
Slavnostni govor na slovesnosti pri bivši karavli v Podljubelju 

Avtor: Anton Rešek 
Lokacija: spominsko obeležje pri bivši karavli Podljubelj 
Datum: 25.6.2018 
  
Spoštovani gostje, veteranke, veterani, g. župan mag. Borut Sajovic, občanke in občani 
Občine Tržič, svetnice in svetniki, udeleženci današnje slovesnosti, poseben pozdrav 
pohodnikom, že 18. pohoda po poteh TO, praporščakom in nastopajočim v kulturnem 
programu. 

Počaščen sem, da vam kot nekdanji pripadnik TO in aktivni udeleženec osamosvojitvene 
vojne za Slovenijo, lahko izrečem nekaj besed o tem obdobju. 

Ko sem razmišljal kako smo z orožjem v rokah branili komaj rojeno samostojnost, sem 
pomislil, da smo Slovenci žilav narod, vse od konca 1. svetovne vojne naprej izpostavljeni 
neštetim nevarnostim, ponižanjem, zatiranju in raznarodovanju, vse do zadnjega dejanja, ko 
jugoslovanska oblast ni priznala naše samostojnosti in nas je hotela z vojaško silo uničiti in 
nam onemogočiti zaživeti svobodno in samostojno življenje. 

Slovenija je formalno postala neodvisna 25. junija 1991, ko sta bili sprejeti Deklaracija o 
neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. 
Ta dan praznujemo kot Dan državnosti, torej je to rojstni dan naše države Slovenije. 

Slavnostno je bil ta korak razglašen naslednji dan, 26. junija na Trgu republike v Ljubljani, ko 
so bile med drugim izrečene tudi enkratne besede prvega predsednika Predsedstva države g. 
Milana Kučana, ko je dejal: »To noč so dovoljene tudi sanje«. Žal se sanje niso uresničile, 
začele so se turobne more. Nihče ni verjel prvim nočnim poročilom o izpadu enot JLA iz 
vojašnic in usmerjenim na mejne prehode z Italijo in Avstrijo. Že dan pred tem je bil po 
ukazu zveznih oblasti zaprt zračni prostor nad Slovenijo, zato so se oklepne enote usmerile 
tudi na Brnik. 

Čas se zelo hitro odmika, saj je preteklo že 27 let od začetka vojne, vendar je še vedno živ 
spomin na dogodke v mesecu juniju 1991 leta, ki so nas soočili s kruto realnostjo, saj so bili 
pripadniki JLA do tega trenutka še naši ljudje. Z oboroženim prihodom na naše zunanje meje 
pa so v trenutku postali agresorji, notranji sovražnik, na katerega nihče ni pomislil. 

Močna volja in zbranost prebivalstva je pomagala silam Milice in TO, da smo elegantno 
zaustavili nastopanje agresorja in ga prisilili k pogajanjem, k predaji in umiku z mejnega 
področja. Dnevi od 27. junija do 4. julija 1991 so bili dnevi, ki bodo zapisani z zlatimi črkami 
v našo novejšo zgodovino. V tem delu zgodovine se bomo z vso spoštljivostjo spominjali tudi 
vseh žrtev te vojne, ki nam je bila vsiljena. 

Odpor, s katerim smo uspeli agresorja presenetiti, je bil samo odraz našega poguma in 
odločenosti, da se nismo strinjali z oboroženo agresijo na naše meje. Tako kot se je zgodilo 
na mejnem prehodu Ljubelj, je podobno usodo agresorska jugo armada doživela še na 
Jezerskem vrhu, na letališču Brnik in na mejnem prehodu Karavanke na Hrušici in seveda 
tudi drugod po državi. 

Razmere v takratni Jugoslaviji so bile kaotične in tudi pri nas v Sloveniji v tem obdobju nismo 
bili prepričani v mirno rešitev nastalih razmer. Organiziranost TO in njena usposobljenost sta 
bili načeti, saj je JLA z ukazom o odvzemu orožja in uskladiščenju pod njen nadzor v maju 
1990 leta želela popolnoma onemogočiti delovanje naših obrambnih sil. Ta korak ni uspel v 
celoti, saj 16 občinskih štabov TO ni izvršilo tega ukaza. Med njimi je bil tudi vaš, tržiški 
občinski štab, ki je orožje s strelivom razselil na tajne lokacije po občini in si tako zagotovil 
zadostno količino orožja za svoje pripadnike TO, ki so ga uporabili v vojni za Slovenijo. 

V letošnjem letu praznujemo  50. letnico ustanovitve TO. Nihče, najmanj pa takratna JLA ni 



razumela, da smo od prvotnih začetkov v letih 1968/1969 postajali vse močnejši. Od 1975 
leta, ko so se formirali Občinski štabi po posameznih občinah v Sloveniji, smo se koncem 
devetdesetih let lahko že enakovredno merili z JLA skoraj na vseh področjih, razen v zraku in 
na vodi. Bili smo moderno opremljeni in oboroženi z orožjem, ki smo ga nabavili z lastnimi 
finančnimi sredstvi. Vendar je bila JLA še vedno superiorna, v direktnem kontaktu v juniju 
1991 pa se je njena oholost pričela rušiti in se končno 25. oktobra 1991 z odhodom zadnjega 
vojaka pretvorila v sramotno poraženko. 

Danes, spoštovani, ne pozabimo da smo šli na volitve in dali našo prihodnost v roke 
novoizvoljenim poslancem. Pa smo res izvolili prave predstavnike ljudstva ali so ti zopet le 
orodje posameznih strank? Zopet smo deležni veliko govorjenja in pripravljenosti po 
sodelovanju in povezovanju v cilju, priti na oblast in pozabiti na dane obljube v predvolilnem 
času. 

Ne želim govoriti o politiki, vendar moram vseeno opozoriti na nekatera pisanja v medijih, ki 
merijo že na obliko sovražnosti in poizkus razvrednotenja slovenske osamosvojitvene vojne. 
Prihaja do potvarjanja zgodovinskih dejstev in obtožb, da se zlorablja posamezne državne 
institucije za umazan politični napad na vrednote slovenske osamosvojitve. Bojim se, da 
prihajamo v obdobje, kjer se posamezniki imajo za večje osamosvojitelje od ostalih 
državljanov, udeležencev vojne. Pozabljajo, da je posameznik nepomemben, pa naj bo še 
tako velik in poznan ter narejeno herojski. 

Krepiti moramo pravno in socialno državo v kateri bomo vsi enaki pred zakonom. Bodimo 
enotni kot smo bili vedno ob velikih odločitvah in dogodkih. Imeti svojo lastno državo je 
velika odgovornost in obveza nas vseh. 

Veliko jih je, ki se danes trkajo po prsih in govorijo da so domoljubi. Domoljubje je, da smo 
skozi stoletja znali in uspeli ohraniti svojo kulturo, jezik in svojo samozavest. 

Smo Slovenci, ljudje z močno voljo do lastnega življenja in nepremagljivi, kar smo dokazali 
skozi vso vojno travmo 1. in 2. svetovne vojne do zadnje, desetdnevne osamosvojitvene 
vojne v letu 1991. Vztrajajmo tudi danes, ko smo na poti k boljšemu življenju vseh državljank 
in državljanov. 

Vsem občanom in občankam Občine Tržič čestitam ob občinskem prazniku,vsem pa seveda 
iskrene čestitke k Dnevu državnosti! Čestitke tudi pripadnikom Slovenske policije k njihovemu 
prazniku 27. Juniju - Dnevu Slovenske policije. 

Želim vam še naprej prijeten dan in živela Slovenija! Hvala! 


