
Spoštovane veteranke in veterani, policistke in policisti, cenjeni gostje. 

 

 

26. junija 1991 v večernih urah, je na Trgu revolucije v Ljubljani vladalo prešerno in veselo 

razpoloženje. Kako tudi ne, saj je potekala osrednja slovesnost ob razglasitvi samostojnosti in 

neodvisnosti republike Slovenije. Toda veselje in praznovanje ni trajalo dolgo. Že kmalu po 

polnoči so v kasarni na Vrhniki tanki JA prižgali svoje motorje in se odpravili proti Ljubljani. 

Časa je bilo malo, ukrepati pa je bilo treba takoj. Policija-takratna Milica je poskušala 

preprečiti pohod tankov proti Ljubljani in za dosego tega cilja je uporabila tista sredstva, ki jih 

je imela v danem trenutku na razpolago. To pa so bila v tistem trenutku le lastna vozila in 

vozila občanov. Tako je prišlo do postavitve prve blokade v tem križišču pri Gorjancu. Že pri 

postavljanju te prve blokade v Ljubljani je prišla do izraza tesna povezanost med takratno 

milico in občani, ki smo jo gradili in negovali vrsto let.  Ta blokada je bila  tako postavljena s 

službenimi vozili milice in z vozili občanov. Brez te povezanosti tudi kasneje obramba mlade 

države ne bi bila uspešna. 

 

Vsi, ki smo takrat sodelovali v teh dogodkih in procesu osamosvajanja, se radi spominjamo 

teh časov, te čvrste povezanosti z ljudmi in ugleda, ki ga je med njimi takrat uživala slovenska 

milica. Vse to bogato medsebojno spoštovanje slovenskih ljudi in njegovih obrambnih 

struktur, milice in TO je v končni fazi zagotovilo uspeh projekta osamosvojitve. V sklopu 

številnih prireditev in proslav ob 15. obletnici osamosvojitve smo veterani  26. junija 2006 

postavili to spominsko obeležje, ki naj nas spominja tudi na to komponento takratnega 

oboroženega odpora. 

 

Po 8 letih je zob časa naredil svoje, zato smo se odločili, da spomenik nekoliko pomladimo. 

Svoj pomen ima namreč le, če je vzdrževan in urejen. Urejenost spomenika pa kaže tudi na 

urejenost organizacije, ki ga je postavila. Zato želimo danes  s to skromno slovesnostjo 

obeležiti uspešno obnovo našega spomenika in istočasno počastiti spomin na dogodke na tem 

kraju pred 23 leti.  

 

 

Spoštovani. 

  

Tudi med nami veterani se vedno pogosteje pojavljajo očitki in razmišljanja, ki so pogojeni z 

težkimi ekonomskimi  in socialnimi  razmerami v državi. Te so posledica slabega in 

neodgovornega vodenja države v  preteklosti katerega posledice čutimo vsi. Zato se tudi med 

nami vse pogosteje postavlja vprašanje, »Ali smo se leta 1991 za to borili, kar imamo sedaj?« 

Seveda ne. Odločili in tudi borili smo se za svobodno, neodvisno, demokratično in socialno 

državo. Za državo v kateri bodo imeli vsi dostop do brezplačnega šolstva, zdravstva, do redne 

zaposlitve, poštenega plačila in možnosti, da uveljavijo svoje potenciale pod enakimi 

možnostmi za vse. Vse to se nekako pred našimi očmi počasi razgrajuje in razočaranje je 

razumljivo precejšnje. 

 

Ampak. 

 

Kljub temu, predvsem pa zaradi takratnih dogodkov, ki jih je zaznamovalo učinkovito 

ukrepanje policije  pa menim, da so še vedno aktualne besede, ki sem jih izrekel ob odkritju 

tega spomenika pred 8 leti.  

 



Takrat sem dejal, da me veseli, da so na slovesnosti prisotni tudi mlajši ljudje, ki dogodkov 

pred 15-imi  leti niso doživeli ali bili v njih neposredno udeleženi. Tudi pri mladih policistih, 

ki jih leta 1991 še ni bilo v vrstah takratne milice je potrebno negovati in obujati spomin na 

čas, ko je milica častno in pogumno izpolnila svojo dolžnost do svojega naroda in domovine. 

Tak, to je časten in spoštljiv naj bo tudi naš odnos  do osamosvojitvene vojne, do veteranov in 

do domovine. Spoštovanje svoje države in domovine mora biti najvišja vrednota. 

Za to smo odgovorni vsi. Tako tisti, ki smo jih izvolili in vodijo to državo, kot tudi veteranske 

organizacije in vodstva ministrstev in policije. Tega nismo dolžni le našim padlim tovarišem. 

To smo dolžni vsem bodočim rodovom in ne nazadnje - zakaj pa ne -, to smo dolžni tudi 

samim sebi. 

 

 

Hvala lepa. 


