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Spoštovani, 

 družina Šturm, 

 veteranke in veterani vojne za Slovenijo,  

 župan občine Železniki, mag. Anton Luznar in podžupan g. Matej Šubic, 

 predsednik PVD Sever Gorenjska g. Jože Mencin, 

 podpredsednik OZVVS Škofja loka, g. Roman  Cenčič,  

 predstavniki Policijske uprave Kranj:  

vodja SUP g. Andrej Zakrajšek in 

komandir PP Škofja Loka, g. Sašo Eniko,   

 predstavniki območnega združenja Zveze slovenskih častnikov Škofja Loka,  

 predstavniki Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka, 

 spoštovani gosti in udeleženci slavnosti. 

Danes smo se zbrali v Železnikih,  da odkrijemo spominsko ploščo na stanovanjski hiši, v 

kateri je bilo leta 1991 tajno skladišče orožja Vojnih enot milice in se tako vsaj malo 

oddolžimo za pogumno in domoljubno dejanje Jožetu Šturmu in njegovi družini. Po 27 letih 

življenja v svobodni, samostojni in demokratični Sloveniji, bomo odkrili spominsko ploščo, ki 

naj bo trajen zapis veličastnega zgodovinskega dogajanja v tistem usodnem in pomembnem 

času, ko smo Slovenci udejanjali tisočletne sanje. Spominska plošča bo tudi spomin in 

opomin, da je družina Šturm, s svojim nesebičnim in požrtvovalnim pogumom prispevala 

pomemben del pri nastajanju in sooblikovanju naše domovine.  

Da bomo lažje razumeli pomen današnje slovesnosti se ozrimo v preteklost, v tisto burno in 

viharno obdobje, ki je zahtevalo konkretna dejanja konkretnih in pogumnih rodoljubov .V 

tistih prelomnih, usodnih in viharnih  letih 1990 in 1991 je takratni politični vrh SFRJ grozil 

Sloveniji z uvedbo izrednih razmer in z razorožitvijo njenih obrambnih struktur, torej TO in 

Milice.  Temu se je takrat slovenska republiška oblast uprla in bolj ali manj uspešno ohranila 

orožje Teritorialne obrambe, prav tako pa smo tudi v organih za notranje zadeve sklenili 

zavarovati svoje orožje in strelivo, tako da smo ga preselili na skrite lokacije. Zaradi tega so 

enote milice po zaključku projekta MSNZ, proti koncu leta 1990,  začele v največji tajnosti 

premeščati orožje iz svojih objektov na skrivne lokacije. V objektih milice je bilo namreč 

shranjena oborožitev in oprema za morebitno protiteroristično delovanje, delovanje v 

neposredni vojni nevarnosti in vojni za celotno sestavo aktivnih in rezervnih enot milice ter 

celo oborožitev nekaterih območnih enot TO. Tako smo tudi na škofjeloškem območju izbrali 

šest objektov, kamor smo v najstrožji konspirativnosti prepeljali orožje s Postaje milice Škofja 

Loka in njenih treh oddelkov v Žireh, Gorenji vasi in Železnikih. V kar največji meri smo 

uporabili poznavanje terena in ljudi ter izbrali tiste, ki smo jim najbolj zaupali. Lastnike smo 

obiskali in jim previdno predstavili naš načrt, po njihovi privolitvi pa smo jih ustrezno 

inštruirali . Ne spomnim se primera, da bi kdo od teh odklonil ali izrazil kakšne bistvene 

pomisleke, kljub temu, da smo jih opozorili na usodne in nevarne posledice za njihove 

družine, v kolikor bi sovražnik odkril tajno lokacijo. Orožje in strelivo smo prepeljali na 

izbrane kraje v največji konspirativnosti, tako da tudi bližnji sosedje niso vedeli kaj se dogaja. 



In v tem objektu pred katerim stojimo danes je bilo eno od tajnih skladišč orožja in streliva 

enot milice, konkretno z Oddelka milice Železniki. 

Ali si po toliko letih življenja v miru, še lahko predstavljamo koliko smelega poguma, 

nesebičnosti in domoljubnega zanosa, sta imela Jože Šturm in njegova žena, da sta se v 

tistih časih izpostavila v tolikšni meri, da je bilo ogroženo njuno življenje. Pa ne samo njuno, 

tudi življenje in zdravje njunih otrok ! Koliko svoje osebne svobode sta takrat žrtvovala za 

svobodo komaj rojevajoče se domovine Slovenije. Pa se bo našel kdo, ki bo zamahnil z roko, 

rekoč da je vojna trajala vsega deset dni, da je bilo žrtev malo, da to skrivno skladišče orožja 

v vsem obdobju obstoja ni bilo ogroženo, in celo, da tu blizu ni bilo nobenega agresorskega 

vojaka. Da, imeli smo veliko srečo, da se je vse končalo, kot se je. Toda ali je bila to samo 

sreča? Delno tudi, saj vemo, da sreča spremlja pogumne in odločne. In takrat smo bili 

pogumni, odločni in enotni, kot le malokdaj v zgodovini slovenskega naroda. In to je bilo 

tisto kar je privedlo, da smo izšli iz vojne kot zmagovalci in za to plačali veliko manj, kot 

drugi narodi na območju Jugoslavije. Vendar pa takrat, ko smo z orožjem v roki branili svojo 

domovino, nismo niti v sanjah slutili, da se bo končalo tako hitro in s sorazmerno malo 

žrtvami, čeprav je vsaka kaplja prelite krvi preveč.  In to je najbolj pomembno in veličastno! 

Bili smo se pripravljeni boriti mesece, leta, kolikor bi pač bilo potrebno, da izbojujemo 

svobodno in neodvisno Slovenijo. Ta naša odločenost je temeljila na slogi in enotnosti 

slovenskega ljudstva. Za nami je stala Slovenija. To smo čutili in to nam je dalo moči in 

poguma, da smo zmogli in opravili delo, ki nam ga je namenila zgodovina.  

Vsi zbrani na tej slovesnosti, in o tem ni nobenega dvoma, si želimo močne, neodvisne in 

svobodne Slovenije. Moč in svoboda ter enakost za vse pa izhaja iz temelja, ki se mu pravi 

sloga. V zadnjih 27 letih pa so nekateri na to pozabili, na žalost so med njimi celo tisti, ki nas 

vodijo in bi nam morali biti zgled. Pustili smo se zavesti politiki, na čelu katere so politikanti 

in ti so nas zapeljali v sovraštvo, krajo narodovega bogastva in njegovo razprodajo, 

neenakopravnost, drobnjakarstvo, korupcijo, klientelizem. Pohabili so demokracijo in zlorabili 

naše zaupanje. Služijo sebi in svojim pritlehnim, pohlepnim interesom. Ponovno nas učijo biti 

hlapci na svoji zemlji in služiti tujim gospodarjem, ti pa jih za nagrado trepljajo po ramenih in 

jim vržejo sem ter tja nekaj drobtin! Ali bodo nadaljevali s tako sprevrženim in škodljivim 

početjem hinavsko ovitim v domoljubje, je odvisno od nas. Od slehernega posameznika, saj 

imamo mi v rokah vzvode oblasti. Vsaj tako bi v demokraciji moralo biti! Najslabši možni 

odgovor na to je brezbrižnost, reči ničesar ne moremo spremeniti, se bom že kako znašel, 

itd. Kdor se obnaša tako zanika eno od poglavitnih in nepogrešljivih človeških lastnosti: 

razjeziti se in se nato vplesti in spremeniti tok v pozitivno smer. Da je to mogoče dokazujete 

v Železnikih, kjer ste usodo vzeli v svoje roke in s svojim pogumom, samozavestjo, svojim 

znanjem in odločnostjo ustvarili srečno in zmagovito lokalno skupnost. S tem ste dali ne 

samo upanje vsej Sloveniji temveč tudi dokaz, da zmoremo če hočemo. 

Po več kot četrt stoletja se bomo policijski veterani in nosilci lokalne samouprave oddolžili 

Jožetu Šturmu in njegovi družini za pogumno dejanje, ko je v usodnih in nevarnih časih dal 

na razpolago svojo nepremičnino za tajno skladišče orožja, tvegajoč svoje življenje in 

življenje najbližjih, da bi Slovenija postala svobodna. Gre za skromno, toda pomembno 

oddolžitev, ki naj bo v spomin in opomin naslednjim rodovom, da so med nami veliki in 

pokončni Slovenci. Hvala vam, Šturmovi! 



Na koncu mi dovolite, da se za sodelovanje pri tem projektu iskreno zahvalim županu občine 

Železniki mag. Antonu Luznarju in podžupanu g. Mateju Šubicu. Z njuno angažiranostjo in s 

pomočjo lokalne skupnosti smo poravnali dolg ljudem, ki so v temelje Slovenije vtkali 

pogumni in nesebični prispevek. Prav tako hvala za odlično sodelovanje g. Petru Hawlini, 

županu v tistem burnem in usodnem času ter g. Vincencu Demšarju, ki je bil takrat na krmilu 

občinskega izvršnega sveta in pa bojnemu tovarišu in načelniku 33. ObmŠTO Škofja Loka, g. 

Stanetu Bertonclju. Vsi smo namreč takrat dokazali, da je v slogi moč in da ni nepremostljivih 

preprek. Hvala tudi vsem, ki ste pomagali pri organizaciji slovesnosti in vsem, ki ste s svojo 

prisotnostjo počastili spomin na osamosvojitveno dejanje. Naj večno živi svobodna in složna 

Slovenija! 


