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Slavnostni govor: dr. Tomo Čas 

Lokacija: nekdanji mejni prehod Karavanke 

Datum: 22.6.2018 

 

Spoštovane veteranke in veterani, policistke in policisti, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, 

spoštovani gostje, spoštovani praporščaki, lepo in s spoštovanjem vas pozdravljam na današnji 

slovesnosti v spomin, ko ste se na tem mestu pred sedemindvajsetimi leti in sicer 1. junija 1991 

zbrali miličniki in cariniki, ki ste bili zadolženi za nadzor prehajanja državne meje ter prevoz 

blaga skupaj s službenimi kolegi iz druge strani meje in seveda skupaj z domačini. Takrat ste se 

veselili odprtja novega, tedaj zelo modernega mejnega prehoda Karavanke, ki vam je odpiral 

»nova vrata v svet« in nov korak v povezavi Slovenije z vse bolj združeno Evropo. Hkrati ste se 

tudi zbrali, da proslavite Dan državnosti, ki ga že in ga bomo praznovali vsi Slovenci v naslednjih 

dneh. Zato vam ob tej priložnosti v svojem imenu in imenu Zveze policijskih veteranskih društev 

Sever čestitam ob vašem – našem prazniku Dnevu državnosti in Dnevu policije. 

Ob Dnevu državnosti, ko se s ponosom spominjamo ne le 25. junija 1991, ko je Slovenska 

skupščina razglasila samostojno in neodvisno R. Slovenijo, temveč ko se spominjamo vseh 

pomembnih osamosvojitvenih procesov, kjer smo sodelovali vsi, ki smo si želeli samostojno 

Slovenijo. Ti procesi so se začeli veliko prej, tudi pred preprečenim »mitingom resnice« 1. 

decembra 1989 in so trajali vse do osamosvojitvene vojne in odhoda zadnjega vojaka JLA iz R. 

Slovenije. 

Spoštovani,  

že v uvodu bi rad povedal, da moj spomin ne sega le v čas osamosvojitvene vojne in akcije 

»Sever«, temveč tudi v čas pred tem, ko smo se v milici začeli upirati nekaterim nerazumnim 

odločitvam Zveznega sekretariata za notranje zadeve in JLA. Najprej moram omeniti narodno 

zaščito kot najširšo organizirano obliko samozaščitnega delovanja, ki je bila pravno formalno 

urejena po letu 1980 in takrat smo začeli z usposabljanjem vseh struktur narodne zaščite, tako 

da smo ob osamosvojitveni vojni imeli vsi dovolj varnostno obrambnih znanj in izkušenj.  

Danes marsikdo ne ve, da so bili prav ti predpisi in vse drugo povezano z narodno zaščito v 

tistih časih, osnova za delovanje manevrske strukture narodne zaščite v času osamosvojitve R. 

Slovenije. Zgodovinski viri pa ne potrjujejo navedb in razlag nekaterih o nastajanju in vlogi 

manevrske strukture narodne zaščite ter organiziranosti in delovanju takratnih pripadnikov 

slovenske milice. Takratni organi za notranje zadeve (slovenska milica) so bili organizirani in 

delovali po Zakonu o notranjih zadevah iz leta 1980, ki je veljal vse do leta 1998. Milica je imela 

po tej zakonodaji vzpostavljeno tudi organizacijo za vojne razmere, bila je dobro izurjena in 

pripravljena na takojšnje delovanje. Njeno delo se ni prav nič spremenilo s tem, ko je nastajala 

manevrska struktura narodne zaščite. ONZ oziroma milica namreč ni bila del MSNZ, v njej so 

sodelovali posamezniki, skupaj z MSNZ pa je bila oborožena sila nove slovenske države. 
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V zvezi z osamosvojitvenimi procesi je potrebno poudariti tudi pritiske JLA po širjenju 

pristojnosti vojakov pri varovanju državne meje, poudarjanje primata zvezne zakonodaje na 

področju javne varnosti in zahtevo, da je potrebno uniforme milice v celotni državi urediti tako, 

da nihče ne bo opazil, da je miličnik prestopil republiško mejo, in ne nazadnje, da se je milica 

uprla tudi izvajanju določenih nalog, ki jih je diktirala služba državne varnosti, ki je bila vodena 

iz Beograda. Prepričan sem, da se zavedate, kako bi bilo tukaj okrog Karavanškega prehoda in 

okrog Jesenic, če bi pristali, da bi se mejni pas razširil na 1 km, oziroma celo na 5 km in kako bi 

bilo ob hrvaški meji, če bi imeli vsi v Jugoslaviji enake uniforme. 

Z akcijo Sever leta 1989 se je preprečil »miting resnice«, saj če bi »miting resnice« uspel, ne bi 

bilo prvih svobodnih volitev in vsega drugega povezanega s tem. Z akcijo »Sever« je bil 

preprečen poskus, da bi slovensko vodstvo na zrežiranih mitingih zamenjevale nahujskane 

množice iz drugih republik. Slovenska milica je dokazala, da v Sloveniji velja red in zakon in da 

demokratizacija poteka organizirano, dogovorno, s postopnim sprejemanjem zakonodaje in 

njenim spoštovanjem ter s spoštovanjem legalnih institucij. »S tem je stopila slovenska milica v 

politično areno kot jasno oblikovana profesionalna organizacija, ki je imela nalogo skrbeti za 

javno, pa tudi za državno varnost v Sloveniji«. To ni moja trditev, temveč gre za zapis 

zgodovinarja dr. Repeta in dr. Čepiča.  

Izpostaviti pa moram, da smo že leta 1989 pričeli pripravljati celoviti sistem varovanja državne 

meje, po preprečenem mitingu pa je bila to prioritetna naloga milice. Naj poudarim, da je bil že 

meseca aprila 1990 pripravljen prvi predlog varovanja državne meje, ki je določal tudi varovanje 

državne meje z R. Hrvaško. 

Vse navedeno je bilo opravljeno še pred prvimi parlamentarnimi volitvami v letu 1990 in zelo 

moteče je, ko nekateri posamezniki opisane dogodke postavljajo v nepravi čas in pozabljajo, da 

je bila milica v tistem času visoko profesionalna in na strani slovenskega naroda ter da je 

spoštovala načelo zakonitosti in načela pravne države.  Milica je bila takrat izredno enotna ter 

strokovno in organizacijsko pripravljena za izvajanje najzahtevnejših nalog. Imela je izjemno 

podporo ljudi, saj je v tistih časih uživala velik ugled ter dokazovala visoko profesionalnost in 

lojalnost do slovenskega naroda ter domoljubje do svoje ožje domovine Slovenije in se »hvala 

bogu« ni podrejala vsakodnevni, takrat še ne strankarski politiki. 

Mnogi v zadnjem času vse bolj glasno oporekajo vsemu, kar se je dogajalo pred 15. majem 

1990. Takrat so mnogi, ki so bili po svojih dejanjih izjemno zvesti komunisti, čez noč postali 

vzorni demokrati in madež članstva v zvezi komunistov se jim je čudežno izbrisal. To so 

antikomunisti, ljudje, ki trdijo, da jih je komunistični režim preganjal, v resnici pa so bili člani in 

včasih tudi najbolj zagrizeni sekretarji raznih organizacij zveze komunistov. Drugi pa smo ostali 

kontinuiteta komunistov, tudi takratni miličniki.  

Moram pa reči, da je nova demokratična oblast dopustila, da smo policisti še kar naprej vse do 

leta 1998 delali po »režimskem Zakonu o notranjih zadevah iz leta 1980«, kot nekateri govorijo. 

Res pa je, da je nova demokratična oblast po 15. maju 1990  spreminjala Zakon o notranjih 
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zadevah samo toliko, da je lahko izvajala lustracijo in prisilno upokojevala njim nevšečne 

oziroma »režimske policiste« in druge delavce ONZ. Tega pred 15. majem 1990 vodstvo 

Republiškega sekretariata za notranje zadeve in Uprave milice ni počelo, to vam zagotavljam, 

ker sem bil v slovenski milici odgovoren, med drugim tudi za kadrovske zadeve. 

Tako kot nekateri očitajo komunistom in partizanom, da so se v 2. svetovni vojni borili samo za 

oblast, lahko danes tudi novim strankam in Demosu v letu 1990 očitamo, da so se borili samo 

za oblast in ne za boljši jutri vsem Slovencem, za kar smo se borili teritorialci, miličniki in 

zavedni Slovenci.  

Ob današnji slovesnosti moramo ustrezno pozornost nameniti tudi 27. obletnici  

osamosvojitvene vojne, kjer je padlo 19 pripadnikov TO, milice in drugih. V tej vojni pa niso 

sodelovali samo pripadniki TO in milice, temveč tudi mnogi drugi v različnih vlogah ter 

državljanke in državljani Slovenije.  

Jože Ajdišek je pred dvema letoma na tem mestu lepo opisal dogodke na mejnem prehodu 

Karavanke in poudaril, da je bila zasedba mejnih prehodov vnaprej pripravljeno dejanje JLA ter 

da je bilo izvedeno brezkompromisno, agresivno, s številnim moštvom in s podporo težkega 

orožja na oklepnikih, dejavnost pehote pa so transportno in bojno podpirala še letala in 

helikopterji JLA. Na mejni prehod Karavanke je 27. junija zgodaj popoldne prispela kolona z 

oklepniki in tovornjaki, ob tem pa so bili s transportnimi helikopterji pripeljani še miličniki 

Zveznega sekretariata za notranje zadeve. Za predajo mejnega prehoda, je takrat milici znani 

poveljujoči oficir, ukazal vsem tankom uperiti cevi proti zgradbi mejnega prehoda z grožnjo 

ognjenega delovanja. Oborožen spopad miličnikov in teritorialcev, ki so zasedli položaje na 

območju nad mejnim prehodom z enotami JLA, je bil vnaprej obsojen na neuspeh in 

nepotrebne žrtve ter uničenje novozgrajenih objektov z modernimi napravami. Izkušnje z drugih 

območij v Sloveniji in tudi z MP Jezersko, kjer je JLA neusmiljeno uporabila topove in drugo 

težko orožje za dosego cilja, je bila še čisto sveža in dovolj grozeča. Tedanji načelnik 

inšpektorata uniformirane milice na UNZ Kranj in član koordinacijske podskupine za Gorenjsko 

Jože Ajdišek ter drugi vodstveni in vodilni delavci takratne UNZ Kranj, so v tej težki situaciji 

sprejemali preudarne, premišljene in racionalne odločitve, strateško naravnane k dosegu 

končnega cilja, da JLA zapusti mejne prehode in se vrne v vojašnice, po možnosti brez 

prelivanja krvi, torej s pogajanji, kar je takratni milici v nekaj dneh po celotni Gorenjski tudi 

uspelo. Prav z dolgotrajnimi pogajanji na občini Jesenice je bilo doseženo, da je JLA položila 

orožje in zapustila tudi mejni prehod Karavanke. 

Spoštovani,  

kot predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever in sam osebno vam čestitam in se 

vam zahvaljujem za opravljeno v vojni za Slovenijo, torej vsem tedanjim miličnikom in 

teritorialcem, predstavnikom tedanje občine Jesenice, ki so sodelovali bodisi pri organizaciji 

oborožene obrambe ali v pogajanjih z JLA,  občanov, ki so nesebično izpostavili svojo varnost in 

pomagali skladiščiti in skrivati orožje milice in TO in s tem izpostavljali svoja življenja in življenja 
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najbližjih. Njihov izjemen prispevek, požrtvovalnost, drznost in domoljubje je težko ovrednotiti, 

a je pomembno, da se tega zavedamo, spominjamo in da smo tudi ponosni na tovrstna dejanja 

tedanjega časa, je v svojem govoru pred dvema letoma poudaril g. Jože Ajdišek. 

Sam pa moram reči in pohvaliti vse, ki so v času osamosvojitvene vojne, tam kjer se je dalo, 

uspeli preprečiti oborožene spopade, saj vemo, da so nekateri, ki se imajo danes za največje in 

najpomembnejše osamosvojitelje želeli več oboroženih spopadov, da ne rečem prelivanja krvi. 

Spoštovani,  

pripadnost in vrednote vsakega naroda in s tem tudi vojske – teritorialne obrambe ter milice se 

morajo obravnavati in negovati z ustreznim vrednotenjem in spoštovanjem nacionalne 

preteklosti, predvsem tiste, ki zaznamuje izgradnjo njene državnosti in suverenosti. In žalostno 

je, da so nekateri začeli precenjevati svoje prispevke v osamosvojitvi in hkrati zaničevati zasluge 

drugih, neupravičeno ustanavljati vzporedne veteranske organizacije, prirejati vzporedne 

proslave ter proslave z neprimernimi simboli in govori, ki izkrivljajo zgodovinsko resnico, da ne 

govorim o tem, da se nekateri danes klanjajo domobrancem in tistim, ki so sodelovali z 

okupatorjem v času 2. svetovne vojne.  

Zato se moramo vojni veterani Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Zveze vojnih 

veteranov Slovenije odločno zoperstavljati vsem poskusom razvrednotenja in prirejanja 

zgodovine in poveličevanja le nekaterih njim všečnih dogodkov in posameznikov. Spoštovani, ne 

glede na to, da nekateri sedaj intenzivno potvarjajo našo, tudi novejšo zgodovino, sem 

prepričan, da bo na dolgi rok vsekakor obveljala naša resnica o zgodovini slovenskega naroda in 

o osamosvojitveni vojni 91.   

Spoštovani, 

to priložnost izkoriščam tudi za to, da izrečem posebno zahvalo vodstvu Policijskega 

veteranskega društva Sever za Gorenjsko s predsednikom Jožetom Mencinom na čelu, za zelo 

uspešno delo vašega društva. Lahko rečem, da ste v zadnjih letih naredili velik napredek in vas 

lahko, glede na celovito poznavanje delovanja vseh društev Sever v Sloveniji, uvrstim med 

najbolj dejavna in uspešna društva. Želim si, da bi bilo tudi v prihodnje tako, saj so pred nami 

časi, ki bodo zahtevali veliko naših naporov, ki jih bo potrebno premagovati tudi s premišljenim 

in modrim ravnanjem. Živeti v upanju in delati vse potrebno za lepšo prihodnost pa ni le modro 

ravnanje, temveč je izziv sodobnega časa ter moto ravnanj in dejanj policijskih vojnih veteranov 

združenih v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever. 

Naj v zaključku povem, da sem izjemno zadovoljen, ker imamo veterani vojne Slovenije 91 do 

teh vprašanj enak pogled. Žal mi je, da nismo uspeli, da bi bile sprejete spremembe in 

dopolnitve Zakona o vojnih veteranih, saj napori Stranke modernega centra, ki je zbrala 

ustrezno število podpisov poslancev, da bi naš zakon bil sprejet še v tem sklicu Državnega 

zbora, niso uspeli. Tako zgleda, da je bilo bolj pomembno neplodno razpravljati o priznanju 

Palestine, kot rešiti pereče probleme nekaterih policijskih vojnih veteranov, ki so na pragu 

deložacij. 
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Spoštovani, 

v svojem imenu in imenu vseh policijskih veteranov in veterank vam želim prijetno nadaljevanje 

vaše svečanosti in ob Dnevu državnosti ter prijetno druženje vseh nas, ki iz ustrezne distance in 

razumno ter tam, kjer je to mogoče, tudi spravljivo gledamo na prehojeno pot slovenskega 

naroda v prejšnjem stoletju, ki nas je pripeljala do samostojne Republike Slovenije. 

Vsem izrekam iskrene čestitke z željo, da bi sodelovanje veteranskih in domoljubnih organizacij 

potekalo še naprej tako dobro kot sedaj, tako na lokalnem, območnem, kot tudi državnem 

nivoju, kakor tudi z lokalno skupnostjo.  

Hvala za pozornost!    

 

 

 


