
Ernest Breznikar 

Manevrska struktura 
narodne zasCite v Posavju 

V prispevku zelim osvetliti nastanek in razvoj Manevrske strukture narodne 
zasCite v Posavju v letu 1990. 

Po neuspelem odvzemu orozja v Brezicah in Krskem je bila osnovna naloga 
stabov TO varovanje orozja in opreme. Nastalje nekak status quo. Varovanje smo 
izvajali z vpoklicanimi pripadniki TO iz rezervne sestave. Istoeasno pa so se 
izvajale vse veeje aktivnosti delovanja kontraobveseevalne sluzbe JLA, v smislu 
grozenj in verbalnih izpadov nad teritorialci, predvsem nad tedaj zaposlenimi v 
obCinskih stabih TO. 

V zaeetku avgusta leta 1990 me je v stabu obiskal znanec Miha Butara mlajsi. 
Sprva sem mislil, daje zgolj vljudnostni obisk, prisel paje s povsem konkretnim 
namenom, da me seznani s Tonetom Krkovieem, ki sem ga Ie bezno poznal. 

Se isti dan sva se sestala v Boeju. Tonetov nastop je bil odloeen, predvsem pa 
preprieljiv. Dejalje: "Si pripravljen narediti za mlado slovensko drzavo kaj vee, 
kot drugi?" Nadalje je govoril 0 novi slovenski vojski, predvsem tudi 0 orozju, kaj 
in kako s tistim, ki ga nismo predali JLA. Po moji privolitvi mi je Krkovie 
podrobneje predstavil nekatere konkretne naloge, se posebej pa: 

- pridobiti sodelavce iz obCinskih stabov TO Krsko, Brezice in Sevnica, 
- oceniti razpolozljive kapacitete orozja, streliva in materialnih sredstev, 
- oceniti stanje v enotah TO, predvsem pripravljenost poveljniskega kadra 

in vojakov specialistov za delovanje. 

Ernest Bl"ezoikal", polkovnik Slovenske vojske v pokoju 
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V razgovoru mi je zatrdil, da eelotni projekt odobrava najvisje slovensko 
vodstvo, za kar pa ni imel nobenih argumentov, razen prepricUivih besed. Pristal 
sem na sodelovanje, ceprav se tisti trenutek nisem zavedal velicine in 
odgovomosti omenjenega projekta. 

Z veliko mero odgovomosti in konspiraeije sem zacel pridobivati sodelavee 
in somisljenike po posameznih obcinskih sredisCih. Tako je nastala naslednja 
ekipa: 

Emest Breznikar - nacelnik Pokrajinskega staba MSNZ za Posavje 

Stane Zlobko - namestnik nacelnika Pokrajinskega staba MSNZ za Posavje 

Mitja Teropsic - nacelnik Obcinskega staba MSNZ Breziee 

Martin Skore - nacelnik Obcinskega staba MSNZ Krsko 

Ivan Bozic - nacelnik Obcinskega staba MSNZ Sevniea. 

Hkrati je potekala koordinaeija z organi za notranje zadeve. Vzpostavil sem 
tesno sodelovanje s poveUnikom Posebne enote miliee Uprave za notranje zadeve 
Krsko Andrejem Bobkom, ki je istocasno opravljal podobne naloge v MSNZ s 
strani Miliee. 

Delovni cas je za ekipo iz Posavja trajal 24 ur dnevno. Za MSNZ smo delali 
ponoci, saj smo svoje redno delo morali opravljati normalno, v skladu z nalogami 
nadrejenih stabov po letnem nacrtu dela. 

Po analizi zatecenega stanja so nastali pomembni dokumenti za nase 
konkretno delo na vseh nivojih, omenim naj Ie nekatere, ki so zapisane v direktivi 
nacelnika PS MSNZ za Posavje za deino ali popolno uporabo sil MSNZ. 

Opredeljevalaje naslednje tocke: 

oeeno stanja nasprotnika (lLA),
 
oeeno moznega delovanja MSNZ v Posavju,
 
odlocitev 0 uporabi MSNZ,
 
naloge obcinskih stabov MSNZ (formiranje operativnih grup,
 
interveneij skih skupin, protioklepnih skupin itd.).
 

Poleg nastetega sem se udeldeval vseh delovnih sestankov nacelnikov 
MSNZ pokrajin v Sloveniji, na katerih smo usklajevali naloge in dobivali nove, ki 
smo jih izvajali v nocnih urah. 
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Meseca septembra sta delovni sestanek vodila ministra Janez Jansa in Igor 
Bavcar na sedeZu Izvrsnega sveta Republike Slovenije. To srecanje sta s svojo 
prisotnostjo pocastila tudi predsednik republike Milan Kucan in predsednik 
izvrsnega sveta Lojze Peterle, ki sta nas seznanila s trenutnimi politicnimi 
razmerami. Vse nadaljnje naloge so se odvijale z elektronsko hitrostjo. Tone 
Krkovic je bil neumoren in neizprosen pri izvedbi nalog, kakor tudi "Irena" 
(njegova tajnica), s sporocili 0 napovedanih sestankih. 

Pripravili smo nacrt z dvema variantama. Po prvi varianti smo ze v septembru 
formirali 26 operativnih skupin MSNZ, v katerih je bilo razporejenih 475 
pripadnikov TO. To so bili izkljucno prostovoljci, ki so predstavUali udamo moe 
MSNZ. Po drugi varianti smo razporedili okoli 2.300 pripadnikov TO z nalogami 
oborozenega boja, blokad komunikacij in varovanja objektov. 

Po tako izvedeni reorganizaciji oziroma formiranju operativnih skupin MSNZ 
smo priceli z usposabljanjem predvsem poveljniskega kadra, kakor hldi 
posameznih skupin, z namenom povecati strokovno plat usposobljenosti 
posameznikov in skupin. 

Istocasno se je povecala aktivnost JLA, saj so zaznali, da se v stabih TO nekaj 
dogaja, niso pa ugotovili kaj in kako. Nase tedanje ugotovitve so bile jasne, da 
orozje, ki ga cuvamo v skladisCih, lahko postane plen JLA. Sprejeli smo sklep, da 
je potrebno orozje in strelivo premestiti v vamejse okolje, v tako imenovana tajna 
skladisca. To pa seveda se zdalec ni bila enostavna naloga, kajti poleg sirsega 
rajona skladiscenja je bilo potrebno pridobiti pripravljenost posameznikov, da 
tako pomembna sredstva prevzamejo na varovanje. Porajalo se je vee vprasanj. 
Ali ima posamezna druzina primeren prostor in ali je in bo zagotovUena tajnost 
lokacije? Kaj narediti v primeru, ce lokacijo odkrijejo pripadniki JLA in kako 
zagotoviti varovanje teh Uudi in sredstev? Tako je nastalo v Posavju dvajset tajnih 
skladisc. Nalogo smo izvajali izkljucno delavci zaposleni v stabih TO in seveda v 
nocnem casu z lastnimi vozili. Tako so posamezniki in druzine prevzeli ogromno 
odgovomost za orozje in strelivo, kot tudi za lastno vamost. Da je bila akcija 
dobro nacrtovana in izvedena, govori podatek, da ni bila nobena od navedenih 
lokacij odkrita. 

Ravno v tem obdobju, ko smo vse to poceli, smo bili delezni najvec kritik, 
seveda od nepoznavalcev, ces da teritorialci nic ne delajo, pa se dobre osebne 
dohodke prejemajo. CIani posameznih politicnih strank pa so natolcevali, da so 
vedeli, da iz TO ne bo nic, da so vsa vlozena financna sredstva stran vrzen denar. 
Resnicnostj e bila seveda drugacna. 
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V uspesnem projektu MSNZ SO poleg obCinskih nacelnikov posebno breme 
nosili se Andrej Bobek, Miro Ognjenovic, Vili Libensek, Matjaz Mavsar, Edi 
Zanut, Zdenko Mohar, Polona Levak, Vinko Cancer, Viktor Psenicnik, Vojko 
KovaCic,AndrejaAndrejas, Vili Logar in Milena Bervar. 

Prispevek zakljucujem z mislijo, da sem kot nacelnik Pokrajinskega staba 
MSNZ za Posavje ponosen, da sem sodeloval v tako pomembnem projektu za 
Slovenijo. Skupaj s sodelavci v MSNZ sem ponosen, ker se je kaj kmalu izkazalo, 
da so bile vse nase ocene pravilne, nasa predvidevanja pa zal realnost. Bili smo 
dobro pripravljeni, zato smo ustavili agresorja. Stem smo dokazali, da znamo in 
zmoremo ubraniti svojo domovino - Slovenijo. 
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