
SPREJEM  ZA PRIPADNIKE MSNZ PRI ŽUPANU 
 
V torek, 24. novembra 2015 je župan Mestne občine Maribor dr. Andrej 
Fištravec, v Mestni hiši Rotovž, ob 25. obletnici delovanja Manevrske 
strukture narodne zaščite (MSNZ), sprejel pripadnike MSNZ, z območja 
svoje-občine. 
 
Manevrska struktura narodne zaščite nima primerjave v zgodovini, je pa 
vsekakor usodno pripomogla k uspešnim procesom osamosvajanja R 
Slovenije. Tudi v Mesni občini Maribor so številni posamezniki, ki so v 
času delovanja MSNZ odigrali pomembno vlogo. 
 
Župan dr. Fištravec je povedal, da je ponosen na takratna častna in 
pogumna dejanja posameznikov, ki stojijo pred njim ter predstavljajo 
organizacijo MSNZ. Prav ta organizacija je še kako povezala takratno 
strukturo Teritorialne obrambe in Milice. Obe strukturi sta se leta 1991 
uspešno uprli oboroženemu posegu jugoslovanske vojske. Spomnil je na 
pogumna dejanja generala Maistra ter orisal razvoj Teritorialne obrambe 
in Manevrske strukture narodne zaščite vse do današnje Slovenske 
vojske. 
 

  
 
Za sprejem se je županu zahvalil Venčeslav Ogrinc, ki je poudaril, da so 
pripadniki MSNZ svoja dejanja opravili za domovino, katero imajo radi. 
 
S strani t. i. modre linije so se sprejema udeležili: Bojan Lunežnik, 
Stanislav Mlakar, Miroslav Breznik, Avgust Volšek, Marjan Korošec in 
Mirko Ploj. Z nami sta bila tudi komandirka Policijske postaje Maribor-II 
Tanja Žiberna Flakus in komandir Policijske postaje Maribor-I Aleksander 
Thaler. To pa je bila še ena priložnost za druženje s tovariši iz t. i. zelene 
linije, s katerimi smo v najhujših trenutkih osamosvojitvene vojne stali z 
ramo ob rami ter ob tem stkali tudi prijateljske vezi. 



 
  
Protokolarni nagovori so bili kratki in iskreni, neformalno druženje pred in 
po prireditvi pa prisrčno in v duhu tovarištva, skovanega v tajnosti pred 
četrt stoletja. Zbrani so ponovno poudarili potrebo po domovinski vzgoji v 
šolah, kjer bi se naši zanamci bolje seznanili z usodnimi dogodki v 
začetku 90-tih let, ki so se srečno iztekli v osamosvojitev Slovenije.  
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