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Sanju sm svet brez bolečine, 
svet v kerm smo vsi otroci iste domovine, 
Vsi iz iste družine, 
sanju sm svet  
(Darko Nikolovski) 

Spoštovane veteranke, veterani, organizatorji slavnostne prireditve, dragi gostje! 

Ne le s knjigo in besedo, temveč tudi z orožjem smo se morali boriti, da smo uresničili tisočletne 
sanje naših prednikov. Sanje - živeti v svobodni in samostojni državi, v svobodni in samostojni 
Sloveniji. Pred tridesetimi leti je dozorel čas za to prelomno dejanje v zgodovini Slovencev. To je 
bil čas, ko so bile družbene razmere v celotni Evropi naklonjene osamosvajanju malih narodov. 
Razpadla je Sovjetska zveza, Češkoslovaška in nastale so nove države. Tudi Slovenci smo kot 
urejen in civiliziran narod poizkušali  ustanoviti svojo samostojno državo na miren, demokratičen in 
pravno dopusten način. Vendar nam to ni bilo dano. Kljub skoraj absolutni plebiscitarni odločitvi 
slovenskega naroda za samostojno državo Slovenijo in trudu vseh  takratnih akterjev, od politikov 
in diplomatov ter ostalih, je prišlo do zaostritve razmer v takratni SFRJ. Kasneje pa tudi do 
oboroženih spopadov  enot milice in teritorialne obrambe z vojaki Jugoslovanske ljudske armade.  
To je bil čas, ko se večina Slovencev ni spraševala, kaj bo jutri, kaj se nam lahko zgodi, če 
osamosvojitev ne uspe, ampak je verjela v našo zmago in samostojno državo Slovenijo. V 
Slovenijo kjer bomo lahko končno sami odločali o svoji usodi in bili na svoji zemlji sami svoj 
gospodar. Brez  pomislekov so, ste, smo se odzvali klicu domovine in zapustili varna okolja, 
družine, službe, prijatelje in poprijeli za orožje. Na žalost smo morali našo samostojnost plačati tudi 
s krvjo, sveto krvjo naših ljudi - soborcev za vse nas! Tega, nikoli ne pozabimo!  

Verjamem, da v naših generacijah ostaja še živ spomin na takratne dogodke in razmere, ki so 
temu botrovale. 

Aktivnosti zveznih organov SFRJ in JLA so bile uperjene proti slovenskim mejam in letališču Brnik, z 
namenom, da Slovenijo izolirajo. V kasnejših fazah pa naj bi obračunali s Slovenci, ki so zagovarjali 
samostojnost.   

To strateško točko države, na kateri se sedaj nahajamo, so hoteli zasesti vojaki oklepnega 
bataljona iz Vrhnike, ki je prodiral proti Brniku, v dveh kolonah. Na poti so jih bolj ali manj uspešno 
zaustavljale improvizirane barikade, ki so jih postavljali miličniki in pripadniki TO. Prvi tanki so prišli 
na letališče 27. junija 1991, okoli 5. ure zjutraj in zavzeli njegovo okolico. Po celodnevnih 
napetostih na barikadah pred letališčem, je med pol šesto in šesto uro popoldne prišlo do 
oboroženega spopada.   

Naslednji dan je v dopoldanskem času  JLA izvedla letalski napad na položaje milice, teritorialne 
obrambe in letališke objekte. Pri tem je nastala ogromna materialna škoda na letalih, letaliških 
objektih in vozilih. Napad pa je povzročil tudi veliko psihično obremenitev in napetost med  vsemi, 
ki so bili takrat na letališču in v bližnji okolici. 

Ob 18. uri tistega dne je prišlo do tragičnega dogodka, ubita sta nemški in avstrijski novinar 
(Nicolas Vogel in Norbert Werner). Nedolžni žrtvi, ki sta hotela s svojim delom le seznaniti 
svetovno javnost, o razmerah v Sloveniji.  

V večernem času  je skupina pripadnikov TO izvedla bojni napad na tankovski položaj, ki pa je le 
delno uspel. V akciji je bil ubit pripadnik TO Peter Petrič. Vse do 4. julija pa so se izvajale različne 
aktivnosti, za nevtraliziranje enot JLA na tem območju. 

Prav na današnji dan 4. julija 1991 so enote milice in teritorialne obrambe zasedle vse mejne 
prehode Slovenije. Nepovabljeni tankovski koloni na Brniku pa so dovolili, da je zapustila območje 
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letališča in kasneje tudi Slovenijo. Kljub temu, da so za seboj pustili žrtve in veliko materialno 
škodo, je pri vseh miličnikih in pripadnikih TO, kateri so branili letališče, povzročilo pravo olajšanje 
in optimizem. 

Ob vsem tem pa ne moremo spregledati spoznanja, da se z znanjem, drznostjo, modrostjo, 
predanostjo predvsem pa s pravo taktiko lahko premaga še tako velike nasprotnike! 

Spoštovani, vsi skupaj smo dolžni, ohranjati spomin na te prelomne dogodke v naši novejši 
zgodovini. Nikoli ne smemo pozabiti tistih, ki so brez razmišljanja odšli v prve bojne vrste, da bi 
obranili domovino in to plačali tudi z zdravjem ali s svojimi življenji.   

Veteranske organizacije in njihovi člani si moramo prizadevati za ohranjanje in prenašanje vrednot 
osamosvojitvene vojne na mlajše rodove. Hvala vsem, ki ste nam omogočili, da danes lahko živimo 
v svobodni, samostojni Sloveniji! 

Kot poslanka v DZ in članica PVD SEVER SE, se bom vedno trudila za celovito ureditev statusa 
vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojn. Prav tako bom zagovarjala vrednote Združenja in 
vrednote našega društva. 

Na koncu, ki ga v resnici ni; naj zaključim z naslednjimi besedami naše pesnice  
 
Sosed sosedu sosed, ne more biti misel prazna. 
 
Lahko je porazna,   Za dobro sosesko 
lahko je prijazna,    od nekdaj velja, 
lahko je vzpodbudna,   da sosed sosedu rad roko poda, 
lahko je pogubna,   da vsak član družine prijaznost pozna, 
lahko te osreči,    da v slabem pomoč se deli, 
lahko pa prinese    vse dobro 
Ti jezo in žalost    pa vedno se skupaj slavi. 
v isti vreči. 
 
        


