
Spoštovani! 
 
Oton Župančič je zapisal: 
 
Bodočnost je vera! 
Kdor zanjo umira,  
se vzdigne v življenje, 
ko pade v smrt. 
 
 
V vojni za osamosvojitev Slovenije so padli naši sodelavci, prijatelji, znanci, možje in 
očetje. Verjeli so v boljšo bodočnost.  
 
Njihove žrtve niso bile zaman. Slovenci smo si izborili samostojnost in smelo 
zakorakali po tej poti. Še več, že naslednje leto se bo Slovenija priključila veliki 
družini evropskih narodov in postala članica vojaške obrambne zveze, ki nam bo 
zagotavljala boljšo varnost.  
 
Spomini na čas osamosvajanja ne smejo utoniti v pozabo. Tudi zato sta bili 
ustanovljeni veteranski društvi ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV 
»SEVER« IN ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO. Naše delovanje je 
usmerjeno tudi v skupna prizadevanja za ohranjanje in realno vrednotenje 
zgodovinskih dejstev. Za pravilno in pravično umestitev tistega časa v zgodovino 
slovenskega naroda. Za pravično vrednotenje prispevkov vsakega posameznika v 
osamosvojitvenih procesih in v skrb za družine padlih in ranjenih. 
 
Pripadniki slovenske milice in teritorialne obrambe smo se z ramo ob rami, skupaj in 
ob pomoči civilne zaščite, postavili v bran plebiscitarni odločitvi slovenskega naroda 
in političnim odločitvam slovenskega političnega vrha. Želimo in prizadevamo si, da 
bi z ramo ob rami delovali tudi v prihodnje.  
 
Kljub vsemu pa se od časa so časa pojavijo posamezniki in skupine, ki poskušajo naše 
aktivnosti kriminalizirati, očitajo nam, da smo storili vojne zločine, in poskušajo naše 
sodelavce celo poslati pred haaško sodišče. Takšna dejanja najostreje obsojamo. Jasno 
in glasno povejmo, da vojna je bila, čeprav kratka, da so preiskave in strokovne 
analize jasno in nedvoumno pokazale, da nismo kršili zakonskih norm in določil 
mednarodnih konvencij. Od predstavnikov državnih institucij pa zahtevamo, da 
uporabijo vsa pravna sredstva za zaščito slovenskih braniteljev. 
 
Želimo, da bi se Slovenci in Slovenke s ponosom spominjali tistih časov. To 
dolgujemo tudi vsem tistim, ki so za naš boljši jutri dali največ - svoje življenje, kakor 
tudi njihovim najbližjim, ki so izgubili svoje očete, može in sinove. 
 
Prosim, da spomin na vse tiste, ki so svoje življenje pogumno darovali za domovino, 
počastimo z minuto molka. 
 
……… 
Slava njihovemu spominu ! 
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