
Vrh Slovenske vojske in policije na 9. srečanju štorskih veteranov 
 
 
Na enem od najlepših koščkov naše domovine, na Vrunčevem – lovskem domu na 
Svetini nad Štorami, smo se zbrali veterani, borci, častniki, strelci in simpatizerji na že 9. 
tradicionalnem regijskem veteranskem srečanju. 
 
Bilo je krepko čez tisoč obiskovalcev, enaindvajset praporov, enota Garde Slovenske 
vojske, vojaška tehnika, veličasten pevski zbor, ki sta ga vodila Radojka Kragelj in 
Robert Vodušek, ter slavnostni govornik, predsednik veteranske organizacije Slovenije 
gospod Janez Pajer. 
 
Na tem srečanju smo v soboto, 27. junija, proslavili 18. rojstni dan naše domovine in 
naše Slovenske vojske. Pa še na nekaj pomembnega smo se spomnili, to je na 90. 
obletnico boja za severno mejo ter na ukinjen praznik dan borca. To je tistega borca, 
ki se je štiri leta boril v  razkosani in krvaveči domovini proti okupatorjem in domačim 
izdajalcem.  
 
Organizirana vstaja se je pričela 4. julija 1941 in letos mineva natanko 68 let, ko se je 
pričela vstaja slovenskega naroda. Skoraj natanko po 50 letih pa smo Slovenci zopet 
morali vzeti usodo v svoje roke in poprijeti za orožje. Napad JLA smo teritorialci in 
takratna ljudska milica uspešno odbili in si z večino prebivalstva, razen seveda tistih, ki 
so bili na »obvezni službeni poti« nekje na varnem v tujini, priborili samostojno 
Slovenijo. 
 
V naslovu sem napisal, da se je našega regijskega veteranskega srečanja udeležil 
sam vrh Slovenske vojske in policije. To popolnoma drži, saj smo se iskreno razveselili 
obiska načelnika GŠSV generalmajorja Alojza Šteinerja ter v. d. generalnega 
direktorja Slovenske policije g. Janka Gorška. Oba sta tudi pozdravila vse navzoče ter 
nam zaželela, da se na tem prečudovitem  koščku naše domovine in naše občine 
Štore dobimo vsako leto. Veterani bomo poskušali obljubo držati in drugo leto bomo 
praznovali prvi jubilej, to je deseto veteransko srečanje. 
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