
Spo5tovani !

Preteklo leto je bilo glede obeleZevanja in razpravljanja o demokratizaciji in

osamosvajanju v znamenju Manevrske strukture Narodne za5dite. Gre za preteklost, ki jo

danes Zivimo in je del naiega vsakdana - je preteklost, ki ni 5e prava preteklost - kajti
procesi zadeti takrat se 5e niso zakljudili, pa tudi osebe, ki so te procese oblikovale in jih

usmerjale, vodile, so 5e bistven del na5ega vsakdana. Govorili smo - tudi posvet v

DrZavnem svetu, katerega natis predstavljamo - o tisti organizaciji inlali dejavnosti, ki je

bila eden od pogojev za oblikovanje obrambnih sil slovenske drZave potrebnih za njeno

osamosvojitev, natandneje za obrambo osamosvojitve. Ta je bila predvsem politidni projekt,

obramba le-tega pa posledica politidnih razmer in razmerij v drlavi, ki smo jo z

osamosvojitvijo zapustili. Lani, ko smo mnogo govorili o Manevrski strukturi Narodne

za5dite, se je marsikaj vrtelo okoli vpra5anj kaj je Manevrska struktura Narodne za5dite,

kako jo gre razumeti in vrednotiti, kdo so njeni pripadniki, kdaj je ustanovljena. In dani so

bili odgovori, ki pa niso enoznadni, ampak so postavljali tudi nove dileme. Na vpraSanja v

zvezi z Manevrsko strukturo Narodne zaSdite kot enega bistvenih postavk, projektov v smeri

osamosvajanja v letu 1990 naj bi dalo jasnejSo sliko posvetovanje, katerega zbornik

prispevkov predstavljam. Vsekakor lahko povem, da je mnogo ciljev, ki so jih za posvet

organizatorji le-tega postavili, bilo s tem posvetom izpolnjenih. Ne pa vsi. Kot ni mogode

dati slike zgodovinskega dogajanja pri drugih stvareh - t. i. resnice, ki jo i5demo - je ni

mogode tudi v primeru Manevrske strukture Narodne zaSdite. Bistvene zadeve so ostale 5e

odprte in so zato lahko 5e vedno sredstvo razlidnih razumevanj, interpretacij in tudi

politizacij. To pa nedvomno ni bil namen posveta v DrZavnem svetu. Po dvajsetih letih gre

za nekaj kar je zgodovina in jo je treba kot zgodovino obravnavati, npr. z metodo in tehniko

znanstvenega zgodovinopisja, pa zaradi tega, ker niso raziiSdene mnoge stvari, in te
vplivajo na danainji das, ni mogode tega vedno obravnavati na zgodovinopisni nadin.

To velja tudi za predstavitev zbornika referatov o Manevrski strukturi Narodne za56ite.

Moj namen v tej predstavitvi zbornika je podati nekaj opaZanj v zvezi z predstavljanjem

Manevrske strukture Narodne za5dite in dogajanja v dasu od sredine maja do zaEetka

oktobra 1990. Gre za sorazmerno kratek ias, ki pa je bil glede tistega kar gre razumeti kot

Manevrsko strukturo Narodne zaSdite bil intenziven. Dejavnost tistega, kar je dobilo ime

modra linija, to je dejavnost organov za notranje zadeve, milice, smo zgodovinarji z metodo

in tehniko svoje stroke, opisali v knjigi Prikrita modra mreZa. Mislim da dovolj uspe5no.

Vedjih, zlasti vsebinskih reakcij nismo doZiveli. Drugi sestavni del, t. i. zelena linija,
vsekakor nekaj podobnega tudi potrebuje.

Zdaj pa nekaj mojih opaZanj iz zbornika. Ni nujno, da so moja opaZanja tudi povsem

todna. Todna za vsakogar. VaSa presoja, ko boste pregledovali in brali zbornik, pa tudi vaii
sicerSnji pogledi in vedenje, so nedvomno lahko povsem drugadni kot moji, ki sem le
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skromen, pohleven zgodovinar I zavezan >>zakonom<< svoje stroke. Pa 5e to. Nisem

ocenjevalec zapisanega v zborniku, sem le kritidni opazovalec. Sem nekakSen sel, ki prinaSa

vest (kot novico) in ne vest (kot mi5ljenja, ki vzbuja obdutek moralne odgovornosti) in zato

ne sodite sla, ampak tisto o 6emer ta govori. Presoja, ne o povedanem z moje strani,

ampak zapisanem v zborniku je vsekakor va5a.

Ko govorimo ali razpravljamo o Manevrski strukturi Narodne za5dite smo vedno v

nevarnosti, da se sogovorniki ne strinja, da gleda drugade na pojav in organizacijo - zlasti

na to - manevrske strukture Narodne zaSdite in da se lahko hitro komu zamerimo. Nekomu

iz t,i. modre ali iz zelene linije. Kljub mnogo povedanemu in zapisanemu - tudi v zborniku,

ki ga predstavljamo - je namred 5e vedno ved razumevanj kaj je Manevrska struktura

Narodne za5dite, kdo jo je sestavljal.

Zbornik o Manevrski strukturi Narodne zaSdite prinaia 16 prispevkov - dlankov; avtorjev

je 18. Ti so dokaj raznovrstni. de jih na grobo razdelim po skupinah glede na njihov skupni

imenovalec, bi lahko rekel, da so med njimi politiki, takratni in sedanji, oba nekdanja

>>ministra<<, ki sta bila najoZje povezana z nastankom in dejavnostjo Manevrske strukture

Narodne za5dite, ministra za obrambo in notranje zadeve demosove vlade Janez Jan5a in

Igor Bavdar in sedanja ministrica za obrambo dr. Ljubica Jeluii6, ki je kot obramboslovka

sicer tudi iz t, i. stroke. Kot druga velika, med avtorji v zborniku najvedja, je skupina

akterjev oziroma tvorcev Manevrske strukture Narodne zaSdite in njenega delovanja, torej

neposrednih dejavnikov. Ti - gre za deset prispevkov - so prispevali na osnovi svojega

spomina bistvene podatke o dogajanju na obmodjih, na katerih so delovali. Ob tem je treba

opozoriti na spomin tako na osebni kot na kolektivni ravni. Pri tem gre pa 5e za t. i.

historidni spomin. Da jih naStejem in navedem kaj oziroma katero geografsko obmoije

delovanja Manevrske strukture NaroQne zaSdite so predstavili: Vinko Beznik o organizaciji

MSNZ na drZavni ravni, Miha Butara v Ljubljanski pokrajini, Drago Vidrih v

Severnoprimorski pokrajini, Franc Bevc na Celjskem, Mitja Terop5id v obdinah BreZice,

Kr5ko, Sevnica, torej v Posavju, Herman Jeseniinik v obdini Dravograd , Primol Savc v

obfini Ravne na Koroikem, oba torej na KoroSkem in Franci Pov5e na Dolenjskem. Tretja

skupina pa so avtorji iz obramboslovja in zgodovinopisja (dr, UroS Svete, dr. lure Ga5parit,

dr. Filip Cuiek) in med njih Stejem, glede na metodo dela, tudi mag. Pavleta delika, Seveda

ne gre pozabiti na pozdravne prispevke na zadetku knjige - naielnika GeneralStaba

Slovenske vojske mag. Alojza Stajneria, predsednika Zdruienja Sever Mihe Molana,

ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal in mag. BlaZa Kavdiia, predsednika

DrZavnega sveta kot gostitelja posvetovanja ter dr. Damijana Guitina, ki je kot predstavnik

soorganizatorja, In5tituta za novejSo zgodovino vsebinsko uvedel v posvetovanje. Na koncu

zbornika je objavljana razprava oziroma replike, kar kaZe, da je o temi treba govoriti; teh

je 10 (Janez Jan5a dvakrat). Razprave so objavljene tak5ni kot so bile povedane in kaZejo
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na vso razseznost razumevanja teme. 5lo ie za nekaj osebnih razdi5ievanj, zlasti pa za

izralanje nestrinjanje z nekaterimi trditvami Janeza Jan5e.

To je so >tehnidni<< podatki o knjigi, bolj pomembni pa so vsebinski. Na nekatere bom

opozoril.

Prvi avtor v zborniku je obramboslovec dr, UroS Svete, ki je v svojem dolgem prispevku

kot uvod v obravnavo Manevrske strukture Narodne zaidite in njeni vlogi odprl oziroma

navrgel eno bistvenih vpraSanj v zvezi z Manevrsko strukturo Narodne zaSdite. Kaj je in

kako jo razumeti? Ali je bila to le vojaSka organizacija nastala iz nuje po odvzemu (predaji)

oro|ja TO v roke (hrambo) JLA in je >>zamenjava<< za razoroieno - glede na vodstvo

projugoslovansko TO, ali pa je to skupna organizacija vojske, tj. TO in milice. Pove, da je to

organizacija na kateri bodo (so bili) poloZeni temelji celotnega obrambnega sistema

slovenske drZave. Ali je Manevrska struktura Narodne zaSdite le voja5ka stvar ali obrambna

kot celota vkljudujod tudi organe za notranje zadeve. Bistveno je namred oZenje ali Sirjenje

pojava Manevrske strukture Narodne zaSdite. Ali je Manevrska struktura Narodne za5dite le

vojaika organizacija (zelena) ali gre za skupno organizacijo vojske/to in milice? Postavil je

dve trditvi (tezi - trditvi, ki jih je treba dokazati): prvo kaj je Manevrska struktura Narodne

za5dite -zametek slovenskih obrambnih sil, ki so v letu 1991 uspeino obranile Republiko

Slovenijo po njeni osamosvojitvi; druga - zanjo meni, da je >iz danaSnjega zornega kota

morda celo sporna<< - pa glede vloge sistema SLO in DS pri vzpostavitvi slovenskih

obrambnih sil.

To njegovo trditev zanika v svojem prispevku z naslovom OkoliSiine nastanka in

delovanja Manevrske strukture Narodne zaSdite Janez Jan5a (tak, isti naslov - ! - ima tudi

prispevek Igorja Bavdarja, ki je govoril o svojih vtisih s staliSda sekretarja za notranje

zadeve), ko pravi, da Manevrska struktura Narodne zaidite ni bila nadaljevanje TO iz leta

1968. To vsekakor dr2i, kajti zareza glede tega je v letu 1988, ko ob reorganizaciji

obrambne doktrine jugoslovanske drZave in uvedbi t. i. bojiSd izgubi TO vsaj glede vodstva

svoj slovenski znadaj. In to je usodno oziroma bistveno za celotno dogajanje v letu 1990, od

razoroZitve dalje pa do sprejema ustavnih amandmajev v zvezi z obrambo konec septembra

1990 in dejavnosti JLA 4. oktobra 1990. Glede prispevka Janeza Jan5e lahko redem, da je

njegov tekst bolj politiino (politikantsko) naravnan in da gre bolj za oiitke Predsedstvu RS,

natandneje njenemu predsedniku, da ni nid ali premalo ali pozno storil kaj glede

odvzema/predaje oroija TO. Vsekakor se ob tem postavlja stalno vpraSanje datumov, kdaj

je kdo in kako izvedel za oddajanje oroZja. In glede tega ni skupne reSitve v zborniku.

Sicer pa je to vpraSanje, kdo je oroZje oddal in kdaj ter koliko obdelano v enem od

prispevkov v zborniku. Pri tem je povedano, da je 5lo pri odvzemu/oddaji oroZja (predaji v

hranjenje, ali kar za krajo, kajti oroZje je bilo v vseh pogledih slovenska last) za prvovrstno

politidno vpraianje. Bilo je in oditno je 5e danes sredstvo politidnega spopadanja >>za

politiini kapital osamosvojitvene vojnB<. Je pa omenjeno v zvezi z oddajo oroija, da je bila
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reakcija JLA ob razglasiWi osamosvojitve Slovenije morda zato, ker so vojaSki vrhovi verjeli,

da je TO razorolena oziroma, da je slabo oboroZena, morda manj >>ostra<< kot bi bila, de ne

bi bila prepridana, da TO ni nevarna. (str. 116) Morda je to tista dobra stvar, poleg tega, da

se je stvar glede obrambe zaradi nastopanja projugoslovanskega, projeleajevskega vodstva

TO hitro in udinkovito uredila z ustavnim amandmajem, ki jo lahko danes ocenimo tudi kot

pozitivno. Ni vse kar se ocenjuje s politidnimi vatli (tudi danes) nujno, da je za zgodovinsko

dogajanje negativno glede na pozitivno posledice.

Eno od vpra5anja je tudi glede vpraSanja kontinuitete TO; ali je Manevrska struktura

Narodne za5dite enako TO in ali je TO po 4. 10. 1990 ista TO kot je bila pred 15. 5. 1990.

To je bilo eno od vpraianj, ki jo je naiela v svojem sicer zasnovanem strokovnem, a

podan je bolj kot politidni, prispevku sedanja obrambna ministrica dr. Ljubica Jelu5i6.

Postavila je trditev, da se je s 4. 10. 1990 TO spremenila. Res je, dobila je novo vodstvo, ki

je bilo slovensko ne le po narodnostni pripadnosti vodilnih, ampak je bilo vezano na

slovensko oblast, zakonsko osebno na republiSkega sekretarja za ljudsko obrambo, kar je

izhajalo iz tega, da je Predsedstvo RS prepustilo todno dolodene svoje pristojnosti glede

obrambe republi5kemu sekretarju za ljudsko obrambo. Drugo vpra5anje, ki si ga je
postavila dr. JeluSid, kako je mogode da so morali nekaj mesecev oblike delovanja MSNZ

skrivati. Odgovor je naSla v dejstvi razoroZitve TO in v razSirjenosti teienj po

demilitarizaciji, ki so bile spomladi 1990 Zive v politidnem Zivljenju v Sloveniji. Nikakor ne

verjamem, da bi bil lahko - da bi pogel biti to - razlog za konspirativnost Manevrske

strukture Narodne za5dite in njeno skrivnostnost. NajbrZ je to tezo (teiko jo bo dokazati)

navrgla ob lanskoletnem gibanju za razorolitev, ki ga je sproZil tednik Mladina in proti

demur je ministrica nastopila, na nek naiin zelo osebno in z uZaljenostjo. Tretje njeno

vpra5anje je bilo glede civilnega nadzgra.

Glede na povedano na posvetu je treba razdistiti tudi glede imena Manevrska struktura

Narodne za5dite. Zlasti glede Narodne zaSdite. Vsekakor je 5lo le za ime te sicer v sistemu

SLO in DS obstojede in tudi delujode organizacije. Sto je za dobrodo5lo pravno re5itev, da je

lahko organizacija nastala, predvsem pa da je dobil pravno pokritje Tone Krkovid, ki je
deloval kot organizator zelene, voja6ke linije, tj. TO. Nedvomno gre pri Narodni za5iiti

skupaj z >>manevrsko strukturo< za povsem drugo organizacijo kot je bila ta v sistemu SLO

in DS. Jasno je, da Narodna za5dita iz leta 1990 ni niti v neposredni zvezi z Narodno zaSiito

iz dasa druge svetovne vojne oziroma NOB. Opomba pod drto glede na trditev Janeza Jan5e,

da je ta pomagala VOS-u pri likvidacijah pa je, da gre bolj za organizacijo, ki je imela v

pogojih druge svetovne vojne pri nas bolj vlogo kakr5no je imela kasneje v obrambnem

sistemu TO. V Ljubljani so bili npr. obveSdevalci in glede tega so bili blizu VOS, na terenu pa

so se imenovali >>terenci<< in so bili oboroZena gverila. Sicer pa se mnogokrat pripadnike

partizanske vojske in pripadnike narqdne za5dite ni lodevalo. Sicer pa to ni stvar razprave

neposredno povezane z Manevrsko strukturo Narodne zaSdite.
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O Narodni zaiditi kot zakoniti (legalni) in legitimni organizaciji skozi das, vse od haSkih

vojnih konvencij pa do zadetka 90" let 20 stoletja, je prispevek mag. Pavleta delika, v dasu

obstoja Manevrske strukture Narodne za5dite poveljnika slovenske milice, ki pa sam

neposredno ni bil vkljuden v Manevrsko strukturo Narodne zaSdite. Vsekakor je narodna

zaSdita stvar, ki jo bo treba v vseh njenih pojavnih oblikah 5e preudevati, pri demer je mag.

Celik dal dobra izhodiSda.

Za konec te predstavitve, ki je morda odprla ved vpraSanj kot je bilo danih odgovorov, je

treba vseeno opozoriti 5e na to, kaj je bila Manevrska struktura Narodne zaidlte. Ali je bila

organizacija ali dejavnost. Ali se piSe fnanevrska z veliko zadetnico ali z malo? In ali to velja

tudi za Narodno zaSdito. Banalno vpradanje, ampak ima vsebinski pomen.

Kakorkoli Ze je piSemo - glede na vsebino in na slovnidna pravila -, je nedvomno

>>simbol narodne enotnosti Slovencev<< in predvsem simbol slovenske drZavnosti na

podrodju obrambe drZave.

Manevrska struktura Narodne zaSdite je kot sinonim za slovenske obrambne sile v dasu

od sredine meja do zadetka oktobra 1990 - >>prava formula za vmesni das<<, >>sredstvo za

prevzemanje nadzora in vodenja obrambnih sil<< - , sestavljena iz manevrskih enot Narodne

za5tite in enot milice oziroma organov za notranje zadeve, Po tej interpretaciji je torej

Manevrska struktura Narodne za5dite miSljena kot organizacija vojaSkih oseb, preteZno

pripadnikov Teritorialne obrambe, in pripadnikov organov za notranje zadeve Republike

Slovenije.

Druga interpretacija pa je, da gre le za voja5ki - zeleni - del obrambne strukture, ki so

jo konec poletja 1990 prikrito ustvarili pristojni organi slovenske republike (drZave)

namesto obstojede, a nedelujode Teritorialne obrambe, in to s ciljem prevzeti nadzor ter

vodenje in poveljevanje v TO. Taka interpretacija omogoda oznadevanje MSNZ kot

predhodnice slovenske vojske. Poleg nje so obrambne sile, ki niso bile nikoli poimenovane

naravnost, sestavljale tudi enote milice oziroma 5ir5e organov za notranje zadeve,

predvsem Specialna enota milice in Posebne enote milice. Tak5no interpretacijo dopu5da

tudi prva izjava za tisk republiSkega sekretarya za notranje zadeve Igorja Bavdarja, ki jo je

povzelo Delo oktobra 1990: >>Igor Baviar je sporodil, da je nadelnik narodne zaSdite Anton

Krkovid vderaj Janezu Slaparju, v. d. nadelnika Staba TO Slovenije, izrodil poveljstvo nad

manevrsko strukturo narodne zaSdite. /.../ Skupaj z organi za notranje zadeve je v minulih

mesecih nadomeSdala nekatere strukture TO, ki je bila zaradi znanih zapletov in odvzema

oroZja precej okrnjena.<< (Delo, 4. 10. 1990, str. 1)

VpraSanje sosledja dogodkov! Vpraianje 15. maja 1990 in kdaj je kdo zvedel za ukaz o

predaji oroija na duvanje JLA. Ukaz ima datum 15. maj 1990, in kdor je vedel zanj prej in

tega ni povedal oziroma obvestil, ni jpnak, ampak nekaj drugega. Da ni mogoie, da bi kdo

vedel za ukaz prej kot je bil izdan , je y razpravi opozoril Miha Butara.
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Vsekakor pa gre pri Manevrski strukturi Narodne za5iite, kot je povedal Janez JanSa

maja lani v Muzeju za novejSo zgodovino za >enoten projekt, edinstven v zgodovini, ne

samo Slovenije, ampak nasploh podo$nih projektov v zgodovini sveta ...<

To je vsekakor bisWena ugotovitev ali trditev, ki ji gre pritrditi tudi ob predstavitvi

zbornika ob 20. obletnici Manevrske sfrukture Narodne zaSdite.

Dr. Zdenko eepid

Ljubljana / Tacen, 10. 5. 2011


