
Spoštovane veteranke in veterani, borci za samostojno in suvereno 

domovino 
Drage moje sokrajanke in sokrajani 
Cenjeni gostje:  

- podžupan občine Ajdovščina  Alojz Klemenčič 
- predsednik  zveze  policijskih veteranskih društev SEVER dr. Tomaž Čas 

- predsednik pokrajinskega združenja veteranov Vojne za Slovenijo Jožko    
  Člekovič 
- predsedniki in  predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij 

- svetnice in svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti 
Spoštovani nastopajoči, ter vsi ki ste se zbrali, da skupaj  počastimo 

državni praznik Dan suverenosti. 
 

Mogoče se  državni praznik še ni dobro  usedel v našo zavest saj  ga 
bomo letos kot državni praznik, praznovali šele četrtič. Leta 2015 sta 
namreč Zveza veteranov vojne za Slovenijo in  Zveza policijskih 

veteranov SEVER predlagala   določitev tega praznika. Najprej vlada nato 
pa še državni zbor sta  predlog potrdila. Dan suverenosti smo pred tem 

obeleževali kot, pomemben dogodek  v nastanku samostojne in suverene 
države Slovenije, saj je umik zadnjih vojakov JA z območja Republike 
Slovenije 25. oktobra 1991 pomenil, da smo dejansko  bili svoji na 

svojem. General Janez Slapar je na  prireditvi 26 oktobra 1991 le nekaj 
ur po izplutju zadnje ladje z vojaki JA iz Koprskega pristanišča, poročal 

takratnemu predsedniku  predsedstva  Milanu Kučanu  z besedami :  "Na 
naših tleh ni več tujih vojakov. Svobodo in suverenost varujejo 
naše sile." 
 
Do teh znamenitih besed je slovenski narod prehodil trnovo in krvavo 

pot.    
V okviru urada predsednika republike  je bila pred leti  ustanovljena 

koordinacija  domoljubnih in veteranskih organizacij. Koordinacijo 
sestavljajo tiste organizacije, ki se spominjajo  domoljubnih dejanj 
Maistrovih borcev, Tigrovcev, prvih borcev proti fašizmu v Evropi, 

partizanskih borcev, slovenskih častnikov ter seveda veteranov 
osamosvojitvene vojn in tistih, ki so zaradi vojne postali invalidi.  

 
V koordinaciji  smo prepričani, da je vsako zgodovinsko obdobje 
slovenske poti v samostojnost in suverenost, predstavljalo kamenček v 

mozaiku  naše domovine, kot jo poznamo danes. Vsem, ki so se borili na 
tej poti smo dolžni zahvalo, tistim  pa, ki so na tej poti omagali in na 

oltar domovine položili svoja življenja,  namenimo spoštljiv spomin. 



 

Konec leta 1991 smo bili tako kot sem že povedal svoji na svojem, ali kot 
pravi  že zguljena fraza: sami bomo odločali o svoji usodi, ali tako kot  
govori Ivan Cankar  v  svojih Hlapcih : »narod si bo pisal sodbo sam ne 

frak mu je ne bo in ne talar« 
Tudi takrat,  ko se je zdelo,  da bomo  sedaj pa Slovenci bolj   suvereni,  

smo vedno nekomu skočili v objem, včasih so nas v povezave silile  
razmere, drugič smo bili žrtev   kupčkanja velikih narodov. Naj mi bo ob 
tem  dovoljeno na glas razmišljati, da je slovenski narod vedno izgubil  

delček svoje identitete  svoje suverenosti in samostojnosti. Ja seveda je 
res, da smo del globalnega sveta vendar nam  vedno ni potrebno  zgolj 

prikimavti, tistim s severa, tistim iz vzhoda ali zahoda ali morebiti  celo 
tistim čez veliko lužo.   

Velikokrat se mi postavlja vprašanje: Ali smo bili pripravljeni in sposobni  
svojo usodo leta 1991 vzeti v svoje roke? V drugi polovici osemdesetih  
in v začetku devetdesetih let  so se razmere predvsem v vzhodi Evropi 

bliskovito spreminjale in časa  za priprave in velike razmisleke ni bilo 
veliko.   

Dovolj zgodaj smo  začutili našo priložnost kot narod in jo izkoristili. 
Začutili so jo tudi posamezniki, tudi o tem lahko kaj rekli, vendar  danes 
ni ne čas in ne prava priložnost za to.  

Vsi skupaj  smo lahko ponosi na  našo složnost in enotnost  v letih 1990 
in 1991. Ni bolj ali manj zaslužnih, vedno,  takrat, ko imam priložnost za 

to povem, da je vsak posameznik  naredil vse, kar je lahko, glede na 
njegove sposobnosti, okoliščine in funkcijo, ki jo je takrat imel.  
 

Vsi so bili pripravljeni pomagati po svojih najboljših močeh, takratna 
milice in teritorialna obramba, sami brez državljank in državljanov, 

političnih  in  ostalih  struktur družbe, ne bi bili neuspešni. Po mojem 
mnenju neprimerne, zlonamerne in žaljive so polemike  katera 

teritorialna obramba je bila udeležena v osamosvojitveni vojni, tista pred 
15. majem 1990 ali tista  po tem datumu. Ljudje so bili isti, bili so tisti, ki 
jim je bilo mar  za Slovenijo in slovenski narod. Mogoče bomo morali  

takratni miličniki jutri nekomu dokazovati, da smo bili miličniki tisti, ki 
smo skupaj s teritorialci, tistimi pravimi, ki so se usposabljali za obrambo 

Slovenije vse od leta 1968,  stali v barikadah, in se z ramo ob rami borili 
v oboroženih spopadih od Holmca do Škofij  in od Rožne doline do 
Krakovskega  gozd. Ne sami temveč vedno in povsod ob podpori  ljudi  

in vedno z mislijo, da delamo nekaj dobrega za slovensko prihodnost.  
  

Ko sem razmišljal  kako naj začnem moj nagovor sem imel  v mislih 



uvodni stavek: NA DANAŠNJI DAN PRED.. 

 
Ker nisem  z njim začel bom  z njim končal moje razmišljanje.  
 

Na današnji dan pred 27 leti, bil je turoben, meglen in deževen večer, 
sem kot takratni komandir  postaje milice v Ajdovščini skupaj z rezervnim 

miličnikom Ivanom Čukom spremljal zadnjo enoto jugoslovanske vojske, 
ki se je umikala iz Vojašnice Janka Premrla Vojka  v Vipavi na Vrhniko. 
Kolona vojaških vozili, tovornjakov, osebnih vozil, specialnih vozil, 

majhnih in velikih se je počasi pomikala proti vrhu Rebrnic, mimo 
cestarske hiše v Rebrnicah, kjer smo miličniki 26 junija 1991 ob 12 uri 

postavili prvo barikado   v vojni za samostojno  Slovenijo. 
Ob 17.15  je  na vrhu Rebrnic, tam kjer je do včeraj stala cestninska 

postaja odpeljalo  zadnje vozilo JA. Vsaj nekateri so se odpeljali za vedno 
na krvava balkanska bojišča, sejati smrt in povzročati  trpljenje  mnogim 
ljudem. 

 
Čez nekaj dni 25.10.1991 nekaj minut pred polnočjo je malteški trajekt 

Venus ob zvoku ladijske sirene  izplul iz koprskega pristanišča  in zaključil 
del slovenske zgodovine.   
 

 
Benjamin Ipavec  je milozvočno o domovini napisal:  

 
Bodi zdrava domovina mili moj slovenski kraj, 
Ti prekrasna Ti edina meni zamejski si raj. 

  
Potrudimo se, da  bo naša domovina res raj  za vse, saj  druge domovine 

in drugega raja  ne poznamo in nimamo 
 

Srečno Slovenija   


