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Spoštovani organizatorji, člani ZVVS in zdruţenja Sever, praporščaki, nekdanji pripadniki TO 

in milice, nastopajoči učenci in mentorji, ţupan, gospe in gospodje in delavci letališča!  

Pred tridesetimi leti je v zavest slehernega prebivalca Slovenije prodiralo spoznanje, da je 

domovina resno ogroţena. Najbolj so jo je ogroţali tedanji politični vrhovi. Srbsko vodstvo je 

zasledovalo le vzpostavljanje polne politične in nacionalne prevlade. Predsednik Srbije 

Milošević se je odločil, da bo SFRJ pokopal, Jugoslavijo razkosal in jo teritorialno in politično 

preoblikoval.  

Če se je Slovenija od drugih republik takrat po čem razlikovala, potem smo svojo drţavo, še 

socialistično republiko Slovenijo, jemali resno. Od drugih republik smo odstopali po polnem 

obvladovanju inštitucij. Ţe 1989 je Slovenija odločno zaustavila »mitingaše«, da je za 

preprečila njihovo destruktivno »politično poslanstvo«. V akciji SEVER je na mejo s Hrvaško 

napotila milico in jo tudi fizično zavarovala. V terminologiji kolektivne varnosti so s fizičnim 

varovanjem republiške meje zaustavili populiste in odvrnili poskus politične destabilizacije. 

Odstopali smo tudi po bolj razviti TO. Bila je bolje opremljena, bolje izpopolnjena, bolje 

oboroţena in bolj operativna, predvsem pa je bila naša in bolje vodena. Tedaj je TO imela za 

seboj ţe dvajset uspešnega razvoja. Učinkovito smo se uprli tudi grobemu poskusu JLA, da bi 

jeseni 1990 prevzela vojaški nadzor nad sedeţem TO in si jo podredila. Pri tem je, kot ţe na 

pomlad istega leta, odigrala zelo pomembno vlogo »Manevrska struktura Narodne zaščite«. 

RŠTO smo zato preselili v Tacen. 

Prve demokratične volitve so spomladi 1990 v skupščino pripeljale več in drugačnih strank, 

nastala je koalicija Demos. Ta se je z opozicijo še pravi čas dogovorila za najzahtevnejši 

preizkus politične volje ljudi, za referendum o prihodnosti Slovenije. Na njem se je zahtevala 

kar dvotretjinska večina za potrditev samostojne poti v prihodnost, ven iz kaotične, vse bolj 

nepredvidljive in odkrito vse bolj nevarne Jugoslavije. 

Osamosvajanje je bilo zgodovinska nuja. Morali smo zavarovati naše prebivalstvo, 

gospodarstvo in ozemlje Slovenije pred groţnjami, ki so nas pehale v politično in 

gospodarsko katastrofo, v vojaški spopad, nazaj v krvavo preteklost, stran od zahoda in 

demokracije. Ţelja in potreba po samostojnosti, je zahtevala osamitev od Jugoslavije, v 

praksi pa izključitev ozemlja Slovenije iz nevarnosti najbolj črnih in pogubnih scenarijev. Naše 

politične odločitve so omogočila hkratna širša spoznanja, da moramo še pravočasno okrepiti 

tudi vojaško obrambo, da bi se lahko branili. Take ocene in odločitve so bile dokaz naše 

politične zrelosti.  

Številni dolgo, vse do konca niso verjeli, da bi nas JLA lahko napadla, še manj pa, da bi proti 

nam lahko uporabila oroţje, kaj šele teţko oroţje in celo letalstvo. V tem prepričanju so ţiveli 

vse do osamosvojitve. 

Ob razglasitvi samostojnosti pa se je ţe v nekaj urah po mnoţični slovesnosti, ki je dan 

kasneje, 26. junija sledila odloţitvi Drţavnega zbora, pokazalo, da Jugoslavija ne more več 

preţiveti. JLA je v Sloveniji vojaško posredovala, prevzela je pobudo, da bi dejansko 



vzpostavila tudi svojo oblast. Krenila je iz vojašnic na ulice, za vsako ceno je hotela na 

zunanje meje Jugoslavije. Predvsem pa je ţelela vzpostaviti poln nadzor nad letališčem Brnik, 

da bi lahko izvajala polno prevlado, tudi v zraku, zastraševala ljudi in po zraku dovaţala 

okrepitve. Beograd je zaprl zračni prostor nad Slovenijo, mi pa smo prevzeli kontrolo letenja, 

blokirali smo letališče, tudi vzletno pristajalno stezo in JLA preprečili uporabo. Posredovanje 

tankovske brigade in pohod tankov iz Vrhnike je bil ukazan zaradi zasedbe in ponovne 

vzpostavitve nadzora nad letališčem. 

Tukaj sta bila ţe na samem začetku agresije ubita avstrijski in nemški novinar, letala so 

napadla parkirišče in hangar z letali Adrie Airways, vrhniški tanki pa so prodrli le do juţnega 

obrobja letališča. Padel je tudi Peter Petrič, pripadnik TO, po katerem nosi ime vojašnica v 

Kranju. Naša stran pa je med drugim tudi dvakrat za kratek čas deblokirala letališče in rešila 

oz. umaknila vsa preostala letala v Avstrijo. Obkolitev in onemogočanje delovanja tankovske 

enote na letališču, popolna osamitev tankovskih posadk brez minimalne oskrbe s strani JLA, 

uspešna pogajanja s poveljnikom in enoti nadrejenimi ter posledično izdani ukaz poveljniku 

enote, da se nadzorovano umakne, so bili ključni elementi zloma JLA in političnega preloma v 

obrambni vojni. Naši tedanji vojaški in pogajalski uspehi so bili ključni za razumevanje na 

strani JLA, da je kljub začetnemu »presenečenju« ob vojaškem posredovanju ţe izgubila vso 

verodostojnost, da razpada in v Sloveniji nima več kaj iskati. Še danes so ti dogodki šolski in 

razumljiv primer naše tedanje uspešnosti, ki zadevajo tudi celotno zavezništvo, današnji 

NATO in naš prispevek ter vlogo v njem. Kasnejše poimenovanje letališča posreduje tudi 

močna politična sporočila o pomenu letališča in vseh dogajanj v povezavi z njim za našo 

osamosvojitev in uspešno obrambo. Še več, govori tudi o naši veliki odgovornosti, da ta 

spoznanja ohranjamo, da jih širimo in prenašamo na druge in nove generacije. 

V luči teh spoznanj pa ne smemo pozabljati, še manj pa negirati celotne zgodovine in vloge 

TO, njenega velike pomena in nenadomestljivega prispevka, ki nam je v letu 1991 omogočil 

uspešno vojaško zavarovanje, v času agresije pa tudi učinkovito obrambo naše 

samostojnosti. Zato vsem nekdanjim pripadnikom TO čestitam tudi ob 50. obletnici nastanka 

slovenske TO. 

JLA smo politično zlomili z oboroţenim odporom, z učinkovito uporabo TO in Milice, ter 
mnogimi hkratnimi in učinkovitimi aktivnostmi. Pri tem je imela ključno vlogo uspešno 
delujoča medijska strategija. Ko smo vojsko ustavili, blok irali, osamili in jo povsem 
onemogočili, smo jo še psihološko in komunikacijsko povsem nadigrali. Zato je JLA 
pristala na politični kompromis, na videz na začasno zamrznitev našega osamosvajanja, 
v bistvu pa si je le kupila čas za hiter umik oz. za odhod iz Slovenije, samo zato, da je 
lahko rešila, kar se je rešiti sploh še dalo. 

Čestitam vam ob Dnevu drţavnosti, ob 27. obletnici naše izjemne povezanosti in zanosa, 
ki je omogočil našo samostojnost, mednarodno priznanje in polno integracijo v NATO in 
EU. Drugo leto bo minilo ţe petnajst let našega članstva v NATO in EU, čez tri leta pa 
bomo ţe drugič tudi predsedovali EU. Ţe leto dni je z nami v NATO tudi Črna gora, 
Makedonijo pa bomo v NATO povabili ţe prihodnji teden. Ţelim vam, da bi s ponosom 
praznovali Dan drţavnosti, saj se mnogih naših uspehov ţal ne zavedamo dovolj, zato so 
take slovesnosti pravi trenutek, da spomnimo, da vsi napori in vse naše ţrtve nikakor 
niso bile zaman. 


