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Velja govorjena beseda. 
 
Spoštovani veteranke in veterani, spoštovani visoki in drugi  gostje ter ostali udeleženci in udeleženke današnje 
spominske slovesnosti! 
 
Tu smo zato, da obeležimo pomembne dogodke iz bližnje preteklosti. Organizatorji so zapisali: »25 let združeni pri 
obrambi suverenosti Republike Slovenije.«  
 
V zgodovini našega naroda so dogodki, ki nas trajno združujejo in na katere ne smemo pozabiti. Tako se danes 
predvsem spominjamo ustanovitve in delovanja Manevrske strukture narodne zaščite in sprejema ustavnih 
amandmajev, ki so z ustanovitvijo Republiškega štaba Teritorialne obrambe omogočili oblikovanje slo venskih 
oboroženih sil. 
 
Dogodki so si sledili z bliskovito naglico. Zaznamovala jih je učinkovitost, ki je pred 25 leti vodila do vzpostavitve 
sistema, ki je predstavljal edino oboroženo zagotovilo osamosvojitvenim procesom. Dogodkom, ki jim je namenjen 
današnji spomin, so sledili novi dogodki v mednarodnem okolju, še zlasti pa doma. Vsi so sproti potrjevali nujnost 
formiranja lastne oborožene strukture za zaščito vseh demokratičnih sprememb in pridobitev nastajajoče mlade 
države. V vojnem spopadu leta 1991 so nato slovenske oborožene sile, skupaj z drugimi domoljubnimi Slovenci, 
izkazale našo skupno odločenost, da obranimo našo skupno državo. 
 
Veteranske organizacije s svojim delovanjem vztrajno skrbite za ohranjanje spomina na to ključno obdobje v 
zgodovini našega naroda, za kar vam izrekam iskreno zahvalo. 
 
Tudi današnja slovesnost je priložnost, da ponovno izpostavimo vašo hrabrost, odločnost, znanje in domoljubje. 
Veliko je bilo že zapisanega in izrečenega, pa vendar mi dovolite, da na kratko obudim spo min na tisti zahteven in 
nevaren čas. Znano je, da je bila že leta 1968 ustanovljena Teritorialna obramba, ki je v takratni skupni državi 
delovala v okviru republiških sistemov splošne ljudske obrambe. Prav v tem sistemu je vodilno silo predstavljala 
Jugos lovanska ljudska armada, ki je takrat s svojim vodstvom in vplivom srbske politike predstavljala resno grožnjo 
osamosvojitvenim naporom slovenskega naroda. 27. septembra 1989 sprejeti ustavni amandmaji so izrecno potrdili 
trajno pravico slovenskega naroda do samoodločbe ter zmanjšali pristojnosti zveznih organov v Sloveniji. Bili so 
temelj prehoda iz enopartijskega sistema v večstrankarsko demokracijo. Slovenija je s temi spremembami ustave in z 
mnogimi drugimi dejanji odločno stopila na pot osamosvajanja. Ravno te spremembe ustave so določile tudi novo 
državno himno - Zdravljico. 
 
Peščica ljudi je že sredi leta 1990 pravilno ocenila okoliščine, da bo slovensko  pravico do samoodločbe treba 
zavarovati z našo lastno oboroženo strukturo. V tistem obdobju so intenzivno potekale zelo obsežne in tajne priprave 
za primer potrebe po oboroženi podpori političnim odločitvam in postopkom uresničevanja dolgoletnega hrepenenja 
Slovencev po lastni državi. Te priprave je dodatno pospešil poskus JLA, da Teritorialni obrambi odvzame orožje. 
 
Spoštovani veteranke in veterani, 
 
omenjeni projekt je bilo izjemno in junaško dejanje domoljubnih skupin in  posameznikov. Večinoma so bili pripadniki 
takratne Teritorialne obrambe in milice avtorji ideje o tajni, vojaško organizirani obra mbni komponenti z imenom 
Manevrska struktura narodne zaščite. 
 
Organizatorji Manevrske strukture narodne zaščite so v tajnosti postavili temelje za nadaljnje uspešno organiziranje 
in razvoj Teritorialne obrambe Slovenije, iz katere se je kasneje oblikovala  sodobna Slovenska vojska. Po sprejetih 
amandmajih k Ustavi Republike Slovenije je bila uzakonjena možnost, da so tajne enote Manevrske strukture 
narodne zaščite na današnji dan - 4. oktobra pred petindvajsetimi leti - lahko prešle pod poveljstvo novoimenovanega 
Republiškega štaba Teritorialne obrambe Slovenije. 
 
Sprejeti ustavni amandmaji so med drugim določili, da Republika Slovenija sama ureja način služenja vojaškega roka 
in druga vprašanja vojaške obveznosti, da sama ureja Teritorialno obrambo in da Predsedstvo Republike Slovenije 
imenuje in razrešuje poveljnika Teritorialne obrambe. Pripadniki JLA so v začetku oktobra, takoj po zamenjavi 
poveljnika, zasedli Republiški štab Teritorialne obrambe, kar je bil ponoven nasilen poskus podreditve naših 
oboroženih sil. Nakana je bila na srečo uspešno preprečena. 
 
Novo poveljstvo je takoj pristopilo k pripravi organizirane slovenske vojaško -obrambne strukture. Ta je postopoma, a 
zanesljivo, predvsem pa v izredno kratkem času okrepila svojo moč in skupaj z milico nudila pomembno zaščito in 
podporo slovenski oblasti pri nadaljnjih korakih k osamosvajanju. Razvoj Teritorialne obrambe je bil odločno usmerjen 
k dokončnemu oblikovanju Slovenske vojske. 



 
Organiziranje enot ter nabava manjkajoče opreme in orožja v okviru Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo 
sta potekali sočasno. Odvzeto orožje iz skladišč v zaprtem območju Gotenice, del orožja Teritorialne obrambe in 
nove nabave so zagotavljali dobro bojno pripravljenost nastajajočih obrambnih sil in dvigovale samo zavest njihovim 
pripadnikom. Ob tem je potrebno posebej omeniti delo pripadnikov takratne milice, vključno z njeno rezervno sestavo, 
in delo drugih delov organov za notranje zadeve. Slovenska milica in kasneje policija sta v usodnih časih 
osamosvajanja odigrali izjemno pomembno vlogo kot varuh varnosti ljudi in domoljuben, organiziran dejavnik 
slovenskega osamosvajanja. 
 
Začetek oktobra 1990 je bil torej izredno pomembno obdobje v osamosvojitvenem procesu. Skupni cilj slovenske 
vodilne politike in nastajajočih obrambnih sistemov je nato doživel izjemno visoko podporo na plebiscitu in mobiliziral 
vse, ki so želeli sodelovati pri uresničevanju naših sanj o lastni državi. Vsiljena vojna se je ravno zato končala z 
zmago. Bili smo politično in vojaško pripravljeni ter prepričani vase, saj so bila naša pričakovanja pravična, pri čemer  
smo bili pri doseganju cilja kot narod enotni v najširšem pomenu. 
 
Ne pozabimo: Slovenci smo v 19. in 20. stoletju svojo samobitnost gradili postopno, v izjemno zahtevnih, pogosto 
nem irnih in celo vojnih razmerah. Prav zato moramo v današnjem času še posebej spoštovati in izpostavljati vse 
tisto, kar se je v procesu osamosvajanja našega naroda izkazalo kot pozitivno in konstruktivno. Spoštovati moramo 
misli in dejanja vseh, ki so pripomogli k uresničitvi sanj in hkrati poskrbeti za ohranitev in nadgraditev pridobljenega, 
pri čemer mislim predvsem na odgovornost pri ohranjanju varnosti, negovanju našega jezika, kulture in narodne 
identitete. 
 
Zavedati se moramo svojega položaja, naše vloge za razvoj lastne države ter vloge v mednarodnih integracijah, ki jim 
pripadamo. Na našo uspešno osamosvojitev so takrat mnogi gledali z občudovanjem. Mnogim narodom, ki imajo 
podobne želje, to kljub številnim poskusom še ni uspelo. 
 
Ne pozabimo pa, da smo se z osamosvojitvijo obenem zavezali tudi veliki odgovornosti, da živimo pošteno, da smo 
sočutni, solidarni in strpni, da skrbimo za družbeni razvoj, sobivamo drug z drugim, z okoljem in naravo in da 
nenazadnje spoštujemo človekove pravice. 
 
Mineva skoraj četrt stoletja od naše državne in nacionalne osamosvojitve. V vsem tem času je nastalo veliko dobrega 
in koristnega. Slovenija in njeni državljanke in državljani smo v tem času doživljali uspehe, a soočiti smo se morali 
tudi z mnogimi izzivi, nesoglasji in neuspehi. Če želimo naše napake in neuspehe preseči, si moramo še naprej 
prizadevati, da se razdvojenost naroda manjša ter hkrati  spoštovati sebe in lastno zgodovino, svojo državo, a tudi 
druge in drugačnost. 
 
Z ustvarjanjem politične stabilnosti ter s plošne razvojne in trajnostne naravnanosti na eni strani, ter  s 
prepoznavanjem in z zavračanjem negativnih strasti, pohlepa in nerazumnega siromašenja naših skupnih dobrin na 
drugi strani, je sedanja vlada usmerjena k cilju, ki nam po mojem trdnem prepričanju mora biti skupen. Tako kot so 
snovalci manevrske strukture narodne zaščite, Slovenske teritorialne obrambe in Slovenske vojske znali sodelovati in 
pogumno držati skupaj v časih, ki se jih spominjamo danes, moramo skupaj - z idejami in dejanji - zdaj mi vsi dvigniti 
svojo politično in pravno kulturo ter ustvarjati ustrezno okolje za uspešen gospodarski, kulturni in socialni razvoj. V 
nasprotnem primeru bodo zaman vsa naša dosedanja prizadevanja, in predvsem tudi vsa prizadevanja preteklih 
rodov za samostojno in uspešno Slovenijo. 
 
Naše gospodarstvo in družba kot celota  okreva. V okviru možnosti lahko že nekoliko lažje zadihamo, vendar pa je 
pred nami še zahtevna pot. Za nadaljnji  zagon gospodarstva je treba postopno nabirati moči, kar pomeni, da tudi 
pravice in ugodnosti, vezane na javno porabo, ki so bile v času krize zadržane, lahko vračamo le postopoma. 
 
Spoštovani, 
 
samo pošteno in trdo delo lahko izkaže naše resnično spoštovanje do prihodnjih generacij, s čimer jim bomo dali 
zgled in možnost za dostojno življenje in jim  omogočili primeren razvoj. 
 
Odgovorni smo za to, da se skupaj z generacijami, ki prihajajo, osvobodimo strahov in predsodkov iz preteklih časov.  
 
Vesel sem vsakega srečanja z vami. Prepričan sem, da nam bo skupaj uspelo doseči in izpoln iti stare in nove cilje. 
Naj bo v prihodnje na vsakem srečanju domoljubov, na vsakem obeleževanju pomena MSNZ, Slovenske TO in 
dogodkov izpred petindvajsetih let vedno več razlogov za proslavljanje preteklih, sedanjih in prihodnjih skupnih 
dosežkov. 
 
Hvala. 

 


