obrambe za zmago v Vojni za Slovenijo, zavzetje 

skladišča JLA pri Borovnici. O tem se je pred kratkim govorilo ob predstavitvi knjige v Muzeju 

novejše zgodovine v Ljubljani. Tudi drugje po Sloveniji so bila zavzeta skladišča JLA. 

Izpostavljati navedeno akcijo kot najpomembnejšo med mnogimi od Rožne doline, preko 

Trzina do Medvedjeka, proti Holmecu, Šentilju, Gornji Radgoni itd. je skrajno neodgovorno 
in krivično do vseh drugih akcij ter ravnanj teritorialne obrambe in policije. Ali bomo sedaj 

tudi pri vojni in drugih procesih za osamosvojitev Slovenije iskali bolj in manj pomembne 

akcije in oborožene spopade ter bolj in manj uspešne osamosvojitelje, hkrati pa se skrivali za 

vrednotami slovenske osamosvojitve? V mislih imam Združenje za vrednote slovenske 

osamosvojitve, ki je na hitro in na vprašljiv način pridobilo status združenja v javnem interesu 

s pomočjo prejšnje vlade in v katerem združenju je veliko vidnih predstavnikov strank 

prejšnje vlade.

Tudi pisanje in govorjenje o tem, »da je peščica pripadnikov specialne brigade zaplenila v 

Borovnici večjo količino orožja, minskoeksplozivnih sredstev ter vojaške opreme, kot vse 

slovenske partizanske enote v vseh bojnih akcijah v času 2. svetovne vojne skupaj«, je 
skrajno omalovažujoče in neprimerljivo z vsemi žrtvami 2. svetovne vojne. O 2. svetovni 

vojni že dalj časa po svoje govorijo in potvarjajo zgodovino ljudje – kvazi zgodovinarji, ki so v 

tistem času bili premladi, da bi se igrali v peskovniku otroškega vrtca ali na domačem 

dvorišču. 

Spoštovani, vse bojne in druge akcije, povezane med seboj in vsa druga ravnanja in dejanja 

vseh sodelujočih v vojni za Slovenijo in drugih osamosvojitvenih procesih so pripeljali do 

samostojne Republike Slovenije. Policijski veterani na takšen način ponosno gledamo na 

našo skupno zgodovinsko poslanstvo, ko smo končno, po krajši vojni z žrtvami, prišli do 

samostojne Republike Slovenije. Ob tem je potrebno opozoriti, da si policijski veterani 

nismo nikoli lastili zaslug, ki so jih imeli v času osamosvojitvenih procesov drugi, zato tudi ne 

dopuščamo in tudi ne bomo dopustili, da bi si drugi prilaščali ali zmanjševali zasluge

policijskih veteranov, celo z željo biti »nad veterani«, kar je Združenju za vrednote 
slovenske osamosvojitve bilo omogočeno ob delovanju prejšnje vlade, ki jim je v 

lanskem letu dodelila 3 krat več sredstev kot Združenju Sever, hkrati pa jim je v brezplačno 
uporabo dodelila  poslovne prostore za njihovo delovanje – bivšo policijsko postajo 

Moste.

Člani Zveze policijskih veteranskih društev Sever tudi ostro protestiramo in z veliko 

zgroženostjo spremljamo zadnja dogajanja povezana s postavitvijo spomenika pripadnikom 

Slovenskega domobranstva kot pomožnih SS enot v Grahovem pri Cerknici, saj so
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organizatorji s spomenikom domobrancem znova poglobili delitve med ljudmi. Še več, gre 

za poskus potvarjanja zgodovine 2. svetovne vojne, za ustvarjanje afer in napetosti, ki 

temeljijo na ideoloških delitvah, gre za ponovno slavljenje nacizma in fašizma. Pri tem so 

sodelovali tudi vidni predstavniki Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki jim je 

prejšnja vlada podelila status, da delujejo v javnem interesu.

Glede na omenjeno policijski veterani v svoji zaskrbljenosti nad omenjenimi pojavi pozivamo 

vse politične stranke in družbene sile, državne organe Republike Slovenije in vse ljudi, ki 

pošteno mislijo, da se uprejo tovrstnim poskusom potvarjanja novejše zgodovine, da 

prepustijo presojo zgodovinskih dogajanj v času 2. svetovne vojne zgodovinski stroki in da se 

preneha z ustvarjanjem afer, napetosti, sovraštva, razdora in nestrpnosti. Ob tem pa naj 
pristojni ocenijo ali ne gre v nekaterih od navedenih primerov celo za javno 
spodbujanje sovraštva, razdora in nestrpnosti, ki je kaznivo po Kazenskem zakoniku 
Republike Slovenije.

Spoštovani, dovolite mi, da svoje slednje misli končam z naslednjimi besedami: Slava vsem 
padlim v vojnah na slovenski zemlji in hvala vsem za prispevek k samostojnosti 
Republike Slovenije.

Spoštovani veterani in veteranke, spoštovani gostje, spoštovane gospe in gospodje, 
tovarišice in tovariši, želim vam prijeten dan in druženje ob vašem in tudi našem 
prazniku.

Ljubljana, 14. 6. 2014

Predsednik Združenja Sever
izr. prof. dr. Tomaž Čas


