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Spoštovane veteranke in veterani, gospe in gospodje, dragi gostje,
pozdravljeni in dobrodošli na spominski svečanosti ob dnevu drţavnosti in 27. obletnici
osamosvojitve Slovenije.
Najprej bi se rad zahvalil občini Jezersko in vsakokratnemu ţupanu, ki vsa leta z
veteranskima organizacijama vzorno sodelujeta pri izvedbi spominske slovesnosti in s tem
ohranjanju zgodovinskega spomina. Tokrat velja poseben pozdrav in zahvala ţupanu občine
Jezersko gospodu Juriju Rebolju. Posebej pozdravljam goste, ki so se nam na današnji
slovesnosti pridruţili!
Spoštovani,
osamosvojitveni procesi so se pričeli z vsem dobro znano akcijo SEVER decembra 1989,
nadaljevali z organiziranjem Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), ki je bila
ustanovljena v poletnih mesecih 1990. Osamosvojitvena vojna junija 1991 je bila zaključek
osamosvojitvenih procesov in začetek novega obdobja v razvoju R. Slovenije.
V teh dneh se s ponosom spominjamo dogodkov izpred 27-ih let, ko je Slovenija postala
samostojna in neodvisna drţava. Sprejeta je bila deklaracija o neodvisnosti Republike
Slovenije in temeljna ustavna listina. Spominjamo se tudi dogodkov, ko so pripadniki
takratne milice in ostalih sluţb ONZ, TO in struktur civilne obrambe ob pomoči številnih
drţavljank in drţavljanov ubranili komaj nastalo drţavo, R. Slovenijo.
Osamosvojitev Slovenije v oblastnih organih takratne Jugoslavije ni bila dobro sprejeta.
Prihajalo je do številnih incidentov, ki pa so ţe jasno kazali na kasnejši razvoj dogodkov. Naj
omenim samo nekatere:
 JLA je prvič oboroţeno nastopila proti slovenski TO oktobra 1990, ko je zasedla
Republiški štab Teritorialne obrambe v Ljubljani.
 Kljub pritiskom JLA je TO v maju 1991 začela z usposabljanjem nabornikov v dveh učnih
centrih: na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru.
 23. maja je JLA, na podlagi zaigranega incidenta v Pekrah poskušala priti do vojaških
obveznikov.
Seveda, pa je ne glede na politične in vojaške pritiske s strani jugoslovanske politike in JLA,
slovenska skupščina 25. junija 1991 sprejela ustavni zakon o samostojnosti. Na mejnih
prehodih so bile jugoslovanske table in zastave zamenjane s slovenskimi, postavljeni so bili
mejni prehodi proti Hrvaški. To smo storili tudi na tem mejnem prehodu.
Še isti večer se je v Beogradu sestal Zvezni izvršni svet. Sprejel je odlok o zavarovanju
drţavnih meja v Sloveniji, s čimer sta imeli JLA in zvezna policija odprto pot za oboroţen
nastop proti Sloveniji.
Vojaško-policijski nastop je bil v prvi fazi uperjen proti slovenskim mejam in letališču Brnik.
Ko bi bila Slovenija odrezana od sveta, bi v nadaljevanju prišel na vrsto obračun z vsemi, ki
smo zagovarjal samostojnost in staro politično vodstvo pa bi zamenjali z novim.
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Spoštovani,
ključni dogodki osamosvojitvene vojne so potekali na različnih območjih Gorenjske, na
mejnih prehodih Rateče, Karavanke, Ljubelj, Jezersko in na letališču Brnik, kjer so zaradi
napada tankov in letal JLA ţivljenje izgubili pripadnik TO Slovenije Peter Petrič in dva
novinarja in sicer Norbert Werner, drţavljan Nemčije, in Nikolas Vogel, drţavljan Avstrije. Pri
napadu je nastala tudi velika materialna škoda na objektih, potniških letalih in infrastrukturi.
Dvakrat je bil z raketami obstreljevan in poškodovan tudi RTV oddajnik na Krvavcu.
V vojni za Slovenijo je bilo med pripadniki milice, teritorialne obrambe in civilisti 19 smrtnih
ţrtev. Prosim, da njihov spomin počastimo z minuto molka. Slava jim!
Tudi na nekdanjem mejnem prehodu Jezersko se danes spominjamo takratnih dogodkov, ki
so pomembno vplivali na potek vojne in tudi kasnejše dogodke.
Dne 27.6.1991 ob 4. uri zjutraj so vse enote milice na Gorenjskem prejele obvestilo o izvozu
tankovske kolone JLA iz vojašnice na Vrhniki. Samo pet ur kasneje je bil zabeleţen izvoz več
bojnih skupin vozil JLA iz kranjske vojašnice. Prva od teh skupin se je usmerila proti
Preddvoru in naprej v dolino Kokre z očitnim namenom zavzetja mejnega prehoda Jezersko.
Na tej poti so bojno skupino vozil JLA gorenjske obrambne strukture upočasnile s pomočjo
cestnih blokad in podiranjem dreves na cesto v dolini Kokre. Osnovni cilj je bil upočasniti
oziroma zaustaviti vojaško kolono in jo tako prisiliti k vrnitvi nazaj v vojašnico. Kljub naporom
naših obrambnih struktur se je tej bojni skupini vozil JLA tekom dopoldneva uspelo prebiti
preko vseh ovir v dolini Kokre ter prispeti v neposredno bliţino mejnega prehoda, ki so ga
ostale mejne enote JLA v tem času ţe v celoti obkolile. Sledila je vzpostavitev neposrednega
kontakta s poveljujočim enote JLA ter troje neuspešnih pogajanj o predaji mejnega prehoda.
Poveljujočemu oficirju JLA so v nekem trenutku zaradi taktiziranja in nepopustljivosti
miličnikov popustili ţivci, saj je posadki čelnega samohodnega protiletalskega topa izdal ukaz
za začetek napada na objekt MP. Ker so izstreljene granate zaradi preboja zidov objekt ţe
resno poškodovale in s tem ogroţala ţivljenja branilcev, situacija pa je bila brezizhodna, je
načelnik UNZ Kranj Ivan Hočevar ukazal evakuacijo večine branilcev MP, kmalu pa je ukazal
še njihovo predajo in predajo MP agresorju. S tem razumnim ukazom je nedvomno preprečil
prelivanje krvi in verjetno tudi smrtne ţrtve, saj so napadalci s svojim ravnanjem ţe pred tem
pokazali, da bodo mejni prehod zavzeli za vsako ceno. Miličniki, branitelji MP, s puškami proti
oklepnikom JLA in dobro oboroţenim vojakom, ţal niso imeli popolnoma nobene moţnosti,
tudi ne preţivetja.
Po pogajanjih z agresorjem, ki jih je tistega dne na Jezerskem vodil načelnik UNZ Kranj Ivan
Hočevar, je bila večina branilcev izpuščenih še istega dne, trojica pa v zgodnjih jutranjih urah
naslednjega dne. Na pravilno in modro odločitev načelnika kaţe tudi dejstvo, da je bil ţe
29.6.1991 mejni prehod Jezersko ponovno osvojen, vzpostavljeno pa je bilo tudi njegovo
normalno delovanje, vsi branitelji pa v sluţbi ţivi in zdravi.
Osamosvojitvena vojna junija 1991 je bila zaključek osamosvojitvenih procesov in začetek
novega obdobja v razvoju Slovenije. Ţal pa razvoj naše drţave ni in ne poteka, kot smo si in
si ţelimo. Na političnem, druţbenem in ekonomskem področju se ţe vsa leta srečujemo s
številnimi odklonskim pojavi, od korupcije, kraje nekdanjega druţbenega premoţenja,
nezakonitih poslov pri lastninjenju, problemih v zdravstvu in še bi lahko našteval. Namesto
dobrih in vzpodbudnih novic v informativnih oddajah poslušamo in gledamo večinoma le o
prej
povedanem.
Seveda pa morata biti naš pogled in upanje usmerjena v prihodnost, za katero smo se
veteranke in veterani in vsi udeleţenci osamosvojitvene vojne tudi borili.
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Srečno Slovenija, vsem pa iskrene čestitke ob prazniku dnevu drţavnosti. Ţelim vam lep in
prijazen dan.
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