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Spoštovane veteranke in veterani, spoštovane občane in občani, 
spoštovani gospod župan Uroš Brežan. 

Danes je državni praznik zato naj vam najprej  iskreno  čestitam  ob  
dnevu suverenosti. Prazniku, ki nas spominja  na zaključek procesov 
osamosvajanja  naše domovine. Praznik kot dan suverenosti 
praznujemo od leta 2015, ko sta  ZVVS in SEVER predlagala  uzakonitev  
praznika, dneva suverenosti, saj je  z umikom zadnjih vojakov JA iz 
Slovenije naša domovina  dejansko postala suverena na vsem njenem 
ozemlju. Lahko bi reklo, da je severna primorska postala suverena, ko 
so zadnji vojaki JA  dne 19.10.1991  ob 17 uri zadnji vojaki JA zapustili 
vojašnico Janka Premrla Vojka v Vipavi. Zadnja kolona se je odpeljala  
prav po cesti čez Rebrnice na kateri smo 26 junija  ob 12 uri postavili 
prvo barikado pred prodirajočo kolono oklepnih vozil JA. 

Številna obeležja, spominske table,  postavljene v spomin na to 
obdobje bodo tudi prihodnje rodove Slovenk in Slovencev  spominjale 
na osamosvajanje naše domovine. Obeležja smo postavljali in jih še 
postavljamo  skupaj, ZVVS in SEVER  ter lokalne skupnosti, za tiste 
aktivnosti  in teh je bilo velika večina, kjer smo sodelovali vsi. Tudi 
današnje obeležje je takšno. Obe oboroženi strukturi takratnega časa, 
milica in TO, ki jih danes predstavljata  veteranski organizaciji ZVVS in 
SEVER, ter  občina, kot skupnost občank in občanov, ki so tudi  v času 
osamosvajanja imeli pomembno vlogo.  

O današnjem času, ki je naklonjen bolj enim »veteranskim 
organizacijam«, ki naj bi predstavljale obdobje osamosvajanja  in so 
trenutno  nekritične do sedanjih razmer v Sloveniji  ne bom izgubljal 
besed. Druge, ki delujemo v okviru koordinacije  domoljubnih in 
veteranskih organizacij Slovenije pa smo v drugem planu, tisto, ki 
neguje tradicijo narodno osvobodilnega    boja pa bi najraje ukinili in 
prepovedali.  

To bo verjetno opaziti tudi ob današnji državni slovesnosti v Kopru in v 
filmu, ki bo tej slovesnosti sledil. Osamosvojitev Slovenije je potekala  
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od Prekmurskih ravnic do Kolovrata in od Karavank do Pirana  z vsemi 
različnostmi in veliko  ljudmi, ki so v tej zgodbi sodelovali. V ZVVS in 
Severju smo tudi posneli dokumentarni  film o tej zgodbi predvsem pa 
o  zgodbi in aktivnostih  vseh tistih, ki niso bili v kleteh in zakloniščih 
Cankarjevega  doma. Uredniška politika dela avtonomno, zato ga 
danes kljub zagotovilu ne boste gledali. Mogoče bo prišel na spored v 
sredini decembra.  

 V veteranskem združenju SEVER si želimo, da bi naša domovina v 
prihodnje le prišla na  neko obdobje normalnosti,  ne samo kar se 
epidemije tiče. Mislimo predvsem na  obdobje normalnosti, ki pomeni 
spoštovanje drug drugega, spoštovanje obče človeških vrednost, ki naj 
bi bile  univerzalne za vse ljudi tega sveta in za vse oblastnike, posebno 
pa jih ne bi  smeli kršiti v razvitem svetu,  v katerega vsaj upam, spada 
tudi naša domovina.  

Spoštovani 

V združenju Sever  in še posebno v našem društvu na Severnem 
Primorskem smo  iskreno hvaležni občini Tolmin občinskemu svetu in 
županu za pozornost  in pomoč, ki jo namenja našemu društvu in našim 
članom, ki so tudi občani občine Tolmin. Upam, da bomo  z našim 
delom vaše zaupanje opravičili.  

Prijetno nadaljevanje slovesnosti vam želim in vse dobro vsem vam in 
tudi tebi draga Slovenija. 

 

Tolmin 25.10.2021  

 

Angel Vidmar 


