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Spoštovani, 

g. Krt, krajani in krajanke, župan Matjaž Rakovec, učenci in učenke, veteranke in veterani, en lep 
veteranski pozdrav tudi v mojem imenu in dobrodošli na današnji svečanosti v počastitev hrabrega 
dejanja v času osamosvojitvenih procesov, odkritja spominske plošče v počastitev in obeleženje tajne 
lokacije hranitelja orožja PPM Kranj.  

V času, katerega se danes spominjamo, sem opravljal nalogo načelnika UNZ Kranj in vodje koordinacijske 
podskupine za Gorenjsko pokrajino, z nalogo koordiniranja in izvajanja nalog ONZ, milice, TO Gorenjske 
pokrajine in organov za ljudsko obrambo Gorenjske pokrajine. Ravno zaradi funkcij, ki sem jih takrat 
opravljal, lahko verodostojno in argumentirano povem, da je bila Gorenjska pokrajina v času 
osamosvojitvenih procesov in osamosvojitvene vojne na veliki preizkušnji, tako kot vsa Slovenija in da so 
bile aktivnosti in izvajanje nalog povezane z velikimi tveganji in odgovornostmi, ki smo se jih zavedeli šele 
kasneje, ko smo imeli čas in podatke, ko smo lahko brez pritiskov le-te analizirali in preigrali možnosti in 
variante, kaj bi bilo, če bi bilo. 

Vse prevečkrat pozabljamo, da gorenjska pokrajina meji na dve sosednji državi, R. Avstrijo in R. Italijo, da 
so bili na Krvavcu objekti telekomunikacij, ki so bili izrednega strateškega pomene za komunikacijo s 
svetom in da je na območju letališča Brnik, na katerem je bilo tudi vojaško letališče in je bil za njegovo 
zavarovanje uporabljen tankovski bataljon iz Vrhnike. Poleg mejnih enot pa je bila v Kranju locirana tudi 
planinska brigada. Vse to smo vedeli in poznali njihovo moč v moštvu in oborožitvi, saj smo do trenutka, 
ko je hegemonistična politika Slobodana Miloševiča ob podpori dela zvezne ter srbske politike in vodstva 
takratne JLA, kot sedme republike, ki si je na vsak način in z vsemi sredstvi želelo zadržati privilegije, ki jih 
je uživalo v skupni Jugoslaviji, tudi sodelovali, se usposabljali in načrtovali kaj in kako ukrepati, če bi nas 
kdo napadel ali kako drugače ogrožal takratno državo. 

Da smo lahko dosegli cilj, ki so nam ga postavili občanke in občani Slovenije, ki so se z ogromno večino 
na referendumu za samostojno Slovenijo odločili ZA, gre zahvala dobri usposobljenosti in izurjenosti 
pripadnikov ONZ in TO, še posebej njihovi pripravljenosti, da tudi za ceno življenj uresničijo sen svojih 
prednikov, ki so lahko samo sanjali o svoji samostojni državi na ozemlju Slovenije.  

Še posebej pa moram izpostaviti dejstvo, ki ga vse premalokrat poudarjamo in sicer, da smo bili pripadniki 
ONZ in TO lahko učinkoviti in uspešni pri zavarovanju referendumske odločitve o samostojni Sloveniji, le s 
pomočjo občank in občanov, katerim gre velika zahvala, saj so nesebično in pogumno pomagali po svojih 
močeh, pri tem pa tvegali tudi svojo svobodo ne da bi o tem razmišljali in pomišljali ali pomagati ali ne. 

Veteranke in veterani PVD Sever – Gorenjska se danes s to svečanostjo in odkritjem spominskega 
obeležja iskreno zahvaljujemo občankam in občanom, ki jih je navedla sogovornica in upamo, da je to le 
še eden od kamenčkov v mozaiku, ki bo ohranil spomin na čas, ko se je rojevala in rodila samostojna 
država Slovenija. 


