
Spoštovani organizatorji MSNZ tako iz zelene kot modre linije, kot nas nekateri poimenujejo. 
Spoštovani veterani in veteranke Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Združenja SEVER. 
Spoštovani gostje. Spoštovani ministrici. 
 
V čast mi je, da vas lahko v imenu organizatorjev in pripadnikov MSNZ pozdravim in nagovorim. O 
tej organizaciji je bilo že veliko povedanega in napisanega. Osebno mi je žal, da znotraj takrat tako 
homogene, zaupanja vredne in uspešne organizacije v zadnjih letih prihaja do raznih nasprotovanj 
o pomenu in vlogi posameznikov. Vsi vemo, da smo takrat v zelo težkih in zapletenih pogojih izvedli 
nalogo, ki nam je bila zaupana s strani takratnega političnega vodstva. 
 
Mi se takrat nismo spraševali, kdo vse je s tem projektom seznanjen in kdo o tem kaj ve. Mi smo 
zaupali takratnemu vodstvu in sodelavcem, ki so nas angažirali za izvršitev te naloge. Ni nam bilo 
lahko, vendar če smo sprejeli to nalogo smo jo do zadnjega vsi izvedli skladno z usmeritvami v 
dobrobit takratnega procesa osamosvajanja R Slovenije. 
 
Zato si upam s tega mesta trditi, da smo vsi enako zaslužni za dosežen cilj ne glede na hierarhijo v 
strukturi MSNZ. Nekateri so opravljali svojo funkcijo na državni ravni, drugi smo jo na pokrajinski in 
tretji na lokalni ravni. Star pregovor pravi, da je veriga toliko močna, koliko močan je najšibkejši 
člen. Takrat je ta veriga vzdržala in samo tako smo lahko zaupanja vredni in združeni izpeljali 
projekt MSNZ do konca.  
Vsi organizatorji in člani MSNZ smo svojo nalogo kot pripadniki TO, milice ali civilne obrambe 
opravili tudi leta 1991, vsak na svojem področju in na položaju, ki nam je bil zaupan. 
 
Danes mi je žal, da nekaterih takratnih sodelavcev ni med nami na današnjem srečanju . Kaj je 
razlog temu, se mora vprašati vsak sam. Vsi mi, ki smo tukaj, še naprej gojimo enotnost in 
ohranjamo takratno tradicijo medsebojnega zaupanja ter spoštovanja. Od zaključka projekta MSNZ 
oktobra 1990 do danes so našo takrat priborjeno državo vodile različne politične opcije, kar na nas 
ni vplivalo, saj smo ostali enotni kot smo bili takrat leta 1990. Vsak posameznik odloča sam o svoji 
usodi. Vsak posameznik ve, kakšen je bil njegov prispevek v procesu osamosvajanja, ki ni trajal 
samo od maja do oktobra 1990, ali pa od junija do odhoda zadnjega vojaka z območja R Slovenije 
leta 1991. Ta proces se je pričel znatno prej in končal znatno kasneje. 
 
Izjave posameznikov, da so sami in edini zaslužni za projekt MSNZ temelji na trhlih temeljih in so 
žaljive do vseh nas in vseh državljanov in državljank R Slovenije, ki so vsak v obsegu svojih možnosti 
in znanj dali svoj doprinos v procesu osamosvojitve. 
 
Naj zaključim. 
Upam, da bomo ostali enotni in složni kot smo bili leta 1990 in leto kasneje. Državljanke in 
državljani vedo kakšen je bil prispevek posameznika v tem procesu. Mi pa smo tisti, ki moramo 
njim povedati, kaj je resnica in da bodo tudi mlajše generacije o tem objektivno seznanjene. 
 
V imenu vseh pripadnikov MSNZ se zahvaljujem ministrstvu za notranje zadeve in ministrstvu za 
obrambo ter njunima ministricama za današnje povabilo in upam da se bo ta tradicija nadaljevala 
tudi v prihodnje. 
 
Hvala na pozornosti in želim vam prijetno druženje. 
 
Bojan Lunežnik 


