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Predsednik države Danilo Türk je na 
slovesnosti ob 20. obletnici Manevrske 
strukture narodne zaščite poudaril, 
da je sodelovanje v veteranskih in 
domoljubnih organizacijah pomembno. 

Dejal je, da 20. obletnico ustanovitve in delovanja 
Manevrske strukture narodne zaščite, 20. obletnico 
ustavnih amandmajev, ki so z ustavno močjo 
utemeljili samostojno slovensko oboroženo silo, 
in 20. obletnico ustanovitve republiškega štaba 
za teritorialno obrambo, zaznamujemo skupaj, 
saj so bila neločljivo povezana v celoto. "Resnica 
in spoštljiv odnos do vseh tistih, ki so v teh 
dejanjih sodelovali, in ki so na ta način skupaj 
ustvarjali suvereno slovensko državo, zahtevata, da 
razumemo in spoštujemo prav to celoto, da je ne 
razgrajujemo in delimo na umetno ustvarjene dele, 
in da ne prepoveličujemo posameznih prispevkov."

Predsednik je spomnil tudi na mednarodne 
okoliščine in dalj časa trajajoč proces, ki se 
je v širšem evropskem prostoru začel že v 
osemdesetih letih. Razpadanje komunističnega 
sistema je po njegovih besedah narekovalo akcijo, 
in ko je leta 1991 prišla ura dejanj, "smo bili v 
Sloveniji nanje pripravljeni - politično in vojaško". 
"Slovenski oborožen boj proti okupatorju in 
domačim kolaborantom je bil zagotovilo za 
preživetje slovenskega naroda" 
V svojem govoru je Türk segel dlje v zgodovino in 
se spomnil generala Maistra ter borcev za severno 
mejo, fašistično ideologijo, ki so jo posebej zgodaj 
začeli spoznavati na Primorskem, a je kmalu dobila 
odgovor v organizaciji TIGR. "Nacizem in fašizem 
sta za slovenski narod pomenila ne le zanikanje 
človeške svobode, ampak tudi grožnjo narodovemu 
preživetju." "Tudi danes je treba ponoviti: slovenski 
oboroženi boj proti okupatorju in domačim 
kolaborantom, ki so ga vodili slovenski partizani, je 
bil zagotovilo preživetja slovenskega naroda."

 
 
Predsednik je spomnil tudi na mednarodne 
okoliščine in dalj časa trajajoč proces, ki se 
je v širšem evropskem prostoru začel že v 
osemdesetih letih. » Prihodnje leto, ko bomo 
praznovali dvajset let naše samostojnosti 
in dvajset let naše osamosvojitvene vojne, 
bomo lahko dejali, da je Slovenija tako 
postala suveren gospodar na svojem celotnem 
ozemlju.« - Danilo Türk 
Foto: EPA
 
 
 
 

 
 
»Iniciativni odbor za ustanovitev združenja 
Veteranov slovenske osamosvojitve je še pred 
slovesnostjo protestiral proti zlorabi Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo in Združenja 
Sever, saj je družba Dnevnik k vabilom za 
proslavo priložila marketinško akcijo za 
sklepanje naročniškega razmerja«. 
Foto: BoBo
 

Razvoj teritorialne obrambe je zgodba o domoljubju in uspehu, je dejal Türk in pri tem ni pozabil 
omeniti pomembne značilnosti, to je, da je poveljevanje ves čas potekalo v slovenskem jeziku. 
Spomnil se je tudi prelomnih dogodkov za Slovenijo, aretacije četverice in ustanovitve Odbora 



za varstvo človekovih pravic, zborovanje na Kongresnem trgu, kjer je bila prebrana Majniška 
deklaracija, ustanovitev Zbora za ustavo, pa tudi akcije Sever, s katero je tedanja slovenska milica 
preprečila izvoz mitinga resnice iz Srbije v Slovenijo. 

"Začetek oktobra 1990 je bilo pomembno obdobje" 
"Poskus odvzema orožja Slovenske teritorialne obrambe je sprožil ogorčenje v celotni družbi in 
razmišljanje, kaj je potrebno storiti, da v obdobju, ki se je pričakovalo, ne ostanemo neoboroženi 
in goloroki. Takrat, v maju 1990, se je začela rojevati ideja o tajni, vojaško organizirani obrambni 
strukturi, ki se je kasneje udejanila v Manevrski strukturi narodne zaščite." "Začetek oktobra 1990 
je bilo pomembno obdobje tudi in predvsem zato, ker se je zaključil uspešen projekt Manevrske 
strukture narodne zaščite, ki jo je v sodelovanju s pokrajinskimi načelniki in organizatorji vodil Anton 
Krkovič."

Türk se je dotaknil tudi nižanja ravni politične kulture v Sloveniji. "Priče smo vsakršnih obtoževanj, 
tudi obtožb, češ da ta ali oni udeleženec zgodovinskih procesov oblikovanja naše državne 
samostojnosti ni bil na strani osamosvojitve." K iskanju resnice, ki je po Türkovem mnenju izjemno 
pomembno, bo pripomogla tudi pred kratkim izdana knjiga Prikrita modra mreža, pomemben 
prispevek pa lahko pričakujemo tudi od posveta, ki ga z državnim svetom pripravljata obe 
veteranski organizaciji, je dejal. Svoj govor je sklenil z besedami: "Naj živi naša domovina, naša 
Slovenija! Naj živi naša skupna privrženost k naši domovini!"

Še pred proslavo protest zaradi vabil, ki so vsebovala marketinško akcijo 
Sicer pa so slovesnost zasenčili spori, ki so nastali zaradi načina vabljenja na slovesnost ter kraja 
in časa organizacije dogodka. Iniciativni odbor za ustanovitev združenja Veteranov slovenske 
osamosvojitve (združenje med drugim sestavljajo Lojze Peterle, Janez Janša, Igor Bavčar in 
Anton Krkovič) je namreč protestiral proti zlorabi Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Združenja 
Sever, saj je družba Dnevnik k vabilom za proslavo priložila marketinško akcijo za sklepanje 
naročniškega razmerja. Menili so tudi, da proslava poteka kot podpora enemu izmed kandidatov 
za ljubljanskega župana, čeprav struktura ni bila ustanovljena niti v Ljubljani niti septembra. 

Slovesnosti so se udeležili tudi predsednik državnega zbora Pavel Gantar, ministrica za obrambo 
Ljubica Jelušič, načelnik generalštaba Slovenske vojske Alojz Štajner in ljubljanski župan Zoran 
Janković.
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