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Spoštovani,








g. mag. Milan Rogelj, ravnatelj OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora,
g. Anton Pozvek, sekretar ZVPD Sever,
ga. Mag. Biserka Debeljak, upokojena kustosinja Muzeja policije in soavtorica razstave,
g. Roland Brajič, pomočnik načelnika PP Kranjska Gora,
veteranke in veterani,
gospe in gospodje,
učenke in učenci;

Poseben pozdrav pa velja tudi vsem nastopajočim in organizatorju g. Antonu Hribarju in članom PVD
Sever – Gorenjska – odbor za Zgornjo Gorenjsko. Dovolite mi, da vas v imenu PVDSG in v svojem
imenu, kot predsednik društva pozdravim ob otvoritvi razstave. Zahvaljujem se ravnatelju OŠ, ki je
prepoznal, da je zgodovina pomemben deleţnik pri vzgoji in usposabljanju mladih generacij in, da je
spominjanje in opominjanje na našo polpreteklo zgodovino pomemben element domoljubja pri vseh
starostnih kategorijah, še posebej pa pri najmlajših, ki so rojeni v samostojni in neodvisni Republiki
Sloveniji.
Pri udeleţencih dogodkov, ki nam jih poustvarja razstava pa pomeni podoţivljanje in spominjanje na čas,
ko smo se tudi z oroţjem odločno postavili v bran novo nastajajoče drţave Slovenije in zavarovali
plebiscitarno odločitev Slovenk in Slovencev.
V času, ki ga ponazarja razstava sem bil načelnik UNZ Kranj in vodja koordinacijske podskupine za
Gorenjsko, ki je v času osamosvojitvenih procesov in v osamosvojitveni vojni koordinirala delovanje
varnostno obrambnih in civilnih struktur, namenjenih za zavarovanje plebiscitarne odločitve Slovencev in
Slovenk.
Ko se po več kot tridesetih letih vprašam, kako nam je uspelo preprečiti namero hegemonistične politike,
ki jo je vodil takratni predsednik republike Srbije, Slobodan Miloševič, podprte s strani ministrstva za
obrambo SFRJ, predvsem pa generalštaba JLA, da prepreči odcepitev Slovenije od skupne drţave
Jugoslavije, je odgovor, da so bile varnostno-obrambne strukture nastajajoče drţave, dobro organizirane
in usposobljene, predvsem pa visoko motivirane, da opravijo nalogo, pri tem pa so, oziroma smo imeli
podporo najširših mnoţic občank in občanov. Brez te podpore bi bila tudi izvršitev naloge lahko pod
vprašanjem. Velja namreč pravilo, da vojska, ki se bojuje proti ljudstvu nima dolgoročne bodočnosti, v
primeru osamosvojitvene vojne pa je bilo to še toliko bolj evidentno.
V osamosvojitvenih procesih in osamosvojitveni vojni ni nihče nikogar spraševal kateri politični opciji
pripada, vsem je bil skupen samo cilj, uresničiti sanje naših predhodnih generacij, da bi ţiveli v
samostojni in neodvisni drţavi. Nihče ni nikoli pomišljal, da je lahko morija na Balkanu tudi vir vojnega
dobičkarstva, kar se je pokazalo kmalu po tem, ko so se zadeve pomirile in smo se lahko v miru začeli
preštevati in delati bilanco pozitivnih in negativnih izkušenj o preteklih dogodkih.
Osamosvojitveni procesi in osamosvojitvena vojna, bodo ne glede na povedano z zlatimi črkami zapisani
v zgodovino Slovencev in Slovenk.
Ţal pa tako kot vsaka vojna so tudi v tej vojni nekateri dali tisto, kar je najbolj sveto, svoja ţivljenja.
Ţrtve so bile na obeh vojskujočih se straneh, ni pa bilo prizaneseno nit civilnim prebivalcem.
Dovolite mi, da se z enominutnim molkom poklonimo njihovemu spominu. SLAVA JIM!
Na koncu mi dovolite, da odločno obsodim vojno v Ukrajini. Ta nesmiselna vojna je še en dokaz, da se iz
zgodovine nismo nič naučili. Še en dokaz, da reševanje političnih konfliktov z uporabo sile najbolj
prizadene najbolj ranljive, to so otroci in starejši, ki so v veliki meri odvisni od pomoči drugih. Tako kot
vsaka vojna je tudi ta z domačih ognjišč pregnala na tisoče ali pa kar milijone ljudi, človeško ţivljenje pa

ne pomeni nič. Upamo samo lahko, da bo prevladal razum in se posamezni odločevalci ne bodo zatekli k
nerazumnim odločitvam, ki bi lahko bile povod za katastrofo širših razseţnosti.
Srečno Slovenija!

