Spoštovani pripadniki in pripadnice Slovenske vojske,
dovolite, da vam ob dnevu državnosti Republike Slovenije iskreno čestitam in zaželim vse
dobro. Veseli me, da sem lahko znova z vami, ki ste v slovenskem kontingentu na Kosovu v
okviru KFOR predstavniki naše države ter prispevate k miru, varnosti in stabilnosti Republike
Kosovo in regije Zahodnega Balkana. To sodi v sam vrh slovenskih zunanjepolitičnih
aktivnosti. Naša srečanja so postala že tradicionalna, naše sodelovanje pa pogosto in
zajema vedno več vidikov. Dejstvo, da delamo izven svoje domovine, nas povezuje in krepi
medsebojne vezi.
Diplomati in vojaki smo v obdobju po koncu hladne vojne najbolj tipični po tem, da
predstavljamo svojo državo v mednarodnem okolju, na različnih diplomatskih, varnostnih in
drugih nalogah ter v mednarodnih operacijah in misijah. Vsem nam je skupno, da si
prizadevamo za ustvarjanje pogojev, v katerih bi ljudje lahko živeli v miru in imeli s tem
možnost izpolnjevati svoje ambicije. Ko delamo za svojo državo, prenašamo njene izkušnje
in ustvarjamo nove vezi s predstavniki države, v kateri delujemo.
V minulih dveh desetletjih se je svet korenito spremenil. Tako diplomati kot tudi vojaki smo
dobili nove in deloma drugačne naloge, v našem delu je več novega in manj tradicionalnega,
klasičnega, čeprav pa v bistvu le izhajamo iz ustaljenih okvirjev. V ospredju naših
prizadevanj ostaja krepitev sodelovanja in povezovanja. Načini, kako to dosegamo, so
številni.
Varnost, kot ena temeljnih človekovih dobrin, je zelo zapleten in celovit pojem. Čutimo jo na
različne načine in v različnih oblikah. Velikokrat že samo naša prisotnost vliva občutek
varnosti, ki je zelo pomemben za vsakega posameznika. To najbolj veste vi vsi, ki se dnevno
srečujete s tukajšnjimi prebivalci, jim pomagate pri različnih opravilih in ste velikokrat ne
samo vojaki, ampak še marsikaj več. Vaše izkušnje so raznolike in bogate, vaša pomoč
lokalnemu prebivalstvu pa dragocena in praktično nepogrešljiva. Slovenska država je
ponosna na vas in na vaše plemenito delo. Praktično ne mine dan, ko ne bi bilo mogoče z
različnih strani in od marsikaterega sogovornika slišati pohvalne besede na vaš račun.
Obenem ste pomemben člen v aktivnostih slovenskega veleposlaništva v Republiki Kosovo.
To se je pokazalo že ob številnih priložnostih, tudi ob letošnjem diplomatskem sprejemu ob
dnevu državnosti. Ker je naša država mlada, ga praznujemo šele devetnajstič. Hkrati pa smo
v minulih letih opravili vrsto pomembnih in odmevnih aktivnosti in projektov ter smo zelo
zaželen in priznan sogovornik.
Tudi v prihodnje si želim naše čvrste povezanosti v prizadevanjih za skupno dobro. Izhajajmo
pri tem še naprej iz naše tradicije in gostoljubnosti ter bodimo v pomoč tistim, ki jo
potrebujejo. S tem bomo nadaljevali poglabljanje prijateljskih vezi med obema državama in
prispevali k učinkovitosti mednarodne skupnosti.
Še enkrat prav lepa hvala za vaše sodelovanje ter iskrene čestitke ob prazniku vsem vam in
vašim svojcem.
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