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Cenjena družina Jerneja Molana,
spoštovani soborci Intervencijskega voda Teritorialne obrambe Brežice, današnji slavnostni govornik, predsednik
DZ RS Igor Zorčič,
spoštovani krajani in krajanke, gospe in gospodje!
V tem tednu smo Slovenke in Slovenci praznovali 29. rojstni dan naše države Republike Slovenije. Pred 29. leti smo
Slovenci uresničili tisočletja stare sanje naših prednikov, izbojevali smo si lastno državo, za katero so bila žrtvovana
življenja. Danes smo zbrani tu, pred obeležjem v spomin na Jerneja Molana, ki je na tisti poletni večer leta 1991 za
samostojnost domovine dal največ, kar je imel – svoje življenje.

Danes smo tu kot priče spomina na enega izmed nas. Vsak od nas se na svoj način spominja Jerneja Molana - očeta,
moža, soborca, prijatelja, soseda. Leta 1991 se je tudi on v družbi svojih najdražjih in prijateljev veselil samostojnosti
Slovenije brez slutnje, da bo moral našo mlado domovino braniti s svojim življenjem. Tako kot večina nas se je veselil
možnosti, ki nam jih je predstavljala samostojna država. V tistih trenutkih smo načrtovali, kako bo življenje v svobodni
in demokratični državi lepše in boljše. Verjeli smo, da nam svobodna, samostojna država prinaša polno priložnosti in
izzivov. V svetlo prihodnost mlade države je verjel tudi Jernej, ki ga najbližji in prijatelji brez izjeme opisujejo kot
dobrega človeka, vedno pripravljenega pomagati.

Jernej Molan se je rodil 22. oktobra 1951 in bil živahen otrok, nenehno v gibanju, saj ni bilo športa, ki bi bil zanj prevelik
izziv. Že v osnovni šoli je izkazal svojo športno nadarjenost kot dober orodni telovadec. Športnik po duši je prosti čas
preživljal v vodi, na smučeh, nogometnem in teniškem igrišču, z iskrenim navdušenjem je navijal za Rokometni klub
Brežice in spremljal nogomet. Svojo ljubezen do športa je prenesel na družino in prijatelje, s katerimi je najraje
preživljal svoj prosti čas.

V spominu vseh, ki so ga poznali, bo zavedno ostal isti – družaben mož, dober oče, iskren prijatelj, ponosen
vinogradnik, nogometni navijač, prostovoljni gasilec, sosed, soborec, preprosto kot nekdo, katerega praznina še vedno
skeli, tudi po skoraj treh desetletjih.

Prav zato je danes, ko imamo občutek, da se svet neprestano spreminja in se negotovost veča, ko delitve v družbi
ustvarjajo nemire in ko vrednote izgubljajo pomen, še toliko bolj pomembno, da skušamo najti moč v enotnosti,
sodelovanju in solidarnosti. Danes občutimo pomanjkanje sodelovanja in enotnosti pri ključnih družbenih vprašanjih
na državni ravni in tudi posledice teh razhajanj. Prepričan sem, da smo lahko lokalne skupnosti, še posebej občina
Brežice, dober zgled, kako se da za skupno dobro preseči različne politične in ideološke poglede. Ker v občini Brežice
to zmoremo, se naša lokalna skupnost uspešno razvija.

-2Tudi po 29 letih samostojne države moramo ohraniti isti cilj – da je za skupno dobro vseh državljanov in državljank
potrebno preseči razlike, ki nas razdvajajo in hromijo. Svoje moči moramo usmeriti v dialog ter sodelovanje. Skupaj
smo na isti poti in samo enotni bomo lahko kos izzivom in preizkušnjam današnjega časa. Naša dolžnost in odgovornost
je, da vsakemu občanu omogočimo dostojno in človeka vredno življenje. Še posebej tistim, ki so najbolj ranljivi. To
bomo lahko zagotovili samo s poenotenjem pri iskanju rešitev za ključna vprašanja današnje družbe. To smo dolžni
sebi in vsem žrtvam, ki so s svojimi življenji tlakovale našo pot v svobodno Slovenijo. Med njimi tudi Jernej Molan, ki je
v odločujočem času branil meje naše domovine.

Poklonimo se spominu na borca Jerneja Molan. Naj nas trenutek tišine vrne v čas, ko je bil z nami in se je odločil, da
bo branil svojo domovino dom in družino tudi za ceno lastnega življenja.

Slava njegovemu spominu!

