Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni visoki gosti!

25. junija 1991 je Slovenska skupščina sprejela Temeljno ustavno listino, ustavni
zakon in Deklaracijo o neodvisnosti. Dan kasneje, 26 junija je bila razglašena
samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije. Le nekaj ur po slovesnosti na Trgu
republike so enote jugoslovanske ljudske vojske začele vojno, katere cilj je bil
državljanom Slovenije odvzeti pravico samoodločbe in življenja v samostojni državi.
Slovenci smo ubranili samostojnost. Namesto besed je na žalost spregovorilo orožje.
Otroci so ostali brez očeta, žene brez mož, starši brez otrok in ranjeni.
Pred letom dni smo se v Združenju vojnih invalidov in svojcev padlih 1991, kjer smo
združeni vojni invalidi, civilni invalidi vojne in svojci padlih leta 1991 odločili , da
bomo 30-letnico samostojnosti Republike Slovenije praznovali na način, na
katerega bi bili ponosni tudi vsi, ki niso več z nami.
V oteženih razmerah zaradi pandemije so bile priprave in načrtovanje naše
slovesnosti velikokrat postavljene pod vprašaj. Odločenost mladih v naših vrstah,
ki so vzeli stvari v svoje roke in podpora s strani predsednika Vlade RS, g. Janeza
Janše, ki je prevzel pokroviteljstvo slavnostnega koncerta ter prispevkoma
ministrov mag. Aleša Hojsa in mag. Mateja Tonina gre zahvala, da smo se danes
lahko zbrali in bomo med prvimi, ki prisostvujemo kulturnemu dogodku po dolgih
mescih zaprtih gledališč in koncertnih dvoran. Posebna zahvala gre nastopajočim,
ki so tudi v teh težkih razmerah pripravljali koncerte.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni visoki gosti,
imenu Združenja 91 se vam zahvaljujem, da ste se odzvali povabilu. Naša želja je
bila, da v tej dvorani, kjer so v preteklosti že bile sprejete številne pomembne
odločitve za slovenski narod in kjer so se odvijali mnogi kulturni večeri, nocoj
obudimo spomine.
Dovolite mi, da vas obvestim, da sta odsotnost opravičila predsednik Republike
Slovenije, g. Borut Pahor in predsednik Vlade Republike Slovenije, g. Janez Janša
zaradi službene odsotnosti v tujini.
Ob tej priložnosti med nami pozdravimo
-

predsednika Državnega zbora RS, g. Igorja Zorčiča,
škofa Evangeličanske cerkve v RS, g. Leona Novaka,
ministra za notranje zadeve in predsednika Združenja za vrednote Slovenske
osamosvojitve, mag. Aleša Hojsa,
ministra za obrambo, mag. Mateja Tonina,
ministra za delo, mag. Janeza Ciglerja Kralja,
državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade, mag. Bojana Pograjca,
direktorja Policije, dr. Antona Olaja,
načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Roberta Glavaša,
župana občin Brežice in Miklavž na Dravskem polju, g. Ivana Molana in Egona
Repnika,

-

predsednika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, g. Boruta
Severja,
predsednika Združenja policijskih veteranskih društev Sever, dr. Tomaža Časa,
podpredsednika Zveze vojnih veteranov Slovenije, g. Boža Majcna
in sekretarja Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, mag. Vlada Pegana.

Dovolite, da ob tej priložnosti posebej pozdravim ustanovnega in prvega
predsednika Združenja vojnih invalidov 91, g. Jožeta Romška. Njemu gre zahvala,
da smo leta 2007 osnovali samostojno invalidsko združenje, katerega glavna
naloga so izvajanje zagovorništva in oblikovanje ter izvajanje socialno –
zdravstvenih programov za vse ranljive skupine iz osamosvojitvenega obdobja, ki
so organizirane v združenju.
Veliko dela smo opravili. Verjamemo, da bomo zreli in sposobni po tridesetih letih
od zgodovinskih dogodkov odgovoriti še na nekaj vprašanj, ki še nimajo odgovora.
Spoštovani, naj se na koncu zahvalim vsem, ki so pomagali pri organizaciji
slavnostnega koncerta. Posebna zahvala gre umetnikom, ki nas bodo z glasbo
popeljali v mesec, ko bo naša domovina slavila pomemben praznik in v mesec pred
vnovičnim vodenjem Sveta Evropske unije. Slovenci in državljani Republike
Slovenije smo lahko na prehojeno pot ponosni, še posebej na del poti, ki smo jo
prehodili v samostojni Sloveniji.
Želim vam lep večer in ponosno praznovanje Dneva državnosti!
Živela Slovenija!

Ljubljana, 3. junija 2021
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