
Spoštovane veteranke in veterani Zveze veteranov vojne za Slovenijo, veteranke in 

veterani Zveze policijskih veteranskih društev Sever, gospe in gospodje, spoštovani 

gostje, lepo in z velikim spoštovanjem vas pozdravljam, na današnji slovesnosti ob 

Dnevu veteranov vojne za Slovenijo 1991 na Geometričnem središču Slovenije na 

Slivni pri Vačah in vam čestitam ob vašem prazniku, ki ga imate 17. maja. Že v uvodu 

pa bi rad čestital tudi Slovenski vojski, ki danes praznuje 25. obletnico svojega 

obstoja. 

 

Spoštovani dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem vojnim veterankam in 

veteranom za podporo vodstvu Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih 

veteranskih društev Sever, saj ti dve organizaciji v resnici predstavljata vojne 

veterane vojne za Slovenijo 1991. Zato ti dve zvezi delujeta na vseh področjih 

usklajeno in če se le da, skupno nastopata v javnosti in v odnosu do države in njenih 

institucij ter civilne družbe. Žal je država priznala status delovanja v javnem interesu 

na področju vojnih veteranov tudi nekaterim drugim organizacijam, ki so prej 

domoljubne, kot veteranske. Nekateri so želeli svojo samostojno delovanje, ker v 

okviru naših dveh zvez niso mogli izkrivljati zgodovine in v nebesa dvigovati le nekaj 

posameznikov ter hkrati zaničevati druge. Jasno pa je, da ne more biti vsakdo tudi 

vojni veteran, saj ta status določa Zakon o vojnih veteranih, ki med vojne veterane 

uvršča tudi tiste, ki so se borili za svobodo slovenskega naroda in so imeli na kapah 

rdečo peterokrako zvezdo. Združenje, ki tega ne spoštuje in se zaradi tega ne 

udeležuje državnih proslav s praporom, si nikakor ne zasluži statusa, da deluje v 

javnem interesu. Žalostno je, da tega naša država in njen predsednik še ni spoznala 

ali pa se sprenevedata, predsednik države pa prav te postavlja v ospredje. 

 

Letos se moramo spomniti tudi na 25. obletnico  osamosvojitvene vojne, kjer je padlo 

19 pripadnikov teritorialne obrambe, policije in drugih. V tej vojni pa niso sodelovali 

samo pripadniki teritorialne obrambe in policije, temveč tudi mnogi drugi v različnih 

vlogah ter državljanke in državljani Slovenije. V zadnjem času nekateri zelo 

poudarjajo zasluge posameznih osamosvojiteljev. Vendar Slovar novejšega besedja 

slovenskega jezika pojasnjuje, da je »osamosvojitelj tisti, kdor pripomore k 

samostojnosti, neodvisnosti države«.  Osamosvojitev torej ni delo le neke peščice 

ljudi, nekaterih takratnih ministrov, še manj pa je to delo ožjega kroga povzpetnikov, 

ampak gre za delo vrste intelektualcev, takratnih poslancev, policistov, teritorialcev, 



pripadnikov narodne zaščite, civilne zaščite, gasilcev, zdravnikov, državljank in 

državljanov oziroma večjega dela slovenskega naroda.  

 

In danes nekatere razglašati za najpomembnejše osamosvojitelje brez vseh pravih in 

v zgodovini zapisanih argumentov je tvegano in v nasprotju z zgodovinsko resnico in 

nepošteno. V zadnjem obdobju namreč številni zapisi postavljajo pod vprašaj  

prispevek posameznikov k osamosvojitvi, ker njihova takratna vloga ni tako 

enoznačna, poudarja znan slovenski kriminolog.   

 

Spoštovani, letos v začetku leta sem na Koordinaciji domoljubnih in veteranskih 

organizacij napovedal, da bodo nekateri začeli v letošnjem letu potvarjati zgodovino 

ne le II. svetovne vojne, temveč tudi vojno za samostojno Slovenijo 1991. In to se 

sedaj dogaja, tudi v odborih Državnega zbora. 

 

Zato sem zelo kritičen, ko nekateri na lasten način ocenjujejo novejšo zgodovino, s 

tem, ko navajajo, da je bila po podrobni proučitvi vseh bojnih akcij teritorialne 

obrambe in policije, najpomembnejša bojna akcija za zmago v Vojni za Slovenijo, 

zavzetje skladišča JLA pri Borovnici. O tem se je govorilo pred leti, sedaj pa se ta 

zgodba ponovno pojavlja, celo s predlogom za podelitev državnega odlikovanja. Tudi 

drugje po Sloveniji so bila zavzeta skladišča JLA, na primer v Ložnici, kjer so bili 

oboroženi spopadi in večdnevno obleganje skladišča. Izpostavljati zavzetje 

skladišča v Borovnici, kjer ni prišlo do oboroženega spopada zaradi takojšnje 

predaje, kot najpomembnejšo med mnogimi od Rožne doline, preko Trzina do 

Medvedjeka, proti Holmcu, Šentilju, Gornji Radgoni itd. je skrajno neodgovorno in 

krivično do vseh drugih akcij ter ravnanj teritorialne obrambe in policije. Tudi akcija 

Sever 1989, ki je preprečila »miting resnice«, je bila zelo pomembna, saj če bi 

»miting resnice« uspel, ne bi bilo prvih svobodnih volitev in vsega drugega 

povezanega s tem. 

Ob tem pa pozabljamo na vlogo Specialne enote milice, ki se je že leta 1990 odkrito 

postavila na stran nove slovenske države in vse do oktobra leta 1991 zagotavljala 

dodatno neposredno fizično varovanje vseh pomembnih predstavnikov oblasti doma 

in v tujini ter sodelovala v več kot 50 situacijah, kjer je kot celota oziroma so njeni 

posamezni deli sodelovali v neposrednih oboroženih kontaktih z nasprotnikom in 



praviloma vselej pod neposrednim vodstvom poveljnika Vinka Beznika. In, če se je 

kdo sam oklical za generala in ni neposredno sodeloval v oboroženih spopadih, 

potem je vsaj zame bil Vinko Beznik nad general.  

 

Naj ob tem omenim, da je »zelena veja« za vzpostavitev svojih poveljstev in enot 

uporabila organizacijsko shemo Posebne enote milice, katere delovanje je bilo pred 

vojno za samostojno Slovenijo, že večkrat uspešno preizkušeno pri različnih 

obrambo varnostnih nalogah. Narodno zaščito, ki je imela osnovo v delovanju 

Osvobodilne fronte slovenskega naroda, je slovenska milica usposabljala že od leta 

1982 naprej, Posebna enota milice RSNZ pa se je od tega leta naprej usposabljala 

za varnostno obrambne naloge. Tako je samooklican brigadni general kopiral te in 

vse ostale dokumente, ki so bili potrebni za vzpostavitev lastne mreže. Vodstvo 

Posebne enote milice je moralo po ukazu notranjega ministra dati na vpogled 

navedene dokumente. Ukaz pa je zavezoval enote milice tudi, da morajo nuditi 

vsestransko podporo pri aktivnostih »zelene veje«.  

 

Takšno ravnanje milice in odločitev notranjega ministra je bila samoumevna in nujno 

potrebna, da smo se ustrezno, tako modri, kot zeleni organizirali za obrambo in 

osamosvojitev Slovenije. Žalostno je, da si nekateri samoosvo jitelji vse to prisvajajo 

in razlagajo, da je Manevrska struktura narodne zaščite zrasla izključno po zaslugi in 

zamisli samooklicanega brigadnega generala. 

 

Načelnik Manevrske strukture narodne zaščite, samooklican brigadni general, ki je bil 

Načelnik MSNZ le dober mesec dni, ni pa takoj za tem postal zaradi svojih zaslug 

načelnik teritorialne obrambe, je zapisal v »Uporniki z razlogom 25 let samostojnosti 

– 26 let MSNZ – 26 let Slovenske vojske dne 27. aprila 2016«: MSNZ je bila 

tandemsko vodena iz ravni republiških sekretarjev za obrambo in za notranje zadeve 

in je nastajala z nepogrešljivo pomočjo posameznikov in skupin, ki so sicer formalno 

delovali v strukturah tedanje Milice«. 

 

 Spoštovani, celotna struktura Milice je imela o tem razčiščene zadeve o narodni 

zaščiti, imeli smo sektor, ki je za to odgovarjal in usposabljali smo narodno zaščito od 

leta 1982 naprej. Če pa se je samooklican general o tem z nekaterimi posamezniki 

pogovarjal izven uradnih prostorov takratnega Republiškega sekretariata za notranje 



zadeve na neformalen način in si delal fotokopije oziroma prerisoval organizacijo 

Milice, je pa to njegov problem, v nobenem primeru pa si za to ne sme pripisovati 

zaslug za vse, na katerih že ves čas gradi svoje zasluge in se ima in ga nekateri 

imajo za najpomembnejšega osamosvojitelja. 

 

Zato se bomo in moramo odločno zoperstavljati vsem poskusom razvrednotenja in 

prirejanja zgodovine in poveličevanja le nekaterih njim všečnih dogodkov in 

posameznikov. Zato smo morali v zadnjem času večkrat ostro in javno odreagirati na 

nekatere dogodke in aktivnosti, ki nam niso bile všeč ali če lahko rečem, da smo 

pristojne opozarjali, da se veterani vojne za Slovenijo in policijski veterani oziroma 

veterani 91 nismo borili za takšno državo, kot jo imamo.  

 

Naj v zaključku povem, da sem izjemno zadovoljen, ker Združenje Sever izjemno 

dobro sodeluje z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Ministrstvom za notranje 

zadeve, Policijo, Ministrstvom za obrambo, Slovensko vojsko in drugimi veteranskimi 

in domoljubnimi organizacijami združenih v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih 

organizacij.  

 

Zato se vam zahvaljujem za izjemno sodelovanje in vsem čestitam ob vaših 

praznikih, ki so se začeli in praznikih, ki se bodo za nekatere zvrstili do konec leta, v 

letu, ko praznujemo 25. obletnico Dneva državnosti in suverenosti in druge 

pomembne praznike naše daljne in novejše zgodovine. 

 

Hvala za pozornost! 

 

 

Vače, 15. 5. 2016 


