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 Lepo pozdravljeni na današnje slovesnosti ob odkritju spominske plošče. 

 Letošnje leto je jubilejno za našo domovino, mineva trideset let od osamosvojitve in ustanovitve 
lastne države.  

 Spomini na težko leto 1991, polno negotovosti in skrbi, ali bomo iz skupne države lahko odšli v 
miru, so še vedno živi. 

 Takrat smo prebivalci Slovenije zares stopili skupaj. Izjemnega pomena in odločilno pa je bilo, da 
so slovenski uradni organi prav tako naredili vse, da Slovenija postane dejansko samostojna država. 

 Ob koncu 80. let prejšnjega stoletja sta bila na republiški ravni ključna stebra varnosti slovenska 
milica in teritorialna obramba. Po politični odločitvi in jasno izraženi volji slovenskega ljudstva, da gre 
Slovenija naprej po poti osamosvojitve, je slonelo breme uresničitve lastne države prav na teh dveh 
strukturah. 

 Oboji so upoštevali možnost, da razhod ne bo miren. Da je treba biti pripravljen tudi na oborožene 
spopade z jugoslovansko ljudsko armado.  

 Zasnovali so Manevrsko strukturo narodne zaščite in zadržali čim več oborožitve. Prav tako so 
vedeli, da je potrebno zagotoviti lastne lokacije hrambe orožja. 

 K sodelovanju so pritegnili zanesljive, zaupanja vredne posameznike, ki formalno niso bili povezani 
ne z milico in ne teritorialno obrambo. Na območju Mestne občine Kranj je bilo več lokacij za hrambo 
orožja. Med njimi je prostore za hrambo orožja dal tudi Janez Ziherl, pred katerega hišo danes 
stojimo. 

 Zanj in njegovo družino zagotovo odločitev ni bila enostavna, nevarnost je bila tako rekoč na pragu 
hiše. Janez Ziherl in družina so se odločili za domovino. Kljub skrbi za življenja in premoženje so 
naredili, kar je bilo prav in takrat potrebno.  

 Tako danes s spominsko ploščo ohranimo spomin na Janeza Ziherla in druge pogumne 
posameznike, ki so z dejanji prispevali k osamosvojitvi Slovenije.  

 


