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Govor ministrice za obrambo Andreje Katič na slovesnosti ob obletnici
oblikovanja Manevrske strukture narodne zaščite
Športna dvorana Vojašnice Edvarda Peperka, 23. maj 2017
Spoštovani
-

državna sekretarja Ministrstva za notranje zadeve,
načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
namestnica generalnega direktorja Policije,
predstavniki Policije ter ministrstva za notranje zadeve,
pripadniki Slovenske vojske,
predsedniki in drugi predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij ter
društev,
veteranke in veterani vojne za Slovenijo iz vojaških in policijskih vrst,
pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite in
prejemniki znaka Orožja nismo oddali,
sodelavke in sodelavci,
dragi gostje!

Danes se spominjamo enega izmed prelomnih dogodkov v naši državotvorni
zgodovini. Manevrska struktura narodne zaščite je dejansko bila projekt, ki je
obrambno omogočil naš prehod v samostojnost in suverenost. Manevrska struktura
narodne zaščite je namreč skupaj s slovensko Milico, njeno specialno enoto in
posebnimi enotami zagotavljala varnost ljudi in njihovega premoženja ter izvajala
varnostne dejavnosti za zavarovanje vitalnih interesov nastajajoče države. V strogi
konspirativnosti se je pripravljala na vojaško obrambo osamosvojitvenih procesov, saj
je demokratično izvoljena oblast prek Manevrske strukture narodne zaščite
organizirala ter vodila Teritorialno obrambo. Izkazala se je kot inovativna in najboljša
rešitev v vmesnem času. Izkazala se je kot inteligenten in s tem pravi način za
prevzem nadzora in vodenje obrambnih sil.
Kot ministrica za obrambo na ta projekt gledam z velikim spoštovanjem. Ker je nekaj
edinstvenega. Nanj gledam kot na kulminacijo poguma, strategije in pristnega
domoljubja. Na akcijo, ki je zrasla iz spontanega odpora proti odvzemu orožja
slovenski Teritorialni obrambi. Na učinkovito organizirano tajno organizacijo, ki
zavzema izjemno mesto v novejši slovenski zgodovini. Na projekt, ki je združil dva
stebra slovenskega varnostnega sistema – zeleno in modro komponento.
Prav to sodelovanje – simbioza vojaške in policijske komponente v skupnem
prizadevanju za oboroženo obvarovanje nastajajočih državotvornih temeljev – je
vodilo tudi za današnje dni. Vesela sem, da slovenski policistke in policisti ter
vojakinje in vojaki zgledno in predano združujete moči vedno, ko vas kliče domovina.
Danes živimo v miru, kar je neprecenljiva vrednota. Vendar pa so grožnje, ki
potencialno pretijo naši varnosti, zelo raznolike in heterogenega značaja. Gre za
grožnje, ki terjajo poenoten odziv vseh stebrov našega varnostnega sistema –
Slovenske vojske, Policije ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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Da je naš odgovor na take razmere učinkovit in uspešen, kažete pri delu v
mednarodnih operacijah in na misijah, ob naravnih in drugih nesrečah ter še v
številnih drugih intervencijah in nalogah. Zelo nazorno se je pomen tega sodelovanja
pokazal med migrantsko krizo, ko je Slovenska vojska izvajala naloge v podporo
slovenski Policiji. S skupnim naporom je bila ta naloga uspešno opravljena.
Zagotovljeni sta bili varnost beguncev in migrantov ter varnost državljank in
državljanov Republike Slovenije. To je najvažnejše.
Gre za to, da je za celovito varnost naše domovine – bistveno in nujno – da tvorno
sodelujemo in vzpostavljamo sinergijo. To se je pokazalo pri Manevrski strukturi
narodne zaščite, to se je pokazalo med osamosvojitveno vojno in to se kaže danes.
Zavedati se je tudi treba, da je le omejeno število državljank in državljanov, ki ustreza
zahtevam za kakovostno operativno delovanje v Slovenski vojski ali Policiji. In
sčasoma bi moralo postati popolnoma običajno, da lahko posameznik začne kariero
v Slovenski vojski in jo nadaljuje v Policiji – navkljub specifikam, ki veljajo za delo v
enem oziroma drugem sistemu. Verjamem, da se bo to dobro sodelovanje ob
nadaljevanju skupnih akcij ter obojestranskega spoštovanja in solidarnosti med
obema stebroma varnostnega sistema še krepilo.
Dejstvo je, da sta oba poklica zelo zahtevna. In zato je tudi prav, da sta oba tudi
ustrezno finančno ovrednotena. Tako policistke in policisti kot pripadnice in pripadniki
Slovenske vojske ste nujno potrebni za funkcioniranje države. Zaslužite si, da se to,
kako vas država in politika cenita, kaže tudi v tem, da imate status in uživate pravice,
ki jih zahtevajo narava vašega poklica in naloge, ki jih opravljate.
Ko sem pred dvema letoma prevzela vodenje obrambnega resorja, sem za poglavitni
izziv sprejela ureditev statusnih razmer v Slovenski vojski. Ker verjamem, da je to
bistveno za Slovensko vojsko. Za ves obrambni resor. In še vedno upam, da je v
širšem političnem okolju za to še dovolj politične modrosti.

Spoštovani!
Ministrstvo za obrambo je sredi aprila letošnjega leta Javnemu zavodu RS za varstvo
kulturne dediščine podalo pobudo za vpis Spominskega parka Manevrske strukture
narodne zaščite v Kočevski Reki v Register nepremične kulturne dediščine.
Spominski park je pomemben kraj spomina na eno izmed najpomembnejših poglavij
slovenske vojaške in nacionalne zgodovine in si zasluži vpis v register nepremične
kulturne dediščine Republike Slovenije in da se v nadaljevanju postopka razglasi tudi
za kulturni spomenik državnega pomena. Prav tako so bili v lanskem letu izpeljani vsi
postopki, da je kenotaf – Spomenik padlim v vojni za Slovenijo razglašen za kulturni
spomenik državnega pomena.

Spoštovani!
Vsem veterankam in veteranom osamosvojitvene vojne, še posebno pa
organizatorjem Manevrske strukture narodne zaščite in vašim sodelavcem iz
takratnih obrambnih ter varnostnih struktur bi rada izrekla priznanje in izrazila veliko
hvaležnost za prispevek pri osamosvojitvi Slovenije. Čestitam vam ob obletnici
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oblikovanja Manevrske strukture narodne zaščite. Vi ste vzor vsem nam, ki danes
delujemo v obrambnem sistemu.
Iskrena hvala za vaše domoljubje, strokovnost, predanost in pogum ter za tveganje,
ki ste ga zavestno sprejeli nase za dosego zgodovinskega cilja slovenskega naroda.
Ta cilj je bil dosežen. Veselimo se tega in pojdimo s skupnimi močmi v nove zmage!

Srečno!
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