
Proslava ob 20. obletnici projekta MSNZ
 
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) in Zveza policijskih veteranskih društev 
SEVER (Združenje SEVER) sta ob sodelovanju Ministrstva za obrambo (MORS) in 
Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) pripravili osrednjo proslavo posvečeno zavrnitvi 
ukaza o oddaji orožja, ustanovitvi projekta MSNZ in sprejemu ustavnih amandmajev 
1990. Proslava je potekala na Pogačarjevem trgu v Ljubljani v nedeljo, 26.septembra 
2010. Slavnostni govornik na proslavi je bil predsednik države dr. Danilo Türk.
 
Proslave so se udeležili tudi drugi visoki gostje: predsednik DZ dr. Pavel Gantar, 
ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič, ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, 
načelnik GŠSV general Alojz Štajner, direktor Policije Janko Goršek, predstavniki 
veteranskih in domoljubnih organizacij in drugi gostje. 
 
Vabilu se je odzvalo tudi veliko pripadnikov Manevrske strukture narodne zaščite, ki so 
delovali na pokrajinskem oziroma na lokalnem nivoju. Še posebej njim je bila namenjena 
svečana obeležitev, kajti o njihovem tedanjem delu in aktivnostih danes premalo oz. 
skoraj nič ne vemo. 
 
Pozdravne besede sta udeležencem namenila predsednik Združenja SEVER Miha Molan 
in predsednik ZVVS Janez Pajer, ki je poudaril skupno delovanje obeh veteranskih 
organizacij,  ki se zavzemata za spoštovanje vrednot osamosvojitvene vojne in njenih 
udeležencev.
 
Predsednik države dr.Danilo Türk je na začetku svojega govora poudaril dejstvo, da 
v zgodovini vsakega naroda obstajajo dogodki, ki ne smejo biti pozabljeni. Nekateri 
dogodki še niso v celoti ocenjeni in morebiti v celoti spoznani:
»Dejanja, ki se jih spominjamo na današnji prireditvi so zagotovo med 
najpomembnejšimi dogodki, ki so zagotovili uspešno slovensko osamosvojitev. 
Okoliščine tedanjega časa so narekovale tako politično, kot vojaško pripravljenost. 
Poseben poudarek je v svojem govoru dal tudi Teritorialni obrambi Slovenije, ki je bila 
rezultat truda vseh, ki so ne samo razmišljali, ampak tudi delovali v smeri Teritorialne 
obrambe kot slovenske narodne vojske.
To se je dokončno udejanilo leta 1990 in 1991, ko so bili ravno pripadniki TO okostje 
MSNZ in kasnejših novooblikovanih poveljstev in enot TO. Poseben poudarek v TO je bilo 
poveljevanje v slovenskem jeziku, katerega slovar je bil pripravljen že leta 1969 in so ga 
s pridom uporabljali vsi pripadniki TO.
 
Spomladi 1988 so se razmere močno zaostrile, prišlo je do aretacije in procesa proti 
četverici, sprejeta je bila majniška deklaracija in ustavni amandmaji septembra 1989 so 
bistveno spremenili takratno ustavo. Že leta 1990 je bila potrebna prva akcija takratne 
milice, poimenovana SEVER, ki je preprečila izvoz t.i. jogurtne revolucije v Slovenijo.
 
Po prvih demokratičnih volitvah , kjer je zmagala koalicija DEMOS je kmalu prišlo do 
reakcije zveznih vojaških oblasti, ki so izdale ukaz o oddaji orožja TO v skladišča JLA.
Izvršitev ukaza je le delno uspela, saj šestnajst takratnih štabov TO in 30. razvojna 
skupina TO ukaza niso izvršili.  Mnogi, ki so že pred tem orožje hranili v skladiščih JLA,  
pa so opremo na skrivaj in organizirano izvzemali iz teh skladišč.
 
Poskus odvzema orožja slovenski Teritorialni obrambi je sprožil val ogorčenja v celotni 
družbi in razmišljanje, kaj je potrebno storiti. Maja 1990 se je pričela rojevati ideja o 
tajni, vojaško organizirani strukturi, ki se je kasneje udejanila v Manevrski strukturi 
narodne zaščite. Po sprejetih amandmajih k Ustavi Republike Slovenije 27. septembra 
1990, torej dvajset let je tega, je bila manevrska struktura 4. oktobra 1990 postavljena 
pod poveljstvo novoimenovanega Republiškega štaba za TO.
 



Začetek oktobra 1990 je bilo pomembno obdobje in tudi zato, ker se je uspešno 
zaključil dotedanji projekt Manevrske strukture narodne zaščite, ki jo je v sodelovanju s 
pokrajinskimi načelniki in organizatorji vodil Anton Krkovič. Prav je ob tem omeniti tudi 
podporo takratne milice in organov za notranje zadeve, ki so nudili vso potrebno podporo 
varovanju tega projekta in seveda tudi njihov prispevek v vseh osamosvojitvenih 
procesih. Obrambne strukture je bilo treba organizirati čim bolje in čim bolj celovito. 
Slovenska milica in kasneje policija je v usodnih časih pred osamosvojitvijo in med njo 
odigrala izjemno pomembno vlogo - kot varnostna sila, kot porok občutka varnosti med 
ljudmi in kot dejavnik slovenskega domoljubja.
  
Prepričan sem, da se boste veteranke in veterani in vsi, ki se teh dogodkov izpred 
dvajsetih let s ponosom spominjate in ki jih še naprej nosite v svojem srcu, še naprej 
trudili za ohranjanje spomina na pomembne dogodke iz naše zgodovine in ob tem 
negovali vrednote domoljubja, zavezanosti resnici in da boste pomagali pri premagovanju 
delitev tako starih kot novih. To je danes nujno, posebej še, ker se je raven naše 
politične kulture znižala.
 
Te obtožbe pogosto spremlja iluzija, da tisti, ki obtožuje, že s tem izkazuje nekakšno 
moralno premoč. Vendar se vse iluzije vselej razblinijo, razblinijo se ob soočenjih z 
resnico. Prizadevanje za resnico, za vso resnico, za resnico neobremenjeno s potrebami 
boja za politični vpliv, za prestiž in politično oblast je danes nujno in bo, kot kaže, 
ostalo nujno še naprej. Le z iskanjem resnice in njenim ponavljanjem bomo odpravljali 
vse iluzije. Iščimo jo skupaj, vsi, ne glede na naše politične opredelitve ali nazorska 
prepričanja. Iskanje resnice o dogodkih iz naše osamosvojitve na različnih pogovorih, 
posvetih in okroglih mizah je že in 
bo še pomembno prispevalo.  
 
In tudi današnji zbor, tudi naše današnje srečanje je zaveza k iskanju resnice in 
ohranjanju tistega duha enotnosti, tistega skupnega boja z ramo ob rami za napredek in 
za boljše življenje celotne naše skupnosti.
 
Delovanje vseh vas v veteranskih in domoljubnih organizacijah dokazuje, da lahko skupaj 
in enotni zmoremo veliko, tako kot smo zmagali ob koncu osemdesetih in v začetku 
devetdesetih let in tako kot smo uspeli ta duh privrženosti slovenskemu narodu in naši 
skupni usodi za prihodnje ohraniti vseh teh dvajset let.  
 
Pomembno je sodelovanje vseh veteranskih in domoljubnih organizacij. Naj se to 
sodelovanje še razvije. Naj se razvije in postane močno gibanje za spoštovanje in 
krepitev slovenske države. Naj bo naš zgodovinski spomin na obdobje osamosvajanja 
zrel, trezen, celovit in takšen, da bodo vanj vključeni vsi, ki so dali svoj prispevek. Tak 
spomin je tudi poroštvo naše prihodnosti«.
 
To je bilo le nekaj navedkov iz slavnostnega govora predsednika države.
 
Prireditve se je udeležilo lepo število veteranov iz celotne Slovenije. Žal pa so svojo 
neprisotnost napovedali nekateri člani takratne Demosove vlade in tudi poveljnik MSNZ 
Tone Krkovič. Obema veteranskima organizacijama se zdi takšen odnos tedanjih akterjev 
žaljiv in žalosten. Pred 20 leti so vsi udeleženci brezpogojno izvrševali ukaze, ki so jih 
prejemali od svojih nadrejenih, danes po niso vredni, da bi jih počastili na prireditvi, kije 
namenjena njim. 
 
Po prireditvi so se nastopajoči in obiskovalvci proslave zadržali še na družabnem 
srečanju. Režiser prireditve je bil Matija Milčinski, sodelujoči pa so bili združeni orkester 
Slovenske vojske in Policije, Ansambel Ba-rock in otroci glasbene skupine Muziké ter 
dramski igralci Vesna Pernarčič Žunič, Iztok Jereb in Robert Waltl.
 
Mitja Jankovič


