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4.10.2010, točno na 20. obletnico uradnega prenehanja delovanja Manevrske strukture 
narodne zaščite (MSNZ), je v Državnem svetu potekal strokovni posvet na temo MSNZ.
V pripravo strokovnega posveta je bil vključen tudi Inštitut za novejšo zgodovino pod 
vodstvom dr. Damijana Guština, ki je tudi vodil strokovni posvet.
 
Kot je v nagovoru poudaril predsednik DS mag. Blaž Kavčič je posvet nadaljevanje 
dobrega sodelovanja med veteranskima organizacijama in tudi nadaljevanje strokovne 
obdelave časa osamosvojitve, ki se je pričela z posvetom na temo akcije SEVER.
 
Zgodovinopisje mora obdobje konca 80 in začetka 90 let čim prej strokovno obdelovati. 
Raziskave, ki potekajo vedno na novo odpirajo nove in nerazčiščene zadeve, ki so 
potrebne obdelave. Potreben je večji in lažji dostop do pisnega gradiva in na drugi 
strani tam, kjer pisnega gradiva ni, je poudarek na pričevanjih aktivnih udeležencev teh 
dogodkov je v svojem pozdravnem nagovoru dejal dr. Guštin.
 
Posvet je zajemal celovit oris tedanjega družbenopolitičnega dogajanja in vzrokov za 
nastanek projekta MSNZ. 
 
Dr. Uroš Svete iz Fakultete za družbene vede je pripravil referat na temo: MSNZ v 
kontekstu (samo)obrambnih prizadevanj v letu 1990.
 
Igor Bavčar in Janez Janša sta predstavila okoliščine nastanka in delovanja MSNZ 
na republiški ravni, Vinko Beznik pa vlogo Specialne enote milice v njenem okviru. 
 
Miha Butara in Drago Vidrih s strani TO ter Franc Bevc s strani tedanje milice pa so 
pripravili prispevek na temo organiziranosti in vodenja projekta na pokrajinski ravni. 
Prispevki so pokazali, da je bila vspostavljena enotna struktura delovanja obeh vej, ki pa 
se je na samem terenu srečevala z zelo različnimi specifičnimi težavami, ki so jih je bilo 
potrebno rešiti.
Za svoje delovanje niso prejeli nobenih pisnih navodil, zato so delovali samoiniciativno in 
samozaščitno, da ne bi ogrozili tajnosti projekta. S pridom so izkoriščali lastne izkušnje, 
ki so jih pridobili z dolgoletnim delom v TO in Milici.
 
Dr. Ljubica Jelušič  nastopila z referatom na temo: Pomen organiziranja obrambnih sil 
v okviru MSNZ leta 1990. Uvodoma se je zahvalila organizatorjem MSNZ za pogum, 
vztrajnost in inovativnost, ki so bili ključnega pomena za uspešno osamosvojitev.
Poudarila je, da novoizvoljena demokratična oblast leta 1990 kljub legitimnemu 
prevzemu oblasti v začetnem obdobju ni imela nadzora nad Teritorialno obrambo, zato 
je bilo potrebno vzpostaviti novo mrežo vodenja. Na razvoj tedanjih dogodkov sta 
pomembno vplivali dve okoliščini, in sicer ukaz o razorožitvi TO in v tistem času aktualna 
teza o demilitarizaciji Slovenije. 
 
Dr, Jure Gašparič in dr. Filip Čuček sta pripravila oris delovanja organov za notranje 
zadeve v oblikovanju obrambnih sil.
 
Podpredsednik ZVVS Janko S. Stušek pa predstavil referat o delovanju TO v tistih 
občinah, kjer orožja niso oddali.
 
Mag. Pavle Čelik je s stališča sociologa, ki preučuje procese v družbi razmišljal o 
zakonitosti in legitimnosti procesa delovanja MSNZ. 
 
Mitja Teropšič, Herman Jeseničnik in Franci Povše pa so predstavili organiziranje in 
delovanje MSNZ na občinskem nivoju. Tudi tu se je pokazala različnost v pristopih in 
delovanju med takratnimi občinami. Seveda so se srečevali s specifičnimi težavami, 



katere so uspešno reševali. Poglavitno pri vsem tem pa je, da so s svojim delovanjem 
zagotovili vse pogoje za uspešno shranjevanje orožja na tajnih lokacijah, ki ni bilo nikoli 
odkrito.
Kot zanimivost naj navedemo, da je bilo v OŠTO Brežice tudi lažno tajno skladišče orožja, 
ki je bilo na očem pripadnikom obveščevalnih služb in je ravno tako ostalo neodkrito.
 
Na strokovnem posvetu so bili predstavljeni številni pogledi in ocene tedanjih razmer.
Po predstavitvi referatov je potekala tudi živahna razprava tudi med drugimi udeleženci 
posveta. 
 
Organizatorja posveta, ZVVS in Združenje Sever bosta vse referate objavila v zborniku, 
ki bo izšel predvidoma v začetku naslednjega leta. 
 
 
Mitja Jankovič
ZVVS
 


