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MAGNETOGRAM 
GOVORA 

PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE JANEZA JANŠE 
ob sprejemu za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike 

Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in civilnih žrtev ter 
ranjenih v vojni za Slovenijo 

 

Ljubljana, 22. december 2012, Vladna palača RS 

 

 

Spoštovani gospod predsednik Ustavnega sodišča, spoštovani gospod predsednik Državnega 

sveta, spoštovani gospod predsednik SAZU, spoštovani predstavniki državnih inštitucij, gospe 

in gospodje, predvsem pa spoštovani svojci padlih v vojni za Slovenijo, nosilci medalj za 

ranjence, invalidi in vsi ostali, ki ste danes posebej vabljeni na to srečanje ob enem od dveh 

največjih slovenskih državnih praznikov,  

 

Že leta se dobivamo ob teh priložnostih. Imel sem sam čast in priložnost, ob takšnih obletnicah 

v preteklosti nagovoriti ta ali zelo podoben zbor. Vidim, da rastejo nove generacije, veseli me, 

da sedaj prihajajo že vnučki tistih, ki so dali svoje življenje za to, da danes živimo v samostojni 

in svobodni državi. Ne glede na vse, kar ste pretrpeli, smo lahko veseli, da gre življenje naprej. 

Ne bom ponavljal besed, ki so bile že mnogokrat izrečene, razen tistega stavka, da je Slovenija 

še vedno zadolžena, ko gre za dolg do vas, do tistih, ki ste izgubili najdražje, do tistih, ki ste 

izgubili zdravje, do tistih, ki ste bili poškodovani, predvsem pa do vseh vas, ki ste bili takrat in 

tudi v letih, ki so sledila, da ste stali in obstali. V časih, ko obhajamo dvaindvajseto obletnico 

plebiscite za samostojhno Slovenijo, ko praznujemo državni praznik dan samostojnosti in 

enotnosti, v teh časih, govorim o tem, da je bilo marsikdaj v preteklosti v teh dvaindvajsetih letih 

mogoče več optimizma. Da so bili časi, ko se je več pričakovalo, da gre vse naprej, in ko so bile 

tudi obljube slovenske države v smislu vsaj nekih simboličnih materialnih odškodnin do vas 

lahko bolj radodarne.  

 

V letošnjem letu, v letu, ki mineva, je zakon, ki je zmanjšal slovensko zadolževanje, nekoliko 

posegel tudi v te veteranske pravice. Nekaterih obljub, ki so bile dane v preteklih letih za to, da 

se tudi določene stvari uredijo, ko gre za pravice svojcev padlih v vojni za Slovenijo, da 

nekatere teh obljub niso bile izpolnjene. Vse te rešitve, ki so šle v smeri zamrznitve the pravic, 

imajo predhodno določbo, ki pravi, da to velja za dve lezi oziroma za čas krize. Slovenija se je iz 

te krize, zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti ali sproščeni v zadnjih tednih, začenja pobirati. Ta 

tempo bo še hitrejši v naslednjem letu in to obdobje bo minilo. Zagotavljam vam, da ta dolg do 

vas ne bo pozabljen takrat, ko bo v Sloveniji spet normalna rast, ko se bo dalo spet te pravice, 

ki so bile sedaj nekoliko zmanjšane, ponovno vrniti na ustrezno, prejšnjo raven, pa tudi 

poskrbeti za nekaj, za kar doslej ni bilo poskrbljeno.  

 

Da ne bom predolg, mi dovolite še, da vam ob tej priložnosti ne glede na ne-praznične dneve, ki 

še prihajajo, zaželim vsem ponosno praznovanje dneva slovenske samostojnosti in enotnosti. 

Če kdo potem tisti, ki stojite tukaj, ta dan res lahko praznujete ponosno. Želim vam vesele 

božične praznike, doživeto božično praznovanje in pričakovanje novega, in seveda vse dobro v 



 

letu 2013. Kolikor je možno, da je vaše počutje v naslednjem letu odvisno od tega, koliko se 

bomo mi trudili, vam lahko rečem, da bomo delali po naših najboljših močeh.  

 


