
Govor predsednika Združenja Sever Mihe Molana na pr oslavi ob 20. obletnici 
samostojnosti in dnevu policije, 27. junij 2011, Ho lmec (velja govorjena beseda) 
 
 
Veteranke in veterani, spoštovani predsednik Vlade RS Borut Pahor, ministrica za notranje 
zadeve gospa Katarina Kresal, župani Koroških občin, domačinu tu s Koroške in cenjeni vsi 
ostali gosteje, lepo pozdravljeni v imenu Združenja Sever in mojem imenu. Poseben pozdrav 
in čestitka vsem policistkam in policistom ob današnjem dnevu slovenske policije ter čestitka 
vsem prejemnikom priznanj policije. V zadovoljstvo mi je, da sta tu prisotna oba Janeza, 
kolega iz veteranskih organizacij in predstavniki drugih domoljubnih organizacij. Poseben 
pozdrav vsem svojcem padlih v vojni za Slovenijo in vsem braniteljem Holmca. 
 
Pred dvajsetimi leti se je tudi tu na Holmcu branila in obranila domovina in danes je dan, ko 
se še toliko bolj spominjamo teh dogodkov. Danes je čas, ko obujamo spomine in se s 
spoštljivostjo in bolečino spominjamo naših tovarišev Bojana in Željka in vseh padlih v vojni 
za Slovenijo. 
 
Veterani osamosvojitve 91 gojimo vrednote in vrline, ki smo jih gojili tudi v osamosvojitveni 
vojni. Naj omenim tu le medsebojno tovarištvo in spoštovanje, resnicoljubnost, solidarnost, 
domoljubje in prizadevanja za mir. V tem okviru skrbimo za trajno ohranjanje spomina na 
dogodke pred 20 leti tudi z namenom, da mlajšim rodovom povemo vse o brez smiselnosti 
vojn in nujnosti življenja v medsebojnem mirnem sožitju, spoštovanju in reševanju vseh 
sporov s strpnim dialogom in na miren način. Pomnik, ki ga danes odkrivamo in je namenjen 
večnemu spominu in je istočasno tudi opomin vsem bodočim rodovom. S tem pomnikom 
veterani poravnavamo svoj dolg do naših sotovarišev, ki sta dala največ kar sta imela – svoji 
življenji za samostojno Slovenijo. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so kakor koli 
pomagali pri postavitvi tega spomenika. 
 
Osamosvojitev Slovenije je neprecenljiva pridobitev vseh Slovenk in Slovencev, in veterani 
nikomur ne dovolimo, da si jo lasti ali te dogodke zlorablja za lastne interese ali za kovanje 
političnega ali drugačnega kapitala. Ko danes nekdo oceni, da je primeren trenutek, z veliko 
lahkoto proglasi drugega za veleizdajalca, ali kot se je pred leti zgodilo z Holmcem, da je bil 
ta boj prikazan kot zločin zoper vojne ujetnike. Torej tudi ta boj, ki je bil z vojaškega vidika 
čist kot solza in v katerem so razen dveh miličnikov ugasnila življenja še treh mladih vojakov 
jugo armade, kar obžalujemo, se je zlorabil. Naj jasno povem, da veterani ostro zavračamo 
takšna zlonamerna in neresnična podtikanja, kakor tudi odpiranje vedno novih afer, kar je za 
nekatere očitno postal način življenja, ob tem pa se pozornost preusmerja od nerazčiščenih 
afer iz preteklosti. Pa naj omenim samo mater vseh afer, ki meče slabo luč na čistost 
osamosvojitve podobno kot povojni poboji na NOB. Nujno je, da se ta vprašanja razčistijo v 
zato določenih institucijah in da tega nerešenega vprašanja ne zapustimo zanamcem. 
Pustimo sodbe zgodovinarjem, saj nas zgodovina uči, kaj se zgodi če zgodovino piše 
zmagovalec ali še slabše, če to počne politika. 
 
Danes je praznični dan in pozabimo za trenutek na vsakodnevne tegobe in preživimo ta 
čudovit večer v prijetnem druženju. Danes nam nihče ne grozi z vojno, nimamo zunanjega 
sovražnika in veterani smo prepričani, da smo sposobni premagati težave, ki jih imamo v 
družbi, vendar je zato potrebno več strpnosti, medsebojnega razumevanja in spoštovanja ter 
enotnosti pri projektih nacionalnega pomena. Potreben je še delček odgovornosti in poguma 
izpred dvajsetih let in več optimizma. Druge poti ni kot le naprej v boljše čase. Srečno vsem 
in lep večer še naprej.  


