
GOSPODJE, DOVOLJ VAS IMAMO!                                         

V veteranskih organizacijah Podravja smo zgroženi nad dogajanji v naši 
državi, zato se enotno pridružujemo civilnim protestom in javnemu izražanju 
nezadovoljstva ljudi z aktualno politiko in vodenjem države. Člani 
organizacij, ki ohranjajo in prenašajo na mlade rodove vrednote, s katerimi 
so nam general Maister in njegovi borci za severno slovensko mejo, slovenski 
partizani v osvobodilnem boju med drugo svetovno vojno in borci 
osamosvojitvene vojne leta 1991 izborili samostojno slovensko državo, 
nikakor ne pristajamo na to, da nam vladajoča politična elita ukrade državo, 
svobodo in človeško dostojanstvo. 
Državljanom Slovenije je zmanjkalo potrpežljivosti. Dve desetletji smo mirno 
spremljali gospodarski in moralni razkroj slovenske družbe, ki se je iz zgodbe 
o uspehu spremenila v zgodbo o največjem ropu v slovenski zgodovini, v 
katerem sta (tajkunsko-klientelistično) skorumpirani gospodarska in 
politična elita v najbolj grobi maniri liberalnega kapitalizma ljudem ukradli 
rezultate polstoletnega trdega dela in pritrgovanja od ust na račun 
prihodnosti. 
 
V veteranskih organizacijah Podravja smo si enotni, da so javni protesti 
nujni in utemeljeni. Več kot očitno je, da družbeni sistem, na katerega smo 
se zaklinjali takoj po osamosvojitvi, ko smo naivno verjeli praznim obljubam 
osamosvojiteljske politične elite, razpada na vseh področjih in na vseh 
ravneh. To nam dokazujejo naraščajoča brezposelnost, vedno slabši položaj 
upokojencev, nerazumna širitev prejemnikov socialne pomoči, slabšajoči se 
položaj šolstva, zdravstva, kulture, nezadržno propadanje gospodarstva, 
neučinkovitost sodstva, zaskrbljujoča brezperspektivnost mladih, naraščanje 
korupcije, klientelizma, gospodarskega kriminala ter iz njih izhajajočega 
neupravičenega bogatenja peščice privilegirancev. Nikakor ne pristajamo na 
izgovore, da je globalna kriza glavni krivec za stanje v naši državi. 
Soočamo se s klasično partitokracijo, v kateri je politična elita izgubila stik z 
realnim življenjem in kontaminirala tudi tiste, ki so v politiko prišli z 
poštenimi nameni – delati za skupno dobro. Za oblastno politično in 
menedžersko strukturo zakoni, morala in etika niso več vrednote, na katerih 
mora temeljiti demokratična družba. Aroganca in cinizem političnih liderjev 
sta prešla mejo razumnega in grozita postati splošni politični standard, kar 
bi bilo pogubno za našo državo, znašli bi se v popolnem anarholiberalizmu s 
primesmi totalitarizma. Strankarski fundamentalizem nas je pripeljal na nivo 
delitve duhov na Slovenskem pred drugo svetovno vojno. Ideološka 
razklanost v slovenski družbi je posledica sebičnih strankarskih interesov, 
povezanih z lastniki kapitala. Državljani Slovenije smo postali talci peščice 
narcisoidnih in pokvarjenih politikov, ki jim očitno »nihče nič ne more«. 
Demokracija v Sloveniji je samo še farsična kulisa politični in ekonomski 



oligarhiji za legalno krajo družbenega premoženja in za neupravičeno 
bogatenje tistih, ki izkoriščajo »turbokapitalizem« za polnjenje svojih žepov 
brez dna. 
Smo v apokaliptičnem stanju duha v slovenski družbi, kjer se tisti, ki vodijo 
to državo in uravnavajo življenje v njej že dve desetletji, požvižgajo na 
zakonodajo, na sodišča, misleč, da so nenadomestljivi, zastrašujejo ljudi in 
niso nič krivi, država pa je pred kolapsom. 
 
Vse, kar nam ponujajo moderni mesije kot možne poti rešitve iz krize, bo 
moč začeti uresničevati šele potem, ko bo družbi vrnjeno krivično in 
neupravičeno pridobljeno premoženje in bodo tatovi, tajkuni in lopovi 
različnih baž tudi primerno kaznovani. Brez tega očiščenja slovenska država 
nima prihodnosti. Šele ko bodo ponižani in razžaljeni ter opeharjeni 
državljani doživeli takšno zadoščenje, se jim bo vrnilo zaupanje v pravno 
državo in demokracijo in bodo pripravljeni zategniti pasove za boljši jutri. 
 
Za veteranske organizacije je zaskrbljujoče spoznanje, da se vladajoča 
politika ne zaveda, da se slovenska osvobodilna vojska v drugi svetovni vojni 
ter pripadniki teritorialne obrambe in policije in praktično ves slovenski 
narod v osamosvojitveni vojni za takšno državo prav gotovo niso borili. 
Izdajalsko in koristoljubno vodenje države v minulih dveh desetletjih, ko je 
pod krinko prizadevanj za narodno spravo nekatere ključne poteze v ozadju 
vlekla rimokatoliška cerkev (in hkrati neupravičeno bogatela), je za vojne 
veterane in pripadnike njihovih organizacij ponižujoče in nesprejemljivo in v 
popolnem nasprotju s temeljnimi vrednotami osvobodilnega boja pred 
sedmimi desetletji in osamosvojitvene vojne pred dvema desetletjema. 
Ocenjujemo, da je nastopil čas za popolno in dokončno slovo kompletne 
politične garniture tako imenovanih osamosvojiteljev, saj v svojem 
dvajsetletnem delovanju niso upravičili zaupanja in izpolnili pričakovanj 
državljanov ter svojih obljub o »raju pod Triglavom«, o demokraciji, 
poštenosti, socialni pravičnosti in človeka vrednem življenju. Zato odločno 
podpiramo zahteve po odstopu vlade, razpustu parlamenta in novih volitvah 
ter večji veljavi neposredne demokracije, kjer bo prišlo do veljave ustavno 
načelo o vladavini ljudstva. Zaradi moralne higiene je nujno, da se tisti, ki so 
nas pripeljali v skoraj brezizgledni položaj umaknejo iz aktivne politike. Čas 
je za nove, neobremenjene kadre. Hočemo nove, sveže obraze, ljudi z 
znanjem in poštenjem.  
 
Če politična elita glasu ljudstva ne bo upoštevala v najkrajšem času, se je 
bati nepredvidljivih posledic, ob dilemi: ali zamenjati oblast ali narod? Želeti 
je samo, da je v oblastnih strukturah še toliko razuma in razsodnosti, da 
odgovor na zgornjo dilemo ne bo težak. 
 



Pokrajinski svet ZB za Podravje 
                                      Vlado Koren, predsednik  

 
 

Združenje borcev za vrednote NOB Maribor 
Jože Berce, predsednik 

 
 

Policijsko veteransko društvo SEVER Maribor 
Darko Šorli, predsednik 

 
 

Območno združenje slovenskih častnikov Maribor 
Jože Škof, predsednik 

 
 

Društvo generala Rudolfa Maistra Maribor 
Vlado Šauperl, po pooblastilu predsednika dr. Dragana Potočnika 

 
 

Društvo vojnih invalidov Maribor 
Vasja Cimerman, predsednik 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
V Mariboru, januarja 2013 


