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Ljubljana, 30. 6. 2020 
 

 

IZJAVA PREDSEDSTVA ZZB NOB SLOVENIJE 
 

Dan državnosti bi moral narod povezati! 
 
V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije smo z velikim razočaranjem 
spremljali praznovanje 29. rojstnega dne mlade slovenske države. Dan državnosti, 
25. junij, bi moral biti praznik vseh Slovenk in Slovencev. To bi moral biti dan, ko bi 
se kot državljani, predvsem pa kot Slovenci, čutili povezane in ponosne na našo 
domovino in naše prednike, ki so gradili temelje slovenski državnosti. Te bi morali 
podkrepiti z dosežki sedanje generacije.  
 
Izključevanje veteranskih organizacij iz odbora za državne proslave, neprisotnost 
naših praporov na proslavi ob dnevu državnosti in črtanje borčevske in drugih 
veteranskih oz. domoljubnih organizacij iz seznama za državno proslavo je vse prej 
kot to, zato protestiramo nad temi odločitvami vlade in njenih služb. Ob tem pa 
dodajamo, da smo se kot Zveza združenj borcev za vrednote NOB z veliko mero 
odgovornosti in spoštovanja odzvali vabilu za udeležbo na slavnostni seji Državnega 
zbora, posvečeni dnevu državnosti. Žal to pomeni, da so celo državne strukture 
neenotno praznovale državni praznik. 
 
Vladajoča politična stranka, ki se je v času opozicijske drže sama izključevala iz 
enotnega praznovanja, organizirala celo vzporedne proslave, je ta način dela 
prenesla v vlado. Zdaj ta vladajoča politika organizira državne proslave za njeno elito 
in druge izključuje iz praznovanja rojstnega dne naše domovine. Žalosti tudi dejstvo, 
da so veteranske in domoljubne organizacije izključene iz odbora za organizacijo 
državnih proslav. 
 
Takšna izključevanja niso v ponos nikomur, zlasti pa ne pomenijo vzora mladim 
generacijam, katerim bi morali privzgojiti domoljubje in spoštovanje do domovine, 
predvsem v duhu enotnosti in medsebojnega spoštovanja! 
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