RODILA SE JE SLOVENSKA VOJSKA 2. del
Foto klub Tržič: Valentin Klemenčič, Lado Srečnik
Utrinki otvoritve spominska razstava ob 50- letnici Teritorialne obrambe Tržič, ki je bila v torek, 30.
oktobra 2018, ob 18. uri
v Galeriji Atrij Občine Tržič. Razstava je bila pripravljena pod vodstvom koordinatorja Damjana
Vojkota, Antona Stritiha za zbiranje dokumentacije in priprave tekstov, Muzeja Tržič, oblikovalke
Andrejke Belhar Polanc in veteranov Tržiča.
Predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Tržič Vojko Damjan, je v njegovem
nagovoru zaželel vsem dobrodošlico in dobre misli k današnjemu praznovanju. Izpostavil je da je
bila Teritorialna obramba Slovenije ustanovljena 20. novembra 1968 leta. Takrat se je zgodilo tisto,
po čemer smo Slovenci hrepeneli že leta 1919 in ponovno 1945 leta. Izpostavil je da je bila
Teritorialna obramba je nastajala kot nova slovenska vojaška sila. Nastajala je zato, ker smo se
ljudje zavedali, da razen kulture in jezika le oborožena in organizirana ter usposobljena sila
zagotavlja razvoj in obstanek slovenstva.
Župan Tržiča mag. Borut Sajovic, ki je tudi veteran vojne za Slovenijo, se je zahvalil vsem ki so
pripravilo to enkratno razstavo. Povedal je nekaj vzpodbudnih misli o pomenu teritorialne obrambe
in razvoju slovenske vojske. Povdaril je tudi, kako znamo Slovenci tudi stopiti skupaj, kot se je to
dogodilo danes v velikem neurju v Tržiču, ko so se zbrali v trenutku gasilci, civilna zaščita, gorski
reševalci, gradbeniki in mnogi prostovoljci, ki se niso ukvarjali kdo je kdo, temveč z roko v roki
pomagali prebivalcem ujme.
Slavnostni govornik je bil Tržičan, veteran vojne za Slovenijo, general Janez Slapar, ki je orisal
nastajanje teritorialne obrambe in slovenske vojske. Poudaril je tudi, da je Slovenska vojska je
naslednica Teritorialne obrambe Slovenije in s tem tudi odprl spominsko razstavo.
V kulturnem programu sta sodelovali učenki Glasbene šole Tržič, violinistki Živa Knific Zaletelj in
Anastasia Tisa Blaži Gregorčič, mentorice Eve Dukarič.
Prireditev je povezoval, takratni politkomisar prve čete Kokrškega odreda Teritorialne obrambe
Tržič, veteran vojne za Slovenijo Lado Srečnik in tudi avtor zasnove in postavitve zunanjih izložb
galerije.
Razstava bo na ogled do 12. novembra 2018
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 9 do 17 ure.
Pripravil: Lado Srečnik

