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TISKANI IN ELEKTRONSKI MEDIJI
V REPUBLIKI SLOVENIJI
ZADEVA: Izjava za javnost – Svečana podelitev za strelske dosežke Zveze MORiS ob dnevu vojnih
veteranov vojne za Slovenije 1990-91 in začetku projekta Manevrske strukture narodne zaščite
Spoštovani mediji Republike Slovenije!

Zveza društev in klubov MORiS je ob obeležitvi dneva vojnih veteranov vojne za Slovenije 1990-91, 27.
obletnici začetka projekta Manevrske strukture narodne zaščite in 26. obletnici prihoda prvih nabornikov v
učne centre Ig in Pekre v sredo, 17. maja 2017, ob 17. uri v prostorih Zveze MORiS svečano podelila
odličja najboljšim strelcem za njihove dosežke v strelskem mnogoboju in PrimLigi. Zveza MORiS namreč
namenja pomemben poudarek področju razvoja strelstva kot temeljne vojaške veščine.
Ob tej priložnosti je predsednik Zveze MORiS g. Peter Vaš v svečanem nagovoru poudaril dogodke
15. maja 1990, ko je JLA v skladu s tajnim ukazom razorožila Teritorialno obrambo Republike Slovenije.
Ustanovitev Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) je bil odgovor na to razorožitev in je ključnega
pomena za zavarovanje osamosvojitvenih procesov. Ukazu razorožitve se je pogumno uprlo 13 občin, med
prvimi Občina Kočevje, od koder izhaja Zveza MORiS. Predsednik Zveze MORiS je posebej omenil težko
prehojeno pot tajne organizacije, ki jo je 18. avgusta 1990 republiški sekretar za notranje zadeve g. Igor
Bavčar uradno poimenoval Manevrska struktura narodne zaščite. Prav tako je izpostavil zgodovinsko vlogo
prvega načelnika MSNZ g. Antona Krkoviča in vseh pripadnikov MSNZ. Ta organizacija je edina vojaška
sila, ki je do 4. oktobra 1990, ko je bila prenesena v novoustanovljeno TO RS, zavarovala procese
osamosvajanja.
V duhu spomina na majske dogodke leta 1990 upamo, da današnje spremembe orožne zakonodaje ne
bodo nosile enakega prizvoka.
Ob tej priložnosti iskreno čestitamo vsem pripadnikov MSNZ, vojnim veteranom 90-91, prvim nabornikom
učnih centrov Ig in Pekre, še posebej pa pripadnikom 27. zaščitne enote TO, kasnejše 1. spec. brig.
MORiS.
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