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Delen  opis inžinirijskih aktivnosti  na širšem območju 

Ljubljane - l. 1991 
 

 

Predgovor 
 

Pri tem zapisu sem se kot takratni načelnik  (referent) inžinirije  51. obmŠTO (ta območni 

štab teritorialne obrambe  je pokrival  območja vseh  takratnih Ljubljanskih občin - Moste, 

Bežigrad, Vič, Šiška, Center, tja pa  so spadali  tudi kraji Velike Lašče, Škofljica, Ig, 

Brezovica, Dobrova-Polhov gradec, Horjul, Medvode, Vodice, Dolsko, itd..,ki so kasneje 

postali samostojne občine)  trudil, da na podlagi svojih zapiskov iz tistega časa in po svojem  

najboljšem spominu čimbolj verodostojno opišem dogodke iz tistih  dni tako, kot se jih 

spominjam  in  upam, da večjih netočnosti, kljub  več  kot dvajsetletni   časovni 

odmaknjenosti,  nisem napisal.  

____________________________________________________________________ 

 

Sprva sem v tekstu hotel (kot nekakšno varovalko )  uporabljati  tudi besede  » po mojem 

spominu«,  »po mojem mnenju«,  »mislim da« ali »spominjam se« , vendar bi to samo 

obremenjevalo  vsebino in sem jih zato brisal,  čeprav za nekatere dogodke zaradi časovne 

odmaknjenosti, kljub trudu  ne morem  z največjo gotovostjo trditi,  da so opisani točno tako, 

kot so se zgodili. 

Kljub temu, da mi bo kdo očital netočnosti,  sem se  odločil, da se tem »balastnim«  izrazom  

izognem . 

 

Tudi moje  zasluge   v tej  naši vojni  niso bistveno izstopale  od  dejanj vseh  ostalih 

udeleženih : Miličnikov,  Teritorialcev  in drugih Slovencev,  tistih, ki so v tem aktivno in 

enakopravno  sodelovali  in  ki so na kocko postavili popolnoma  enak vložek kot jaz. 

 

Za izkazano pripravljenost in pogum se posebej zahvaljujem tudi  enotam  prostovoljcev  na 

območju Ljubljane, ki so bili, ne glede na posledice,  pripravljeni v najkrajšem možnem času 

postaviti protitankovske  ovire  . 

Ta zapis je  zato  namenjen  tudi  njim. 

 

S spoštovanjem  pozdravljam in se zahvaljujem tudi mnogim    brezimnim  državljanom , ki 

so naše fante na barikadah takrat  hranili in oskrbovali,  kot da so njihovi najbližji sorodniki 

ter  jim nudili svoje prostore,  da so se lahko umili,  stuširali in spali  v njihovih objektih, 

lahko zastonj telefonirali svojim družinam in ki se jim zato nikoli ne bomo dovolj zahvalili. 

V času nastajanja  tega gradiva sem se oglasil pri nekaterih  od teh družin  in povsod naletel 

na lepe spomine  na  enote  teritorialcev,  ki so jih takrat posvojili in vzeli kakor za svoje. 

Ponekod so do položajev  naših teritorialcev  večkrat na dan  hodili domačini s polnimi 

posodami hrane in pijače,  krožniki in vsem priborom .  Že zjutraj so jim začeli nositi  kavice. 

Ne vem, če jim niso tam prali tudi perila in nogavic. 

Ponekod  so  jim blizu položajev  v kakšnem zavetju dreves ,  postavili  celo mize  in klopi,  

kjer so se lahko družili in hranili. 

 

Temu sem bil  priča sam,  na barikadi tik  ob Zbiljskem mostu,  v  sedanji občini Medvode, 

tistega dne, ko sem  skupaj z njimi skušali »sesuti« MI -8,  ki je iz smeri Brnika  priletel 

nizko, tik nad krošnjami dreves.  
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Helikopterju  smo  poslali nekaj rafalov iz  AK 47  in posamičnih strelov iz  »PAP«-ovk in že 

ga ni bilo več.  

 

Komentar: polkovnik Ivan Herbert Kukec 

Na helikopter je vedno potrebno streljati, prav ste naredili. Samo ena krogla naj prileti na 

pravo mesto, recimo v glavo glavnega rotorja in pade. Če pa leti proti tebi, je pri transportnih 

He, najlažje ubiti pilota skozi steklo. Dokler niso pričeli letati nad Slovenijo, JLA sploh ni 

imela namenskih sanitetnih helikopterjev. Znak  RK so potem namalali praktično na vse He, 

da bi lahko potem  tožili zaradi napada na saniteto. Sicer pa so bili  MI-8 neoboroženi. Če so 

prevažali vojake, so ti lahko streljali skozi luknjo na sredini okroglih oken. Skozi odprta vrata 

se ni moglo streljati, ker so bili  »tovorni« MI-8  nestabilni kadar so  imeli  odprta  vrata. 

Vrata so bila samo na eni strani in so zaradi tega neuravnoteženo zajemali zrak. MI-8  v zraku 

ni bil bojno nevaren, je pa bil nevaren zaradi trdoživosti in velike odpornosti na poškodbe. 

Kolikor mi je znano, sta v JLA padla dva MI-8, oba zaradi napake pilota. Eden je padel v 

Baški grapi, ker je poveljnik planinske brigade od pilota zahteval naj leti nizko blizu brega s 

smrekami. Posekal je krošnje in padel po pobočju. Drugi dan so prišli iz Zagreba, namestili 

drugi rotor, malo poklepali in MI-8 je odletel. Ti ruski He so ropotali, smrdeli po kerozinu, 

ker je bil plastični rezervoar  v potniškem prostoru, bili so  neudobni za posadko in potnike, 

imeli so preprosto avioniko, letenje z njimi pa je bilo varno. Niso se kvarili. 

 JLA je oznake RK zlorabljala tudi drugače. 29. ali 30. 6. 1991 so poskušali iz Kranja 

prepeljati šifrirne naprave in dokumente v sanitetni kampanjoli. V VOMO smo pravočasno 

izvedeli, postavili smo  prometno policijo, ki je avto ustavila z ovirami na cesti. Zastavnik se 

je z zadovoljstvom rešil tovora. Še vedno živi v Kranju. 

__________________________________ 

Moja moralna dolžnost  je, da  po spominu  navedem  in opišem čimveč  teh barikad in 

prostovoljcev,  ki so v tem sodelovali, saj nimam dostopa do  arhiva 51. obmŠTO,  ki ga sedaj 

hrani MORS, tako da se vseh barikad  niti ne spominjam . 

Vse dokumentarno gradivo sem zbral  pri vodjih - poveljnikih  mojih  barikad. 

 

Po spominu  sem  skušal  najti čimveč vodij teh ekip,  jih obiskati na njihovem domu in 

prositi za opis  njihovega videnja tiste  naloge,  za imena članov ekip,  ki so jih takrat sami 

izbrali in zaradi verodostojnosti – pridobiti od njih podpisane izjave.  

 

Veseli me tudi, da sem po več kot  dvajsetih letih, na naši veteranski svečani proslavi  ob  

odkritju spominske plošče   v kraju  Ladja  pri Medvodah, (pri soborcu Luštreku)  spoznal  

soborca, veterana,  komandanta posebne  enote Milice  (PEM)  Staneta  Leskovška, s  katerim 

sva lahko  izmenjala podatke  in  ki se trudi  realno osvetliti  takratne  dogodke .  

Oba imava  isti cilj - napisati  in  pojasniti takratna dogajanja in čeprav na trenutke naši 

spomini  ne bodo  samo pozitivni in  »heroični«,  bo  to realni, čeprav subjektivni,  opis naših  

dejanj. 

Od naših  soborcev s katerimi smo   izgubili   vse stike, tudi pričakujem in prosim , da nas 

poiščejo in tudi oni dajo svoj pisni prispevek k  skupnim spominom na tisti čas, saj bo sicer  

njihovo doživetje  z njimi prešlo v pozabo. 

 

Želim si, da  naših  napak, ki so se nam v  tistih   dramatičnih  dogodkih  pojavljale, ne bodo 

ponavljale tudi generacije za nami,  predvsem  pa, da bodo v naših  pravilnih dejanjih  in 

reakcijah našli  poduk za naprej.   
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Vsi podrobni načrti  in dolgotrajne priprave na vojno so  se takrat   znašle  na  hudi 

preizkušnji. Ko pa  smo po nekaj začetnih urah vojne  razumsko in čustveno dojeli, kaj se 

dogaja,  so  prišle  na dan naše dolgoletne  izkušnje in rutina. Takrat sem vedel, da smo na 

konju. 

Sreča za nas je bila, da nam je bil podarjen ta čas. 

 

 

To je bila prava vojna, v kateri si lahko v trenutku  pokončan in veš, da boš tudi sam ubijal,  

zato  takrat, v prvih urah in dneh vojne,  za trenutek odreveni srce še tako pogumnemu  

soldatu. 

Tudi zato, ker nismo vedeli, kako bo z našimi  družinami. 

 

 

Kdor ne prizna in omalovažuje izraz » vojna za Slovenijo«,  naj ima zato tudi  pogum, da gre 

prvega novembra  na grobove  padlih za Slovenijo  in to v obraz izreče svojcem padlih,  tistih,  

ki so dali največ,  kar lahko da Slovenec za svojo  Domovino. 

 

 

Vsi se moramo tudi  zavedati, da  se zgodovina  ponavlja in  da je  naša domovina  Slovenija  

že stoletja  nikoli pozabljeni  cilj  večjih držav. 

 

 

Tudi sedanje medsebojno ideološko  razdvajanje našega naroda je samo v  prid  tujim 

agenturam,  ki so  do danes že prestrelile našo družbo in  čakajo na plen. 

 

Ob  prebiranju  pripomb in prispevkov   Staneta Leskovška,  Iva Furlana in Mihe Butara  o 

naših začetnih  težavah  pri obrambni  dejavnosti,  zaradi vodstva  koordinacijske  oz. 

podkoordinacijske skupine,  ki ni pravočasno  izdala povelja  za postavitev barikad  v prvih 

urah vojne,  pa sem  se zavedel, da to resnično drži . 

 

Znano je , da  je bilo takrat  med našimi slovenskimi  politiki kar  nekaj pacifistov in  

mirovnikov  (tudi podpisniki  Deklaracije  za mir),  ki so se pretirano bali    mogočnega  

vojnega  stroja  -  Jugoslovanske  Ljudske  Armade. 

Ena od idej  iz teh krogov naj bi bila  tudi množična  miroljubna  zbiranja  Slovencev   pred 

kasarnami JA  . 

____________________________________________________ 

Ta   mirovniški odnos  slovenske politike do prihajajoče  vojne  je med nami, teritorialci, 

verjetno pa tudi med  miličniki,  povzročil  negotovost, čeprav  na naše priprave  na vojno to 

po moji oceni  ni vplivalo. 

 

Razen Ivana Omana  namreč,  noben član slovenskega predsedstva vse do začetka  vojne,  ni  

obiskal nobene   enote  TO, ki se  je  pripravljala  na obrambo in boj z  JA.  

Nekaj  političnih  strank  je ostro  nasprotovalo celo  novi slovenski obrambni zakonodaji ter 

vojaškemu proračunu s katerim bi nakupili orožje. 

 

Samo ugibam lahko, če se je del teh »mirovniških idej« odrazil tudi na nekaterih vojaških  

odločitvah  koordinacijskih skupin in bi  s tem lahko hote ali  nehote  povzročil veliko 

tragedijo .  

Ko boste prebrali ta  tekst, se boste lahko sami prepričali , da smo temu ušli za las... 
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Kljub temu, da smo  prej mesece in mesece  varnostno pokrivali  vojašnice JA in so bile 

podrobno  planirane  aktivnosti za blokado  tankovskih izpadov in premikov,  smo bili prve 

ure   vojne presenečeni,  brez pravega odgovora na  agresijo in so se tankovske kolone lahko  

brez večjih težav  in v miru  »sprehodile«  do letališča  Brnik. 

 

V tistih  urah  bi  se oklepniki JA  lahko brez večjih težav  pripeljali  tudi pred naš  parlament, 

če bi imeli tak ukaz.   
______________________________________________________________________ 

Pisni prispevek h  gradivu –polkovnik  Miha  Butara : 
 

Zadeva je bolj kompleksna. O njej je potrebno pisati. Ljubljanski teritorialci in milica smo dobro 

opravili svojo nalogo. Le zelo slabo podporo smo imeli iz republiškega vodstva. Nihče nam ni dal 

nobenega ukaza za bojna dejstva, ne za sistematično oviranje čeprav smo pristojne opozorili na izpad 

enote iz sestave Okbr. Večkrat sem zapisal, da je bila takrat Slovenija pijana od slavja ob razglasitvi 

države. Nekaterih odgovornih za odločanje ni bilo nikjer ali pa so omagali. 

  

Tanki so se dobesedni sprehajali po obrobju Ljubljane.  Zašli so iz načrtovane smeri, oziroma  so se 

preprosto izgubili na obrobju mesta in nekaj časa tavali ne da vedeli kje so in kam morajo iti. Takrat 

nam nihče iz Republiške koordinacijske skupine ni dal nobenega navodila, nikjer ni bilo 

najodgovornejših, čeprav  je načelnik 5. PŠTO  Vojko Pavlin že vsaj uro pred izpadom iz Vrhniške 

vojašnice opozoril dežurne v RKS – RSLO in iskal nadaljnja navodila in to po sprejeti informaciji, da 

čez Belo krajino proti novemu mestu prodira enota JLA iz smeri Karlovca. Sam sem bil takrat na 

počitku doma. Pavlinu  sem predal poveljstvo ob 00.30. Pred tem sem obiskal vse naše bližnje enote in 

našim fantom čestital ob razglasitvi samostojne države Slovenije.  Miran Barborič me je odpeljal 

domov na spanje. O dogajanju na terenu so me obvestili ob 03.15 po telefonu. Nekaj minut za tem sem 

že bil na PŠTO. 

  

Za ukaze po Zakonu o obrambi v Republiški koordinacijski skupini niso bili pristojni, čeprav so ves 

čas vojne ukazovali in odločali mimo predsedstva Republike Slovenije. Prav tako ni bilo ukazov iz 

RŠTO za blokado in preventivno bojno delovanje.  Dva dni pred vojno sem kot poveljnik TO 

ljubljanske pokrajine zahteval domobilizacijo naših enot in s tem  dal pobudo  za bojno okrepitev vseh 

postopkov osamosvajanja pa me je načelnik RŠTO Janez Slapar  proglasil za potencialnega 

povzročitelja vojne z Jugoslavijo in ostro zavrnil mojo zahtevo. 

  

Za postavitev blokad so bili zadolženi na RSLO za vso  Slovenijo  in v Ljubljani na Mestnem 

sekretariatu za obrambo mesta Ljubljane  za pokrajino skupaj s  sekretariati za obrambo občin, 

Vrhnika, Logatec, Grosuplje, Litija Domžale in Kamnik. 

Tanki  JLA bi težko  prodrli v samo središče mesta saj smo takrat že začeli z sistematičnimi blokadami 

ne glede na pomanjkljivo poveljevanje iz vrha . Moj stalni ukaz se je glasil, da moramo braniti 

blokade z uporabo bojnih sredstev in MES le v primeru nasilnega delovanja sil JLA proti postavljenim 

blokadam. 

  

Ljubljanski teritorialci in  milica imamo povsem čisto vest. To kar smo naredili je mejilo na nemogoče. 

Toliko bolj zaradi tega,ker so nam z reorganizacijo tik pred vojno na zahtevo RŠTO skoraj povsem 

uničili sistem obrambe in močno okrnili našo bojno pripravljenost. 

 

 Polkovnik  Miha  Butara 

30.marec 2013 

_______________________________________________________  

 

 

Poudarjam, da so prve obrambne reakcije ( v smislu postavljanja  barikad)  v pretežni meri 

prišle samoiniciativno  s strani  miličnikov,  kar je razvidno tudi  iz dokumenta Staneta  

Leskovška,  poveljnika bataljona  PEM  Ljubljana. 
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V znak spoštovanja  zato  pišem  besedo  Milica  z veliko začetnico. 

 

Imeli smo  srečo, ker so se naše    začetne  napake izničile zaradi  naše  profesionalnosti in  

naših  samoiniciativnih  pravilnih odločitev v danem trenutku  . 

_______________________________________________ 
 

 

Pisni prispevek h  gradivu –polkovnik  Miha  Butara : 
 

Podrejenim se v odločitve republiške Koordinacije, RSLO, MNZ in RŠTO ni dovolilo vtikati. Imeli so 

svojo vizijo dogodkov. Ušteli so se. 

 

Podobno je bilo še s mestno politično oblastjo. Ta je decidirano zahtevala  vrnitev * težke gradbene 

mehanizacije v podjetja.  S **Prvinškom sva se borila za spremembo tega sklepa, a žal brezuspešno. 

Prvinšek me je samo podprl, sam pa sem utemeljeval razloge. 

  

 Tako neprimernih odločitev ne bi smel sprejeti prav nihče. Slabile so našo obrambno moč. Ta 

pripomba gre predvsem na  račun vodstva na republiški ravni. Takrat tik pred vojno, še nismo imeli 

svoje države. Na nižjem nivoju poveljevanja se s takšno odločitvijo nismo strinjali. Prav je , da se ve 

čigava je bila odgovornost za odločitev v primeru opustitve stalnih dežurstev na blokadah. 
  

 

Takrat v miru nismo bili v situaciji, da spremenimo odločitev nadrejenih in politike. kako pa smo 

ravnali v vojni se, v veliki meri, ve. 

 

Polkovnik  Miha  Butara 

7. januar 2013 

_______________________________________________________ 

Moja  opomba 

*Težka gradbena mehanizacija je bila  predvidena v smislu protitankovskih ovir. 

**Pokojni  major  Jože Prvinšek je bil od začetka delovanja  MSNZ - sredi leta 90-načelnik štaba 

1. Brigade MORIS. Jože   je bil takrat  skoraj ves čas v Ljubljani-skupaj z  enim odredom  brigade 

(poveljnik tega  odreda  je bil   Ante Grgantov ) in je vzdrževal zvezo s takratnim političnim vrhom 

–Kučanom, Peterletom , Janšo, itd.,  v smislu koordinacije priprav brigade. Pozimi 91/ 92   je  

prevzel poveljstvo 51.ObŠTO Ljubljana. 

____________________________________________________________________ 

Pisni prispevek h  gradivu –stotnik   Ivo  Furlan : 
V času Maneverske strukture narodne zaščite (MSNZ) je bil Miha Butara  namestnik načelnika MSNZ 

Slovenije in obenem načelnik štaba MSNZ Ljubljana mesto in sicer  v času od maja do 4. oktobra 

1990.  

To je datum, ko je MSNZ  spet prešla  pod ime - Teritorialna obramba Slovenije.  

S   5. 10. 1990 je bil Miha  imenovan za poveljnika 5. PŠTO Ljubljana ter  poveljeval podrejenim 

štabom: 51. OBMŠTO Lj, 53. OBMŠTO Logatec, 55. OBMŠTO Domžale in 57. OBMŠTO Grosuplje, 

ki so razvijali bojne enote v velikosti odredov, čet in vodov.  

stotnik   Ivo  Furlan 

januar 2013 

_____________________________________________________________________________ 
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Pisni prispevek h  gradivu –polkovnik  Miha  Butara : 
 

Spoštovani, naj bo povsem jasno, da se je vojna dobila s pametnimi vojaško političnimi odločitvami 

med katerimi so bile tiste iz ljubljanske pokrajine v samem ospredju.  

Ne smemo pozabiti, da je bila Ljubljana državno, politično in administrativno središče.Vodstvo JLA je 

vedelo s kom bi imela tu opravka, zato so nas močno respektirali. Prav tako ne smemo pozabiti na 

izkušnje iz let pred vojno 1991, ko smo teritorialci že v miru stalno “zmagovali”  nad enotami JLA na 

skupnih vojaških vajah. Prav na vsaki skupni vojaški vaji  smo deklasirali eiltne enote polkovnika 

Šipčiča in ostale sodelujoče strukture JLA, da ne govorim o vrhunskem delovanju Milice. Ta je 

predstavljala tisto, kar mnogi danes ne želijo priznati, izredno močno in vrhunsko usposobljeno  

policijsko – vojaško silo (PEM enote), tisto silo, ki je v času jogurt revolucije in v začetku vojne prva  

prevzela nase breme odgovornosti, ustavila  vse udare mitingašev, napadalno  vodenih navijačev in 

tudi armade. 

                                                                   

Dejstvo je,  da smo  s pametnim obrambnim pristopom nevtralizirali najmočnejše  sile JLA v  Sloveniji 

in jih onemogočili. Vojna je preresna zadeva, zato se z njo ni za igrati. To sem rekel tudi Slaparju, ko 

sem mu že večkrat zapored zavrnil ukaz za  napad na vojašnice. Podrobnosti in razloge za to poznate, 

zato jih ne bom ponavljal. Kljub vsem bom navedel le nekaj bolj civilnih razlogov : 

 Koncentracija prebivalstva na širšem območju Ljubljane je predstavljala okoli 350.000 ljudi. 

Civilne duše izpostavljati smrti in rušenju samo zato, ker sta Slapar in Janša hotela, da se v 

Ljubljani kot glavnemu mestu države “strelja in poka”,  ne glede na posledice, ker sta hotela 

žrtve in rušenje, samo zato, da bi mednarodni javnosti pokazali na kako nasilen način nas je 

napadla zvezna armada,  je bilo povsem nepotrebno. To se je kmalu pokazalo za povsem 

nesmiselno.  

 Takšen ukaz bi lahko dalo le predsedstvo Republike Slovenije, kot vrhovni poveljnik slovenske 

obrambe. Tega pa so v Republiški koordinacijski skupini prve dni vojne povsem obšli. Zakaj? 

Zaradi očitne panike, nerazsodnosti in nepoznavanja vojaškega delovanja v nastalih razmerah  

 V Ljubljani je bilo dobro varovano in branjeno politično in državno vodstvo. Izzivanju  hujših 

rušilnih bojev, granatiranja  mesta z artilerijo, njegovih  vitalnih objektov, letalsko 

bombniških napadov smo se izognili v dobro vse države in velike zmage. Z odločno blokado 

vojašnic, mesta  in celotnega teritorija za katerega smo bili odgovorni pa smo povsem 

ohromili  vsako možnost uspešnega delovanja JLA. 

 To se je pokazalo za izredno uspešno in koristno.  

 Zaradi narave delovanja na območju glavnega mesta Republike Ljubljane  smo se v vsem 

obdobju usposabljanja, tako v preteklosti kot tudi  v času priprav na vojno in tudi v vojni 

močno  zavedali svoje odgovornosti in eventualnih posledic svojih odločitev. Odločal sem se 

posledično, vendar v cilju zmage nad nasprotnikom in ne za ceno življenj naših prebivalcev.  
 Na mnogih mednarodnih vojaških srečanjih so nam po vojni najvišji predstavniki Zveze NATO 

( generali z dvemi, tremi zvezdicami ipd ) in posameznih vojska članic zveze neštetokrat 

izrekali visoka priznanja za odlično vodeno vojno in uspešno doseženo zmage nad veliko 

močnejšo vojaško silo. Posebej so poudarjali doseženo zmago z minimalnimi človeškimi 

žrtvami in razmeroma  majhno materialno škodo. 

          polkovnik Miha   Butara , 

         o4 . januar  2013 

____ ________________________________ 

Pisni prispevek k gradivu  - Stane Leskovšek, komandant I. bataljona oz. 1. čete Posebne enote 

milice (ljubljanski PEM) :   
 

BARIKADE 

za osamosvojitev 
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(načrtovanje, dogovarjanje in izvedba) 

Stane  Leskovšek, komandant I. bataljona oz. 1. Čete Posebne enote milice (ljubljanski PEM) 

Republiškega sekretariata za notranje zadeve R Slovenije 1988-1992, samostojni inšpektor milice 

 

Veseli me, da se je našel veteran, ki je zabeležil, zbral in še zbira ter preverja, kaj vse se je dogajalo 

na ožjem področju osamosvojitvenih prizadevanj s ciljem zavarovati pred dnevom razglašeno mlado 

slovensko državo. Takratni referent inženirije 51. Območnega štaba TO stotnik Stane Lunder je 

zavzeto in strokovno postavljal barikade s svojo ekipo z namenom preprečevanja izvozov vojaškim 

vozilom JA, vključno in še posebej z namenom oviranja vožnje podivjanim sovražnikovim oklepnikom 

in tankov po slovenski zemlji. Ugotavljam, da so mu priskočili na pomoč strokovnjaki s področja 

oviranja, diverzantskega delovanja in domoljubi, domačini iz bližnjih lokacij postavljenih barikad. Te 

so varovali, skrbeli za njihovo mobilnost in jih ob prenehanju nevarnosti odstranili z javnih prometnih 

površin. V svojem prispevku morda malo širše predstavljam blokade in barikade, ki smo jih miličniki 

kot del miličniške taktike, tehnike in metodike uporabljali ob rednem delu, izrednih razmerah, pa tudi 

v okviru vojne nevarnosti in v osamosvojitveni vojni. Vsekakor sta se obe obliki dela uspešno izkazali. 

Še posebej obe hkrati, ko je bilo potrebno širše območje blokirati in na najbolj občutljivih mestih 

postaviti barikade. Zaradi že utečenega dela, mobilnosti in operativnosti je v prvem delu ob izvozu 

tankovske kolone odigrala milica pomembno vlogo. Kasneje so teritorialci prevzeli ključna mesta v 

obrambi Ljubljane, tudi z barikadami. Milica in druge službe Ministrstva za notranje zadeve so 

opravljali dela v okviru načrtovanih aktivnosti v nastalih razmerah. Tako so miličniki delovali z roko v 

roki s teritorialci, drugimi strokovnimi službami in domoljubi vse do prenehanja nevarnosti, tudi še po 

odhodu zadnjega vojaka JA iz Slovenije. 

 

Milica je imela že pred osamosvojitveno vojno kar nekaj izkušenj s postavljanjem cestnih zapor, ovir, s 

preusmeritvami prometa z namenom varovanja javnih prireditev, varovanja javnega reda in miru ter 

prijetja storilcev kaznivih dejanj. Na določenih odsekih cest so se izvajale zapore prometa z namenom 

izločitve posamezne vrste vozil ali določenega vozila iz prometa. Miličniki so fizično urejali promet, 

ob semaforjih z asistenco vključili rdeče luči v vseh smereh, uporabili domiselno miličniško taktiko, ko 

so se vodilni v milici potuhnili in niso dali ukaza za uporabo prisilnih sredstev, pa pustili na cedilu 

miličnike na terenu v najbolj vroči situaciji. V najhujših primerih so v skladu z Navodilom o uporabi 

prisilnih sredstev uporabili sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil. Takih primerov je zelo 

malo, saj šefi običajno nso bili dosegljivi, da bi izdali ukaz in prevzeli odgovornost za izvedbo akcije. 

V skladu z modernizacijo tehničnih sredstev, izdelavo tehnično dovršenih vozil in gradnjami cest v 

skladu z evropskimi standardi, smo v milici izdelali načrte za blokade s preusmeritvami prometa na 

lokalni ravni (Postaje milice s splošnim delovnim področjem-PM),regijski ravni (Uprave za notranje 

zadeve-UNZ) in na republiški ravni (Republiški sekretariat za notranje zadeve-RSNZ). Omenjene 

aktivnosti so bile konkretizirane v načrtu »AKCIJA JEŽ«. Vse opisano je bilo izdelano za mirnodobne 

potrebe, del načrtov pa je vseboval potrebe v primeru izrednih razmer, neposredne vojne nevarnosti in 

vojne. Seveda glede zadnjih treh  variant nismo v času načrtovanj pričakovali, da jih bomo uporabili 

proti državnim političnim odločitvam vodstva nekdanje skupne države. 

 

Prvi tak preizkus milice je bil s preprečitvijo mitinga resnice v Ljubljani leta 1989. Načrti za 

preprečitev mitinga so bili izdelani že 22.3.1989, ker so mitingarji začeli z izvozom jogurt revolucije 

23.7.1988 v Pančevu. Izvedenih je bilo 22 mitingov, le Slovenija se jim je uprla. Operativni ukrepi so 

se izvajali v celotni republiki in izvedle blokade meje, železniškega, cestnega, morskega, rečnega in 

zračnega prometa. Slovenska politika in milica so takrat prvič pokazali zobe zvezni politiki. Milica v 

drugih republikah ni verjela, da smo sposobni kaj podobnega izvesti, še manj zvezna SDV, ki je bila z 

JA še edina živa varnostna komponenta v Sloveniji. Tone Krkovič je javno izrazil svoje mnenje, da to 

ni bila nobena »akcija« kot smo jo v milici poimenovali, saj mitinga ni bilo. Kaj vse je bilo potrebno 

storiti, da mitinga ni bilo, njega ne zanima. 

 

Varovanje lastnih lokacij in blokiranje vojaških objektov smo morali izvajati pripadniki Manevrske 

strukture narodne zaščite (MSNZ) v času priprav na osamosvojitveno vojno, med in še v  času po 

vojni, torej od sredine leta 1990 pa do zime leta 1991. Vse nekdanje strukture sicer niso več delovale v 

okviru MSNZ, v varnostnem in obrambnem smislu pa smo izvajali enake naloge še naprej.  



8 

 

Načrtovanje se je izvajalo na državni, regijski in lokalni ravni. Za  načrtovanje, materialno tehnično 

oskrbo, logistiko, kadrovsko zagotovitev in samo izvedbo smo bili v prvi fazi zadolženi organizatorji 

MSNZ. 

 

Po zavzetju RŠTO na Prežihovi 4 v Ljubljani s strani vojaške policije JA je bila aktivirana PEM, ker je 

JA pričela še z helikopterskimi in tankovskimi manevri. Ob vseh operativnih ukrepih že prejšnjega 

večera je 05.10.1990 enota zasedla določene lokacije, z namenom preprečitve dostopa JA v ožje 

središče mesta. V bližini gostilne Gorjanc se je s civilnim vozilom zaletel v tovorno vozilo s prikolico 

naloženo s peskom oficir JA, ki je bil premeščen iz Ljubljane na Primorsko. Vozilo je stalo sicer na 

preglednem ravninskem odseku avtoceste v smeri Ljubljana – Vrhnika na odstavnem pasu in pravilno 

označeno. Oficirju so pritegnili pozornost pemovci, kar bi ga lahko stalo glave. To je bila prva 

barikada v Sloveniji, namenjena agresorski vojski. Po tem smo v milici in še posebej v PEM izbirali 

lokacije za barikade in blokade  vojaških kolon. 

 

V primeru zaprisege slovenskih vojakov v Učnem centru (UC) na Igu sem po lastni vesti, zamisli in 

načrtu blokiral območje Iga z borbenimi skupinami PEM. Načelnik inšpektorata milice UNZ 

Ljubljana mesto Marjan Starc, višji inšpektor (načelnik IM), namreč na prošnjo pristojnih ni želel 

odrediti pričakovane pomoči, ki so jo prosili na PM Vič in OM Rudnik. Nekaj dni pred slovesnostjo 

sem se sam pogovoril z odgovornimi v UC glede varovanja in izvedbe blokad in po potrebi postavitvi 

barikad. Častniki v UC so bili vidno zaskrbljeni glede poteka, izvedbe in varnosti prireditve. Pregreto 

ozračje je bilo že zaradi Pekr in adrenalina staršev prisotnih vojakov. Varovati je bilo potrebno tudi 

predsednika države Milana Kučana, ki je bil prisoten na tej slovesnosti. Takrat je PEM prvič varovala 

slovenski vojaški objekt z gosti in stanovalci na lastno pest, brez vednosti šefov ljubljanske milice. V 

zavarovanje prireditve so bili vključeni delavci UC in 5. Pokrajinskega štaba TO. Varovanje 

predsednika države je potekalo po ustaljenih načrtih milice. 

 

Bolj ko se je bližal čas razglasitve samostojnosti, bolj so bile intenzivne priprave in usposabljanja za 

izvedbo blokad vojašnic in postavitev barikad. Lokacije so bile usklajene s 5. Pokrajinskim štabom 

TO. Pred vojno, 26.05.1991, je bila ustanovljena Republiška pod koordinacijska skupina. Usklajevala 

je vse pomembne zadeve z varnostnega in obrambnega področja. Vodja je bil načelnik IM, med 

drugimi sva bila člana tudi jaz in komandant 5. Pokrajinskega štaba p. polkovnik Miha Butara. Dne, 

07.06.1991, me je na poti iz UNZ Ljubljana mesto do sedeža pod koordinacijske skupine v Kresiji, na 

Wolfovi ulici načelnik IM vprašal za mnenje glede ukinitev dežurstev v zvezi s postavitvami barikad, 

češ da imajo delovne organizacije z mehanizacijo v pripravnosti ogromne stroške, vozniki pa javno 

izražajo nezadovoljstvo ob dolgočasenju. Povedal sem mu, da me omenjeno ne zanima. Za zagotovitev 

in izvedbo barikad je bil zadolžen mestni sekretariat za ljudsko obrambo. Z rednim prometom milica 

ni uspešno ustavljala vozil prekrškarjev ali storilcev kaznivih dejanj, kaj šele tanke. Ker sva oba že 

delala na področju prometa (načelnik IM je med drugim opravljal delo komandirja Postaje prometne 

milice mesta Ljubljana, jaz kot inšpektor za varnost cestnega prometa v IM UNZ Ljubljana,) sem 

menil in razumel, da je sprejel moj odklonilni predlog. Naslednji dan sta prišla na delovni obisk dva 

člana Republiške koordinacijske skupine. V Kresiji ju je načelnik IM prepričal, da je milica sposobna 

ustaviti tankovsko kolono na kateri koli lokaciji neodvisno od dnevnega časa. Kasneje sem ugotovil, 

da je taki odločitvi nasprotoval tudi komandant TO Miha Butara, torej oba operativca sva 

nasprotovala taki ideji. V pod koordinacijski skupini o tej odločitvi nismo razpravljali (vsaj mene ni 

bilo zraven in o tem ne vem ničesar), niti odločitev ni nikjer v naši skupini beležena. Tudi v Republiški 

koordinaciji so bili člani iz operative milice in TO, pa s tem niso bili seznanjeni, o tem niso 

razpravljali ali nasprotovali odločitvi o ukinitvi pripravnosti za postavitev barikad (zapis v Janševih 

Premikih). 

 

Naslednja nerodnost se je zgodila Republiški koordinacijski skupini. Brez vednosti naše pod 

koordinacijske skupine so aktivirali barikado za cestninsko postajo Torovo v smeri Ljubljane. Ko je bil 

Sektor za stalno dežurstvo (SSD) UNZ Ljubljana mesto obveščen 26.06.1991 ob 13.30 uri, da je 

avtocesta v celotnem profilu blokirana s težko mehanizacijo, je vodja izmene SSD preverjal pri meni, 

kaj se dogaja. Namreč istočasno sem bil tudi vodja SSD UNZ Ljubljana mesto in UNZ Ljubljana 

okolica. O izvedbi barikade nisem bil obveščen. Med tem je, po razgovoru z mano, načelnik UNZ 
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Ljubljana mesto Boris Stadler (načelnik UNZ) poklical ministra Igorja Bavčarja v Republiško 

koordinacijo in dobil potrditev glede postavitve barikade mimo naše vednosti. Za zmešnjavo in 

odkritje namer po blokadi vojaških kolon ni nihče odgovarjal, niti ni znan odredbodajalec (vsaj meni 

ne). Blokada je bila odstranjena in promet po avtocesti sproščen ob 14.17 uri. Vse se je dogajalo v 

času, ko je bila PEM in ostala ljubljanska milica v zaključni fazi priprav na Dan D – razglasitev 

samostojnosti s svečano prireditvijo na Trgu republike ob 20.00 uri.  

 

Izvoz tankov iz vrhniške vojašnice 27.06.1991 ob 02.47 uri je bil, osebno zame, posebno doživetje 

(Janša v Premikih govori o kasnejši uri). Nekaj minut prej so opazovalci milice, njihovi sodelavci in 

opazovalci TO ugotovili, da je skupina desetih tankov zapustila kasarno in so bili že na Stari Vrhniki. 

Z vožnjo so nadaljevali proti Ljubljani po avtocesti (AC). Preko pozivnikov milice in TO, ki sta me 

istočasno klicala, sem bil obveščen o dogajanju. Varnostnik voznik me je odpeljal do skladišča milice 

zaradi prevzema protioklepnega orožja armbrust. Razen mene noben ljubljanski miličnik ni znal 

uporabljati tega orožja. Nekaj sto metrov pred izvozom na Brezovici sem pričakal tanke, ki so se mi v 

vojaški formaciji približevali. Prosil sem za uporabo orožja. Dovoljenje sem že dobil, poiskal skupaj z 

varnostnikom voznikom, miličnikom PEM Marjanom Klopčičem, najprimernejše mesto za izstrelitev 

raket, varnega pa tako na tem mestu ni. Ko so bili tanki skorajda na mojem dosegu in sem že meril na 

poveljniški tank, sem bil obveščen o preklicu povelja glede uporabe orožja s strani ministra Janeza 

Janše. Med tem sem izdal povelje Klopčiču, da se prebije čez varovalno ograjo ob AC na varno mesto. 

Neizvršitev povelja in njegovih besed nikoli ne bom pozabil: »Poveljnik,preko ograje ni možno priti, 

ostal bom z vami.« Hotel je ostati ob meni, čeprav je vedel, se zavedal in obema je bilo jasno, da naju 

bo vojaški škorenj pomendral. Takoj sem ocenil, da ne gre le za moralno dejanje, odnos do človeka, 

do nadrejenega, gre za domoljuba najvišje kvalitete. Besede zahvale so v tem primeru premajhne 

glede na akt tako velikega človeškega formata.  

 

Za prvo kolono je zapustila vrhniško vojašnico naslednja skupina tankov s spremljevalnimi vozili. 

Vozili so po AC in po magistralni cesti proti Ljubljani. Zadnjih nekaj tankov v  koloni na AC je začelo 

manevrirati. Iz voznega pasu proti Ljubljani so zapeljali preko sredinskih odbojnih ograj in zapeljali 

proti gostilni Gorjanc, Dobrovi. Tam se je ta del kolone tankov združil s kolono, ki je pripeljala po 

magistralni cesti. Prevozili so terensko vozilo moje borbene skupine PEM, službeno vozilo milice 

Oddelka milice (OM) Horjul in nekaj osebnih vozil, ki sta jih v barikado postavila miličnik, vodja 

varnostnega okoliša istega OM Stjepan Bočkor in rezervni miličnik Alojz Arzenšek. Tam je še 

motovilil en tank, ki je zašel proti Ljubljani in se vrnil ter nadaljeval z vožnjo za ostalimi v smeri proti 

Dobrovi. Nekaj jih je zašlo na Toško Čelo. Zmešnjava v nočnem bojnem pohodu JA, čeprav so nekaj 

dni prej opravili izvidovanje in smo jih s teritorialci zaznali, vendar nismo razvozlali namena 

njihovega početja. S Klopčičem sva se zapeljala za tankovsko kolono. V času spreminjanja voznega 

pasu za vožnjo proti Ljubljani (treba je bilo zapeljati proti Vrhniki do verig, ki ločujejo vozna pasova) 

sva zgubila sled za tanki. Kaj hitro sva ugotovila, da kolona ni zavila proti mestu. Ob vožnji po 

trianglu sva s Klopčičem uspela ustaviti tovornjak cisterno Saponija Osijek. Postavila sva ga čez 

celotni vozni pas AC v smeri proti Šiški. Voznika sva morala skorajda spoditi s ceste, ker ni verjel, da 

se je pričela vojna. Povedal je sicer, da je v začetku triangla v smeri proti Šiški prehitel tankovsko 

kolono, pa ga ni nihče oviral. Ključe vozila sem mu vzel in jih vrgel daleč čez nasip ob AC. Hitro sva 

nadaljevala z vožnjo po trianglu proti Vrhniki, ker sem vedel, da tankovska kolona še ni prispela do 

ustavljene cisterne. Upal sem, da bo pripeljalo še kako vozilo po AC v smeri Šiške, da bi blokirala z 

barikado umik vojaške kolone. Na vso srečo je pripeljal še en tovornjak, ustavila sva ga in z njim 

blokirala vozni pas AC proti Šiški. V tem času je tankovska kolona že prevozila cisterno. Tovorna in 

ostala vojaška vozila so ostala ujeta med enim in drugim tovornim vozilom, goseničarji so nadaljevali 

z vožnjo. Reševalnemu vojaškemu vozilu in še nekaterim  vojaškim vozilom je uspelo pobegniti nazaj 

proti Vrhniki, torej po nasprotnem voznem pasu, ker s tovornjakom še nisva uspela popolnoma zapreti 

voznega pasu. Barikado je prevzela patrulja milice, ki je takrat vozila na tej relaciji. Dopoldne so viški 

teritorialci od PEM-ovcev prevzeli ujete vojake JA. 

 

Ves ta čas sem razmišljal, kaj počnejo ostali v pod koordinacijski skupini, kje so kamioni načelnika IM 

naloženi s peskom za potrebe blokad, kje so ostale dodatne patrulje milice? Kasneje sem ugotovil, da 

je načelnik IM ukazal enotam milice razpustitev rezerve in dodatne patrulje, ko je bila prireditev pred 
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parlamentom zaključena. Vodstvo UNZ, pa tudi Krkovič, so s svojimi teritorialci praznovali ob dobri 

kapljici na prireditvenem prostoru pred skupščino in v bližnji diskoteki Babilon. O akcijah 30. 

razvojne skupine, kasneje preimenovane v Zaščitno brigado in MORIS je bilo dosti govora po vojni. V 

času pohoda tankovske kolone ni zaznati njihovih aktivnosti. Po radijskih zvezah sem spremljal 

gibanje vojaške kolone in ugotovil, da operater SSD pošilja dosegljive patrulje milice v bližino 

predvidenega potovanja kolone, da postavljajo svoja vozila in vozila slučajno mimo vozečih v 

barikade. Razen omenjenih dveh tovornjakov po avtocesti ni bilo nikogar. Tudi sicer na širšem 

območju Ljubljane do 05. ure zjutraj skorajda ni bilo prometa. Ministru Janši sem se pisno zahvalil za 

preklic uporabe orožja. Prepričan sem bil takrat in tudi danes, da bi naju s Klopčičem zasuli tanki T 

84 z granatami, raketami, »pošpricali« z mitraljezi in avtomatskimi puškami. Teritorialci na terenu v 

tistem času še vedeli niso, da je skorajda mimo njih peljala kolona tankov. Obveščeni smo bili, da so 

med Južno in Zahodno obvoznico maskirani vojaki JA. Na to lokacijo sem usmeril nekaj borbenih 

skupin PEM-a. Ugotovili so, da je bil en vod TO na počitku v bližini Ceste na Ključ, en vod na Cesti 

Briško Beneškega odreda in ena skupina teritorialcev pod viaduktom na Tržaški cesti. Nihče ni vedel 

za premike tankov. Nihče jim tudi zameril ni, kajti enote niso imele radijskih postaj, kar sem večkrat 

na srečanjih omenil.  

 

S Klopčičem sva na širšem ljubljanskem območju postavila nešteto barikad, sestavljenih iz osebnih, 

tovornih vozil in avtobusov. Na najini relaciji sva srečala starešine milice, tudi komandirja PM 

Ljubljana Vič Rudnik Marka Jakopina in PM Ljubljana Center Andreja Torkarja, ki sta skupaj z 

miličniki postavljala barikade. Sami so ocenili, da ni čas za odmor, čeprav jih je na počitek poslal 

načelnik IM.  Ko sva se pripeljala do mosta čez Savo na bežigrajski strani (obvoznica še ni bila 

zgrajena), sem ukazal Klopčiču ustaviti vozilo in ga umakniti s cestišča. Sam sem šel proti Črnučam, 

po nasprotnem voznem pasu, goseničarji pa proti meni po pravilnem voznem pasu iz smeri Črnuč 

proti Bežigradu. Ugotovil sem, da se je ta skupina vračala iz Trzina in nameravala najbrž v 

moščansko vojašnico. Ker so me prepoznali, so po prevoženi dobri polovici mosta zapeljali čez 

odbojne ograje in se odpeljali nazaj v Trzin, kjer so kasneje ostali v blokadi. S Klopčičem sva z vožnjo 

nadaljevala proti Šentjakobu. Zbudila sva nekaj voznikov tovornjakov-cistern, ki so počivali na 

parkirnem prostoru Belinke. Tiste voznike, ki jim je bilo po kratki obrazložitvi jasno, kaj se dogaja, sva 

usmerila v postavitev barikad k že omenjenemu mostu. Midva sva z ostalimi cisternami nadaljevala  

vožnjo proti mostu v Šentjakobu in ga z obeh strani z njimi blokirala. Ker je ostalo še nekaj 

tovornjakov, sva blokirala tudi magistralno cesto proti Zasavju. Tam se nama je pridružil pomočnik 

poveljnika Specialne enote milice (SEM) Dušan Gorše. Hitro sva izmenjala informacije in nadaljevala 

vsak svoje delo. Aktivnosti SEM sem spremljal po kriptirani radijski postaji, ki mi jo je že pred 

agresijo dal na posodo poveljnik SEM Vinko Beznik, dne 20.01.1991. 

 

Republiška koordinacija je odločila, da odredim blokado vojaškega objekta v Ortneku. Miličniki PEM 

so blokado z barikado izvajali več kot teden dni. 

 

Ne morem tudi mimo barikade na Škofljici. Miličniki PEM so jo izvedli takoj po izvozu vojaške kolone 

iz vrhniške vojašnice. Do miličnikov PEM in patrulje milice se je, ob 03.40 uri, pripeljalo do 

blokadnih mest Škofljica-Novo mesto in Škofjica-Kočevje terensko vozilo s šestimi vojaškimi policaji 

JA, ki so imeli kalašnike z odprtimi bajoneti v rokah. Z njimi so nekateri odrivali miličnike. Po 

obvestilu sem po radijski zvezi sporočil miličnikom, da so vojaški policaji obkoljeni in če se ne bodo 

umaknili od njih in prenehali z agresivnim vedenjem z ogrožanjem miličnikov, bomo uporabili strelno 

orožje. To opozorilo so slišali in je zaleglo, čeprav ni bilo drugih miličnikov v bližini. Opazovali so 

blokadni mesti in hoteli v vojašnico Šentvid. Komandant vojaške policije, major Rajko Meh, je med 

tem poklical načelnika IM v zvezi dovoljenja za prihod v mesto. Dovolil jim je povratek proti Dolenjski 

(Meh je kasneje prestopil in se po vojni zaposlil v MNZ. Opravljal je delo načelnika IM v UNZ Slovenj 

Gradec do upokojitve). 

 

Kasneje je bila ena izmed pomembnejših barikad pri Gorjancu v oskrbi in skrbi za učinkovito 

ustavitev vsega prometa v rokah pripadnikov TO. Barikada je bila minirana in »začinjena« s plinskimi 

bombami. Po odločitvi vodje pod koordinacijske skupine je bila, menda zaradi nevarnosti, prva 

zamenjana z mobilnimi ovirami. Neposredno ob barikadi je bil že takrat gostinski lokal Paviljon. 
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Vodja takratnega gostinske obrata je po vojni zahteval od mene, da mu povrnemo stroške izpada 

dohodka, ker ni bilo gostov do umaknitve barikad. 

 

Prve blokade prometnic z organiziranjem barikad so do poznih jutranjih ur izvajali izključno miličniki 

z rednimi patruljami. Vsaka enota milice je imela po eno patruljo, le postaji prometne milice sta imeli 

po dve patrulji na ljubljanskem križu. Dodatne patrulje je načelnik IM razpustil po proslavi. Brez moje 

vednosti je razpustil tudi del rezerve PEM, ki je bila nameščena na OM Polje. Ob izvozu tankov so bili 

k sreči še na OM Šentvid in so se takoj vključili v oviranje pohoda tankovske kolone. Sam PEM-a 

nisem razpustil, ker sem pričakoval izvajanje provokacij JA. Načelniku IM sem tekom priprav pred 

proslavo dal pisno informacijo o aktivnostih JA, ki jo je pridobil miličnik PEM-a. Šlo je za vojno 

napoved, ki je ni jemal resno. 

 

Po prvi zmedi ob izvozu tankov in drugih vozil iz vrhniške vojašnice se je opravil vpoklic starešin in 

miličnikov ljubljanskih enot. Do jutra so bili vsi ljubljanski aktivni in rezervni miličniki na delu. 

Postavljenih je bilo nešteto barikad, ki so se po nekaj minutah prestavljale na druge lokacije, pač 

glede na potovanje tankovske kolone. Marsikdaj se je zgubila nit o gibanju posameznih patrulj milice. 

Poveljujoča načelnika UNZ in IM sta v mojih prostorih SSD ukazovala neposredno mojim miličnikom, 

ki so umirjali pregreto ozračje s strokovnim delom. Celotna PEM je bila aktivna od izvedbe varovanja 

proslave pred parlamentom, do izvedbe barikad. Na delu smo bili brez počitka. Ker sta poveljujoča v 

blokade pošiljala borbene skupine PEM brez vednosti mojega operativnega štaba, je trajalo kar nekaj 

časa, da sem jih našel in zamenjal z miličniki področnih PM.  

 

Po umiritvi situacije smo uspeli ob analizi dogajanja prešteti barikade na ljubljanskem območju. Vseh 

je bilo 58. 

 

Prvi dan vojne sem opozoril in predlagal načelniku IM postavitev barikade pred vhod v vojaško 

bolnico Mladika, sedanji sedež zunanjega ministrstva na Šubičevi ulici v Ljubljani. Dobil sem 

negativni odgovor, češ da gre za bolnico in ni pravne podlage za tako početje. Kljub temu, da smo že 

takrat vedeli, da se v reševalnih vozilih prevažajo vojaški specialci, je trajalo kar nekaj dni, da je bil 

pred vhod postavljen tovornjak. Z vrha zvonika bolnice so nas spremljali vojaški ostrostrelci, kajti 

nasproti njih smo bili opazovalna točka. Tu je še danes glavni vhod v UNZ na Prešernovi 18. 

 

Z ukinitvijo pripravljenosti v delovnih organizacijah za potrebe barikad, po predlogu vodje pod 

koordinacijske skupine in ukinitvijo opazovanja vrhniške vojašnice po ukazu šefa obveščevalno 

varnostne službe TO Andreja Lovšina (bil je tudi član Republiške koordinacijske skupine,) je bilo 

veliko zamočenega. Lovšin se je namreč dogovoril z poveljnikom SEM 24.06.1991, da SEM-ovci ne 

opravljajo več opazovanja vrhniške vojašnice. menda zaradi kompromitiranja. Še dobro, da ni vedel 

za opazovalce TO in milice, da smo opravljali iste naloge. Člani pod koordinacijske skupine nismo bili 

obveščeni o vojaških premikih na Primorskem, izvozu reškega korpusa in že streljanju na Dolenjskem. 

Prav o dolenjskem dogajanju sem posredoval pisno informacijo načelniku IM na dan slovesnosti.   

Nekaj let po vojni smo bili obveščeni, češ da je imel slovenski politični vrh z Republiško 

koordinacijsko skupino podatke o agresiji, začetku vojne, pa so to prikrili zaradi nemotene izvedbe 

svečanosti pred parlamentom in »diplomatskega miru«. Osebno menim, da temu ni tako. Če bi to 

veljalo, bi najbrž najbolj zaupnim še iz vrst organizatorjev MSNZ to sporočili in bi na primernih 

mestih pripravili mobilne barikade, opazovalcev pa ne bi umikali od vojašnic. Najmanj, kar bi lahko 

storili, bi dvignili nivo pripravljenosti. Zgodilo se je ravno nasprotno. Tudi rezervo so v milici in TO 

sprostili. Po naših načrtih tanki ne bi mogli zapustiti Vrhnike, tako pa je Republiška koordinacijska 

skupina vključno z vodjo republiške pod koordinacijske skupine prevzela vajeti v svoje roke. V 

podkrepitev pa tekst Janeza Janše v Premikih, ko je zapisal, da ga je skoraj kap, ko ga je operativni 

dežurni obvestil o izvozu tankov iz vrhniške vojašnice. V nadaljevanju opisuje: »ker smo  bili trdno 

prepričani, da so območni, pokrajinski štab TO in operativna pod skupina Ljubljanske pokrajine že 

najmanj od 23. maja naprej pripravljeni za blokado te najnevarnejše enote v Sloveniji. Kljub izrecnim 

navodilom in zadostni količini minskoeksplozivnih sredstev, ki je bila na voljo Ljubljanski pokrajini, 

pa tega niso storili. Prve pregrade je iz avtomobilov postavila šele policija. Zbudil sem Igorja, ki je 

ravno zadremal. Tudi njemu ni šlo v glavo, kako je tankovski izpad mogoč. Kje so barikade, kje so 
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enote?« Postavljam vprašanje odgovornim -  ali so  člani Republiške koordinacijske skupine postavili 

Janšo in Bavčarja na stranski tir in delovali mimo obeh, ali je Janša z zapisi v knjigi zavajal javnost, 

porival v nestrokovnost mimo operative območni in pokrajinski štab TO ter Ljubljansko pod 

koordinacijsko skupino, komu v prid sta delovala prvi VOMO-vec in vodja Ljubljanske pod 

koordinacijske skupine? Le milici in PEM ni bilo kaj očitati.  Zaradi mojih že zapisanih ugotovitev in 

nerazumljivih ukrepov so nastale nepopravljive posledice vojaškega marša do Brnika. Nastala je 

ogromna materialna škoda, bilo je veliko ranjenih in mrtvih na obeh straneh. Sam lov za tanki sem 

takrat poimenoval »ti loviš«.  

 

Tekom vojne do jeseni smo varovali objekte državnega pomena v centru mesta (tudi z blokadami in 

barikadami), vključno s Cankarjevim domom, vojaški objekt Ortnek in izvajali varovanja potovanj 

slovenskih in tujih politikov, opravljali intervencije, prijetja in spremljanje zajetih vojakov v različne 

kraje, spremljanje in varovanje vojakov, ki so se predali, varovali starše, ki so obiskali svoje sinove v 

enotah JA, varovali objekte državnega pomena, izvajali aktivnosti za preprečevanje vzpostavitve 

zračnega mostu  iz različnih avio baz JA na Brnik v lokacijah pred Brnikom in v Litiji, pospremili 

tankovsko kolono iz Brnika nazaj v vojašnico in cel vojaški kontingent iz ljubljanskega območja proti 

Kopru na ladjo. Vmes je bilo nešteto aktivnosti ob katerih je bil ustreljen miličnik PEM  Stanko 

Strašek  in ranjen pomočnik poveljnika 1. voda Franc Trbovšek. Po vojni so pemovci izvajali prijetja 

oficirjev JA, varovali mejo z R Hrvaško v kočevsko-ribniškem območju in opravljali še vrsto 

pomembnih operativnih nalog. Brez zased, blokad in barikad ne bi bili tako uspešni, kot smo bili. 

 

Po umiritvi situacije, še posebej po Brionskem premirju se je pokazala potreba po umiku fiksnih, 

stalnih barikad. Prve dni vojne je vladala zmeda na cestah, kljub manjši gostoti prometa. Zaradi 

boljše pretočnosti, pa kljub temu zagotovljeni obrambni moči, je Republiška koordinacijska skupina 

odločila, da se barikade odstranijo in pomembne varnostne točke nadomestijo s premičnimi 

protitankovskimi ovirami. V ekipo za protitankovsko oviranje sem predlagal vodjo sektorja za varnost 

cestnega prometa UNZ Ljubljana mesto samostojnega inšpektorja Emerika Peterko in samostojnega 

inšpektorja za varnost cestnega prometa iz istega sektorja Leona Gorupa. Omenjena ekipa je delovala 

v okviru mestnega sekretariata za ljudsko obrambo. Člani ekipe so se večkrat sestajali in skladno z 

gostoto prometa ter varnostno situacijo predlagali pod koordinacijski skupini ukrepe.  

 

Še kako pomembno je bilo sodelovanje obeh struktur, miličniške in teojevske. Najbolj smo to občutili 

miličniki PEM in SEM ob spremstvu kolon z varovanimi osebami, ob intervencijah, operativnih 

akcijah in premikih. Enako je veljalo za mobilne enote TO ob intervencijah in izvajanju operativnih 

nalog. Prvi dan vojne ni bilo zadostne koordinacije med strukturama na terenu, vendar so se fantje z 

obeh strani kaj hitro »ujeli«. Na ravni 5. Pokrajine in PEM je bilo sodelovanje z obveščanjem vse 

skozi odlično. Nekatera blokadna mesta so bila kadrovsko sestavljena iz obeh struktur. Ta so bila tudi 

najbolj mobilna. Vsako blokadno mesto, kjer je bil prisoten miličnik, je bilo opremljeno z radijsko 

zvezo. Kjer so bile postavljene miličniške barikade in v bližini teojevske, so za zvezo skrbeli miličniki. 

TO je bila v prvem obdobju vojne slabo opremljena z radijskimi zvezami. Posluževali so se kurirjev in 

telefonov občanov v bližini barikad. Oskrba je bila bolje organizirana kot v milici. Naši teojevski 

prijatelji in občani so pogosto skrbeli, da miličniki niso bili lačni in žejni. Nekatere delovne 

organizacije in gostinci so poskrbeli, da so eni in drugi na blokadnih mestih in barikadah zdržali. 

Posebej je treba omeniti hotel Union, Maksi market, večino ljubljanskih in okoliških gostiln. Za 

kadilce je posebej skrbela Tobačna tovarna Ljubljana in moj prijatelj, direktor Bojan Simonič. Na 

omenjena mesta so vozili cigarete kar s kombiji.  

 

Kot primer dobrega dela in odličnega sodelovanja na barikadah navajam primer prijetja oficirja JA, 

ki sem ga osebno spremljal od izvoza iz moščanske vojašnice do ustavitve in prijetja na izvozu iz 

ljubljanske obvoznice na bivšo Titovo cesto pri Smeltu. Po radijski zvezi sem obvestil o dogajanju vse 

patrulje milice, barikade z delavci milice in pripadniki TO. Na omenjeni barikadi je bil ustavljen in 

prijet oficir JA. Ni imel niti časa, da bi prijel za pištolo ali škorpijona na sovoznikovem sedežu, niti 

prijeti za bombo M 75, ki je bila v predalu ob vozniku. Orožje, strelivo in eksplozivna sredstva so mu 

zasegli bežigrajski miličniki ob moji prisotnosti. Oficir ni imel možnosti pobega mimo miličniške in  

TO-jevske barikade. 
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V nadaljevanju želim odgovoriti na določena vprašanja. 

 

Aktivni in rezervni miličniki PM in OM, njihove patrulje, borbene skupine PEM in SEM, pa tudi 

kriminalisti so sporočali operativne informacije SSD UNZ Ljubljana in UNZ Ljubljana okolica, ki sem 

ju vodil kot vodja sektorja. Tja so se kanalizirale tudi vse operativne informacije enot UNZ Ljubljana 

okolica, kajti omenjena UNZ ni imela svoje SSD. Informacije so prihajale tudi v štab PEM, določene 

informacije sem dobil preko republiške pod koordinacijske skupine, VIS-a in direktno od 5. 

Pokrajinskega štaba TO. Ob omenjenih funkcijah sem opravljal tudi dela in naloge inšpektorja za 

vojne enote milice (VEM), posebne enote milice (PEM) in obrambni načrt. Lahko zatrdim, da sem bil 

eden izmed bolje informiranih operativcev tistega časa. 

 

Pri pregledu arhiva MNZ RS za ljubljansko območje sem bil razočaran in s tem seznanil ustrezno 

komisijo Združenja Sever. Za obdobje pregleda, od 04.10.1990 do 27.10.1991, sem našel le nekaj 

dokumentacije, ki je bila zame relevantna. Večine pričakovanih dokumentov ni bilo v devetih škatlah, 

pripravljenih za  predajo Arhivu Slovenije. V poročilih PM in OM sem pri nekaterih enotah zasledil, 

da so se v enotah ali pri miličnikih na terenu oglasili pripadniki TO. Največ takih zapisov sem zasledil 

v poročilih PM Vrhnika, PM Domžale in OM Šentvid. Posebnega pisnega materiala ali dokumentov 

glede barikad nisem zaznal. 

 

Litostroju in še nekaterim gre zahvala, da so postale barikade mobilne. Na želene lokacije so jih 

pripeljali sami ali KPL. Pripadniki TO so jih usposobili, jih skupno z miličniki fizično ter operativno 

varovali in jim dali dušo. Prvi španski jezdeci in tetraedri so prispeli na lokacije brez sponk in jeklenih 

vrvi. Nekatere barikade so zato služile namenu po vedenju vodstva enot, dejansko pa so jih operativci 

na terenu postavljali ali umikali po svojih merilih. Kaj kmalu so bila orodja med seboj povezana in 

barikade postavljene. Šele z ukazom pristojnih je bila barikada umaknjena in za tem ponovno 

postavljena. Ob prevozih kolon z varnostnim spremstvom z varovanimi osebami in ob siceršnjih 

potrebah so bile barikade še kako mobilne po zaslugi ene in druge strukture, ki so živeli z barikadami. 

 

Z delavci Litostroja in vodstvom koncerna so imeli dobre kontakte miličniki, vodja varnostnega 

okoliša PM Ljubljana Šiška in vodstvo te enote, pa tudi jaz osebno zaradi izdelave španskih jezdecev 

in tankov, ki so bili na remontih, popravilih in sicer skriti v Litostroju. Ob izvajanju del so sami 

opozarjali na varnostno obnašanje, ker je bilo veliko delavcev iz drugih republik, med njimi nekaj 

zagrizenih jugofilov, nekaj pa tudi sorodnikov oficirjev JA. Velika večina je bila lojalna, mnogi so se 

sami javljali na dolžnost v TO. Sami so na njim znan način izločili tiste, ki jim niso zaupali. Imeli so že 

izkušnje od litostrojskih štrajkov naprej. Prav tako milica. Opravili so pomembno delo. V kratkem 

času so v tajnosti izdelali nešteto španskih jezdecev, pridobili in priredili sponke z jeklenimi vrvmi, 

servisirali zajete tanke in druga oklepna vozila. 

 

Glede seznamov JA za naš odstrel pa takole. Veliko se je govorilo, kaj bi se zgodilo z odgovornimi 

nosilci osamosvojitvenih procesov. Ustvarjali so se seznami organizatorjev »državnega udara«. 

Povsem normalno bi dejali, kot v vsaki državi. Odpadniki, prevratniki, sovražniki države so na spiskih 

državnih tajnih služb. SDV in KOS so imeli sezname posameznikov in pripravljene lokacije za njihovo 

namestitev. Uradno nisem videl v nobenem arhivu seznama nasprotne strani, razen spiska oseb, 

pomembnih občinskih uradnikov Vrhnike. V spominu imam 11 oseb, ki naj bi jih JA likvidirala. Prav 

tako so bili na slovenski strani izdelani seznami oficirjev JA in delavcev ali sodelavcev SDV, ki jih je 

bilo potrebno prijeti in privesti pred sodišče. Nekaj teh so prijeli pripadniki Zaščitne brigade TO, 

kriminalisti in PEM-ovci. Prijeli smo »bodoče« šefe carine in milice, ki so bili poslani iz Beograda, 

našega nekdanjega sodelavca v RSNZ, namestnika načelnika KOS-a Ljubljanskega korpusa 

polkovnika Miladina Nedovića in še mnoge druge v času vojne, pa tudi po vojni v okviru akcije 

»OFICIR«. Po predajah, zajetjih in prestopih se je izvajala selekcija. Nekateri so pričeli z delom v 

enotah milice ali TO, nekateri so bili izpuščeni, nekatere so miličniki PEM pospremili v selekcijske 

centre ali zapore. Če bi se stvari drugače odvile, bi prav gotovo potegnili krajšo varianto. Prepričan 

sem, da ne bi danes pisali teh zapisov. Vendar sem prepričan, da bi bil tudi v takem scenariju naš trud 

poplačan. Domovina bi bila obarvana z našo krvjo, vendar bi zanamci uspeli. Slovenci bi slej ko prej 
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postali gospodar na svoji zemlji. Usoda je hotela, da smo v tisočletni zgodovini in želji po 

samostojnosti uspeli prav mi in naša generacija. 

 

V delovnem gradivu je omenjeno, da je pisec v začetku julija predlagal ustanovitev in formiranje 

prostovoljnih skupin za postavitev barikad. Omeniti moram, da smo o postavitvi barikad na območju 

UNZ Ljubljana okolica in UNZ Ljubljana mesto in s tem tudi na območju 5. Pokrajine TO (čeprav se 

območja niso pokrivala zaradi reorganizacije TO) izdelali načrte že pred agresijo. Usposabljanja o 

postavitvi in varovanju barikad je organiziral 5. Pokrajinski štab. 

 

Barikade so vestno varovali in branili tako miličniki, kot teritorialci. Kljub temu je prišlo do hujše 

nesreče na barikadi v Savljah, ko ženska ni hotela poslušati ukaza pripadnikov TO in je z vožnjo 

nadaljevala z osebnim avtomobilom. Zapeljala je na mino, se hudo telesno poškodovala in uničila 

avtomobil.  

 

Uporabo plinskih jeklenk za utrditev barikad je odredil komandant 5. Pokrajinskega štaba TO, ker ni 

bilo na razpolago min. Na določenih mestih so jih pripadniki TO med seboj povezali z jeklenimi vrvmi 

ali verigami in zaklenili z obešankami. Mislim, da je pred zamenjavo barikad s tetraedri in španskimi 

jezdeci odredil odstranitev plinskih jeklenk vodja pod koordinacijske skupine. 

 

Predlagam, da se v gradivu uporablja termin milica, kajti šele po vojni se je milica preimenovala v 

policijo. Rdeče zvezde smo miličniki zamenjali s kokardami na pokrivalih tik pred slavnostno 

prireditvijo 25.06.1991. 

 

Komisija za postavitev barikad ali kako se je že imenovala, se je sestajala v Kresiji na Adamič 

Lundrovem nabrežju 2 pod okriljem mestnega sekretariata za ljudsko obrambo. Občasno se je 

sestajala v prostorih UNZ Ljubljana mesto na Prešernovi 18. 

 

Železne zvezdice, domiselno  improviziran pripomoček za ustavitev vozil, je pridobil tudi komandir 

PM Ljubljana Bežigrad Boris Celar in jih razdelil nekaterim enotam ter PEM. K sreči ni bilo potrebe, 

da bi milica ta sredstva uporabila. 

 

Umik fiksnih barikad in zamenjava z mobilnimi, s tetraedri in španskimi jezdeci je ponovno zahteval 

večje angažiranje milice. Še bolj je bilo potrebno spremljati varnostne razmere in v primeru potreb 

angažirati večje število miličnikov, da bi z obveščanjem in sodelovanjem s pripadniki TO barikade 

pravočasno postavili na mesta, ki so bila načrtovana. Prehod na omenjeno mobilnost je pomenil za 

milico, pa tudi za TO, precejšnji operativni zalogaj. 

 

Ob tej priliki se zahvaljujem vsem domoljubom, ki so prispevali ogromen delež v mozaiku 

osamosvojitvenega procesa. Pa najsi bo to strokovna elita pripadnikov TO, miličnikov, kriminalistov 

in drugih delavcev organov za notranje zadeve, gasilcev, lovcev, reševalcev, novinarjev, elektrikarjev, 

delavcev vodovoda, politikov in drugih, pa tudi državljanov R Slovenije, po rodu iz nekdanjih 

jugoslovanskih republik. Še posebna zahvala gre vsem tistim krajanom, ki so ob barikadah, bojnih 

akcijah in sicer neposredno pomagali pri izvedbi priprav in akcij, da smo postali gospodar na svojem. 

Zahvaljujem se tudi tebi, spoštovani kolega, veteran iz vrst TO, Stane Lunder. Brez tvoje zagnanosti, 

volje, znanja, stroke, odnosa do sočloveka in domovine v tistih težkih časih ne bi bili tako uspešni, kot 

smo bili. Korajžno naprej tudi z zapisi, da ponosno pustimo svojo sled bodočim rodovom v spomin in 

opomin.  

 

Moje pisanje lahko pisec gospod Stane Lunder posreduje vsem veteranom, le glede javne objave in 

avtorskih pravic si pridržujem pravice. Ta del arhiva bo posredovan tudi Združenju Sever, 

komandantu 5. Pokrajinskega štaba TO Ljubljanske pokrajine gospodu Mihi Butari, Območnemu 

združenju ZVVS mesta Ljubljane in nekaterim sodelavcem iz takratnih časov v milici in TO.  

 

 Kamnik pod Krimom, 15.11.2012 

 Stane Leskovšek 



15 

 

 

Pisni prispevek k gradivu--- o sanitetni oskrbi  enot na barikadah - stotnik Dr. Bogomir Žižek , 

načelnik sanitete na 51. obmŠTO 

 

Sanitetna služba je imela v času agresije nalogo zagotoviti nemoteno  sanitetno  preskrbo enot na 

položajih. Pri tem smo imeli nemalo težav. Nekaj sanitetnega  materijala (torbe za bolničarje, 

nahrbtnike za tehnike) nam je uspelo zagotoviti iz lastnih skladišč TO, nismo pa imeli dovolj 

usposobljenega zdravstvenega kadra. 

 

 Na podlagi javnega poziva so se v velikem številu kot prostovoljci javili študenti medicine, med njimi 

je bilo kar nekaj parov, ki se niso želeli ločiti. Temu nisem nasprotoval, saj sem se zavedal, da bodo 

enote sanitetno še bolj učinkovite. 

 Toda začele so se pojavljati težave, ker so nadebudni medicinci zahtevali vedno več medicinskega 

materijala in zdravil. Marsikateremu sanitetnemu pripomočku oz. zdravilu je namreč potekel rok 

uporabe. S humanitarnimi pošiljkami evropskih držav si nismo mogli kaj dosti pomagati, ker so tudi ta 

bila stara ali pa bolj primerna za uporabo v misijonih. 

 

Iz zagate nas je ves  čas reševalo osebje lekarne bolnice dr. Petra Držaja, ki ni nikoli vprašalo ali bo 

kdaj vse to plačano, kar se nam je praviloma dogajalo pri drugih lekarnah.  

Medicinci, v funkciji bolničarjev, so se hitro vživeli v specifično delo na terenu. Prvi teden niso imeli 

dosti dela, saj težje poškodovanih ni bilo. Ko je neposredna nevarnost popuščala, s tem pa tudi 

zbranost in disciplina med pripadniki TO, so se šele začele težave. Bilo je kar nekaj nesreč z orožjem, 

tudi s smrtnim primerom. V zadnjem primeru je šlo za uporabo "ruske rulete". 

 Ker so bile enote  več deset dni na položajih, so se spletle tesne vezi z okoliškim prebivalstvom.  

 

Nekateri bolniki so pričeli zahajati kar v improvizirano ambulanto, saj je to bilo bližje, pa še dobili so 

hitro in dobro oskrbo.  

V Stanežičah je dr. Grosek, s pomočjo obrtnikov različnih strok, v hiši Krajevne skupnosti uredil 

prostore za ambulanto, malo kirurgijo in uredil sanitarne prostore (tuše) za primer kontaminacije in 

uporabe  bojnih strupov. 

K sreči do tega ni prišlo, čeprav so oficirji iz šentviške kasarne ves čas grozili z uporabo le-teh. To je 

nekaj utrinkov iz takratnih dni, ko se je delala zgodovina. Za vsak dan sem skrbno beležil dogodke.  

 

Nekaj jih je na žalost že utonilo v pozabo, rokovnik- dnevnik pa sem, po končanih vojnih aktivnosti, 

predal 51. območnemu štabu TO.  

 

Anekdota: Svojega vestnega namestnika,  dr. Rajka Černivca, sem poslal po sanitetni materijal in 

zaščitno opremo v kasarno v Borovnici, ki so jo pred tem zapustili agresorski vojaki. Ukaz je ukaz: 

prinesel mi je 40-let stare povoje za prvo pomoč, cel kup zarjavelih opornic in zaščitne maske za 

konje. 

 

Stotnik dr. Bogomir Žižek 

December  2012 

________________________________________________ 

Novembra in decembra  2012  sem  celotno gradivo  poslal po mailu in obenem  zaprosil za 

pripombe svoje bivše soborce - polk.Franca Kunovarja, maj. Bojana  Mikuša, polk.Miha 

Butaro, stotnika Iva  Furlana, Staneta Leskovška - komandanta enote PEM, podpolkovnika 

Rada Senčurja, stotnika (po vojni na formacijski dolžnosti s činom majorja ) Dušana 

Levičnika,  polk .Miloša Šonca, majorja Braneta Ajdiča, polk. Petra Zora,  

stotnika Dr. Bogomirja Žižka, majorja Stasila Burjo, majorja Boruta Zajca, maj. Stojana 

Kastelica...in še nekatere soborce. 

 

Njih sem tudi pooblastil, naj to gradivo pošljejo še naprej, drugim našim soborcem, da bi tudi 

oni imeli možnost dodati svoj pripombe, popravke mojega gradiva  in videnje  tistih  dni. 
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Konec decembra sem  zbrano gradivo še enkrat poslal  Stanetu Leskovšku (PEM) s 

predlogom in prošnjo, če lahko tudi njegovi  »Severjevci«  napišejo kakšne pripombe ali  

prispevke za to gradivo. 

 

Nekateri od mojih  teritorialcev   so  mi  odgovorili,  nekateri mi  tudi niso, drugi spet niso  

hoteli niti komentirati tega gradiva, nekateri  pa  niso želeli,  da se objavi pod njhovim 

imenom, čeprav so mi poslali svoj prispevek za objavo.  

 

Spoštujem njihovo odločitev. 

 

 

Uvod 
 

Ker je po mojem vedenju  samo  naš 51. obmŠTO ( stacioniran v Ljubljani, v takratni stavbi 

občine Šiška)  organiziral skupine  za hitro postavitev barikad, sem se zato  odločil, da poleg 

ostalih inžinirijskih delovanj bolj detajlno  opišem tudi ta del obrambe našega glavnega mesta. 

 

V začetku julija 1991  (prvega  ali drugega  julija) sem svojemu  poveljniku  51. obmŠTO  

majorju  Rihardu Urbancu  in načelniku štaba majorju Francu Kunovarju, predlagal  

ustanovitev in formiranje prostovoljnih  skupin  civilnih oseb za hitro postavitev  barikad  na 

našem  vojaškem območju.  

 

Ideja za ta predlog  se mi je  porodila   tudi zaradi doktrine  SLO (splošni ljudski odpor), ki je 

bila dolga leta tako aktualna v  bivši Jugoslaviji. 

____________________________________________________________________ 
Pripomba oz. dopolnitev - Stane Leskovšek, komandant Posebne enote milice  
V delovnem gradivu si  omenil, da si v začetku julija predlagal ustanovitev in formiranje prostovoljnih 

skupin za postavitev barikad. Omeniti moram, da smo o postavitvi barikad na območju UNZ Ljubljana 

okolica in UNZ Ljubljana mesto in s tem tudi na območju 5. Pokrajine TO (čeprav se območja niso 

pokrivala zaradi reorganizacije TO) izdelali načrte že pred agresijo. 

 Usposabljanja o postavitvi in varovanju barikad je organiziral 5. Pokrajinski štab. 

___________________________________________________________ 

Moja pripomba:   Glede  na pripombo  kolega Staneta, se  strinjam  z   njegovo  trditvijo, da so bile  

lokacije barikad  določene  že prej  in da so bile te barikade že prvi  dan vojne  postavljene  na, za to 

že prej določenih mestih. 

Vendar pa so bile, zaradi  normalizacije pretočnosti prometa, barikade kasneje  umaknjene  ob   

robove  teh cest. 

V primeru napada naj bi jih  ponovno  postavile  usposobljene ekipe KPL, ki bi se pripeljale iz 

Ljubljane. 

 

In če bi se zgodilo  tako, kot v prvih urah vojne,  bi mogoče spet ne bile postavljene dovolj hitro. 

Prostovoljne   skupine  civilnih  oseb za hitro postavitev barikad  so bile organizirane  in pripravljene 

šele  v začetku  julija, samo  za   primer  nenadnih  in nepričakovanih situacij, saj  bi svojo  barikado, 

kot  najbližji  krajani,  postavile  v  neprimerljivo  hitrejšem  času, kot pa  skupine   delavcev  KPL-ja, 

ki bi se morale  zbrati,  pripeljati  iz Ljubljane  in  v kratkem  času postaviti več barikad. 

_______________________________________________________________________ 

Ljubljana je bila namreč od prvega dne vojne, zaradi možnega  zavzetja  s strani  JA , 

zaščitena in zaprta  z barikadami, ki so stale po vseh večjih križiščih in vpadnicah v  naše 

glavno mesto. 
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Promet  v Ljubljano in iz nje je bil zato zelo oviran  in verjeli smo, da bi barikade 

predstavljale  trd oreh za morebitni vdor  pehotnih in oklopnomehaniziranih enot   JA, ki smo 

ga lahko pričakovali vsak trenutek. 

 

Barikade so bile raznovrstne - od  betonskih protitankovskih tetraedrov-piramid (načeloma 

povezanih z debelo jekleno vrvjo), železnih španskih jezdecev iz traverz in povezanih z 

debelo  žično –jekleno vrvjo(zajlami)  in  avtomobilov,  kamionov,  avtobusov ter delovnih 

strojev. 

V eni od  barikad  v Medvodah  (sedaj semaforizirano križišče ob prehodu čez progo) je  bilo  

poleg  kamionov in jeklenk s plinom tudi 20-30  smodniških polnjenj (potisni eksploziv  v 

tulcih - teže cca 3-4 kg) za  tank  M84.  . 

_______________________ 
Pripomba oz. dopolnitev - Stane Leskovšek, komandant Posebne enote milice  

Miličniške barikade (op.v prvih trenutkih vojne )so bile organizirane in postavljene iz živega prometa 

ob prodoru tankovske kolone. Ostale barikade in minska polja v prvih dneh vojne ste postavljali 

teritorialci, torej drži, kot si zapisal ti in Furlan. Nekatere minirane barikade so postavili tudi 

Beznikovi specialci, ostala milica pa ne. 

 __________________________ 

V prvih dneh vojne so bile barikade formirane pretežno  iz kamionov naloženih z gramozom 

ali skalami,  kamionov prikoličarjev,  ki smo jih prvi dan vojne ustavili na cestah in vključili v 

barikade, avtobusov LPP (v nekaterih so bile  postavljene  PTM  A3),  posameznih skupin  

PTM (včasih-vidno  postavljenih kar na asfaltu),  ter jeklenk  gopodinjskega plina po 

križiščih. Jeklenke so se zaradi močnega julijskega sonca pregrevale, zato so jih teritorialci na 

barikadah  zaradi varnosti dostikrat  postavili v senco ali celo v kleti nabližjih objektov . 

________________________________________________________________- 

 

 

 

 

 

 

 

Opis  najbolj  uporabljane   protitankovske mine v vojni leta  1991 
 

Protitankovska antimagnetna mina   TMA-3   in    vžigalnik  UTMAH-3 
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Slikovno  gradivo je iz  arhiva  Državne enote NUS, Uprave RS za zaščito in reševanje.(I.B.) 

 Opis  in način delovanja mine 

Telo  mine je iz  litega  trotila  (TNT ) mase 6,5 kg  v katerega   je vlita ročica – trak za 

nošenje mine. Mina  je z zunanje strani armirana z juto in s stekleno volno. Na mestih, kjer 

namestimo vžigalnike in dopolnilni vžigalnik, so valji prešanega  trotila (200g –za aktiviranje  

litega trotila), pojačani z heksogenom in z utori za vžigalnike. 

Pod silo 1,8kN se glava vžigalnika stre in s trenjem aktivira zažigalno zmes, ki preko 

detonatorske kapice aktivira eksplozivno polnenje. Vžigalnik (UTMAH-3) je antimagnetni-

kemični. 

 Pripomba oz. dopolnitev: stotnik  Ivo Furlan- pomočnik poveljnika za oskrbo- 5. PŠTO:  

Vodstvo koordinacije, ki je poveljevalo na nivoju mesta Ljubljane, nam barikad ni pustilo postaviti 

pravočasno in  v skladu z obrambnimi načrti, ki smo jih pripravili še v času Manevrske strukture v 

MŠTO-ju jeseni 1990 in smo jih glede  na  situacije  na terenu prilagajali praktično do začetka 

spopada z JLA. 

V  popisu smo imeli točno določeno težko mehanizacijo in ostale fortifikacijske ovire, za vsa 

pomembna križišča in ceste v samem mestu, kakor tudi v okolici, predvsem pa na obvoznici. Jasno je, 

da sama fizična ovira brez  namestitve ustreznega eksploziva ne predstavlja velike protioklepne ovire. 

Po preboju tankovske kolone iz Vrhnike na Brezovici in nadaljevanju poti proti Brniku se je vodstvo 

neposredno soočilo z dejstvom, da je potrebno nekaj postoriti tudi z oviranjem nasprotnika pri 

njegovih premikih na glavnih komunikacijah.  

Organizacijo, ustreznost, velikost, način postavljanja barikad je s strani 5. PŠTO-ja vodil pomočnik 

poveljnika za inženirijo Bojan Habjan v sodelovanju s Milico.  

Barikade so bile namreč  postavljene izključno z večjimi tovornimi vozili iz tekočega prometa. Vozniki 

vozil, postavljenih v barikadah, so bili ustrezno nastanjeni in oskrbovani, da se nam ne bi mogel 

dogoditi Medvedjek (po mojem-if, pozneje imenovani »Hrabri hrib«).  

V noči iz 26. na 27. junij, ko je potekala bitka pri Trzinu, sem  z oddelkom za tehnično oskrbo 5. PŠTO 

Ljubljana osebno prevzemal eksploziv v skladišču Chemo v Črnuški gmajni. Že popoldne 26. junija 

sva z načelnikom logistike 5. PŠTO Ljubljana Miranom Barboričem stopila v kontakt z direktorjem 

Chema, na njegovem domu v Črnučah, kjer smo se dogovorili o načinu prevzema, vrsti in količini 

potrebnega eksploziva ter eventuelni vrnitvi, v kolikor  ne bi rušili preprek ob morebitnem prodoru 

nasprotnika. 

Vodja skladišča Aleksander Drole in njegov pomočnik Mladen Šantič sta nam eksploziv izstavila  na 

reverz,  mi  pa smo  priložili naročilnico 5. PŠTO-ja, kot pokritje za izstavo.  

 

Tu pa nastopi luknja, ker nimam nikjer napisano koliko in kateri eksploziv smo prevzeli. V spominu 

pa imam sledeče. 

 

Med sprejetim eksplozivom je bil amonal in neki novi specialni eksploziv, ki ga je Chemo nabavil v 

Srbiji za miniranje železne konstrukcije ene od proizvodnih hal papirnice Goričane pri Medvodah. 

Z menoj je bil pripadnik voda vojaške policije 5. PŠTO Ljubljana Robert Tunja in še trije njegovi 

soborci. Strelivo smo z dvema voziloma prepeljali v Zadvor ter parkirali pod kostanji  pred farovžem. 

Robert se je z vojaki  takoj odpeljal na poveljstvo 5. PŠTO-ja, jaz sem pa počakal logiste iz območnih 

štabov TO, da prevzamejo strelivo (eksploziv). 

Tako so inženirci s eksplozivom in trideset litrskimi plinskimi jeklenkami zagotovili branjene barikade. 
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Naslednjo noč sem še z dvema vojakoma iz zaščitne čete 5. PŠTO-.ja  ter s cca 12 tovornimi vozili, od 

katerih je bilo eno opremljeno s hidravlično nakladalno roko odšel v Metliko po dodatne jeklene 

španske jezdece. Med potjo v Metliko  so našo  kolono vozil večkrat nadletovali helikopterji JLA. 

 Ko smo v zavetju noči okrog tretje ure zjutraj naložili ovire, sem voznikom izdal ukaz, da vsakih deset 

minut štarta eno vozilo, kar je pomenilo, da so vozili po »Partizanki« proti Grosuplju z večjimi 

presledki  do dogovorjenega mesta z načelnikom inženirije 5. PŠTO Bojanom Habjanom na strelišču 

ob Dolenjski cesti. 

 

Že dva ali tri dni pred spopadom, smo se v poveljstvu pogovarjali, kaj nam je storiti v slučaju, da 

nasprotnik prodre s tanki v samo mesto. Tanki so namreč  prevažali v svojem trebuhu granate, ki bi 

lahko v enkratni eksploziji povzročile večjo materialno škodo in ne nazadnje tudi človeške izgube v 

kolikor bi tank zadela ena od proti oklepnih raket, ki smo jih imeli v svoji oborožitvi. 

Padla je odločitev, da se napolni večje količine steklenic z barvo, ki se sicer odstrani samo s pomočjo 

razredčila. Barvo v steklenicah  naj bi  uporabil tako, da bi jih kot molotovke vrgli na tank in s tem 

zamazali vizirje tanka. Tanki bi v  pohodu na mesto po vsej  verjetnosti vozili z zaprtimi luki. 

(pokrovi). Torej bi bili zaradi  pobarvanih vizirjev praktično slepi, morali bi odpreti pokrove in s tem 

bi mi imeli  posadko praktično  na nišanu. 

Spet so nam priskočili na pomoč direktor in njegovi sodelavci iz Chema. V dopoldanskem času sem se 

neposredno dogovoril z vodjo skladišča Chemo na Metelkovi ulici, ki je mejilo na poveljstvo korpusa 

JLA. Do potankosti sva se dogovorila kdaj pridem ponoči pred skladišče s kombijem in  kako hitro mi 

bodo lahko  naložili večjo količino zahtevane črne barve, da bom kolikor toliko varno zapustil 

neposredno bližino vojašnice JLA, od koder se je neprestano observiralo vsako dogajanje.  

Tudi za to akcijo sem s seboj vzel Roberta Tunjo in nekaj vojakov vojaške policije, ki jih je Robert 

razporedil na ključne položaje, da bi mi v sklučaju nevarnosti krili umik. Barvo smo brez posebnosti 

dostavili na Mačkovo, kjer so na stopnišču in notranjem dvorišču Polonca Dobrajc in nekatere njene 

kolegice iz takratne uprave občine Ljubljana Center napolnile preko 200 steklenic barve, ki jo na vso 

srečo Ljubljane nismo nikoli potrebovali za prvotni namen. 

stotnik  Ivo Furlan 

december  2012 

Moja opomba :  V Zadvoru (pri Sostrem)  sem  eksploziv namenjen  51.obmŠTO  s svojimi 

spremljevalci pozno dopoldne  prevzel od Iva. 

Mesto primopredaje  smo zavarovali z oboroženo stražo.   

Bilo je okoli tisoč kilogramov   eksploziva  ( po spominu  zalednika, stotnika  Stojana Kastelica cca 2-

3 tone) -  rušilnega in inicialnega - trotila, amonala, kamniktita  in inicialnih sredstev,  med njimi tudi 

nekaj kolutov izredno nevarne in občutljive  detonatorske vrvice (z  detonatorsko vrvico  nekajkrat 

ovito okoli debla manjšega  drevesa se ga  da, na primer, odrezati  kot z žago ) in precejšnje  število  

detonatorjev št. 8. - samo s temi detonatorji se namreč  lahko aktivira  eksploziv. 

Ker  je  bil  takrat za prevoz eksploziva  za  naš štab predviden  samo en  kamion  in je bilo varnostno 

tvegano  čakati na dodatne kamione,  smo zato  peljali  vse  skupaj . 

To je  popolnoma v nasprotju z  osnovnimi načeli  KTZ, ki skupni transport obeh vrst eksploziva, 

inicialnega in  rušilnega, najbolj strogo prepoveduje . 

 

Tveganje je bilo ogromno in sem se ga zavedal, vendar sem za to  prevzel osebno odgovornost.. 

V primeru nesreče bi bile posledice lahko katastrofalne. 

Ko sem kasneje premleval, kaj bi moral storiti, da bi ravnal pravilno, bi moral takrat ustaviti prvi 

mimovozeči kamion  na  cesti  in ga  zapleniti za potrebe tega prevoza. 

Zaradi  varnosti zato  nismo šli čez center Ljubljane, ampak  po obrobju, čez Bizovik , pod Golovcem , 

mimo Livade  po Cesti dveh cesarjev, vse do  stavbe milice  na Viču.  

Vsaj to... 

Vse  smo nato razložili v pritličju (v skladišče)  Postaje milice Vič . 

Skupna količina eksploziva v tem skladišču  je bila, ogromna- tri do pet  ton   

__________________________________________________________________________________ 

           

Španske jezdece (špance)  nam je  takrat izdelovala predvsem  tovarna Litostroj iz Ljubljane.. 



20 

 

Kot je razvidno iz teksta je načrt  za »špance » izdelal Dr. Jože Duhovnik in  nato tudi  

nadzoroval  izdelavo. Priložena je   njegovo lastnoročno izdelana  skica  in tehnični podatki, 

potrebni  za izdelavo te protitankovske ovire 

Pripomba oz. dopolnitev – Dr. Jože Duhovnik – takratni predsednik koncerna Litostroj:   
Ker je bilo potrebno organizirati izdelavo  še večjega  števila  španskih jezdecev so se v verigo 

vključila tudi podjetja Mostovna, Metalna  ter   železarni Jesenice in Ravne.  
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Skica  in tehnični podatki  za  izdelavo  PT ovire -------leta 1991 

Izdelal : Dr. Jože Duhovnik  
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Pripomba oz. dopolnitev - polk. Miloš Šonc  - 57. obmŠTO:   

Ker smo tudi v 57. obmŠTO v Grosuplju imeli nalogo nadziranja komunikacij,  ki so vodile proti 

Ljubljani ( tako smer Novo mesto – Trebnje – Ivančna gorica - Grosuplje - Ljubljana, kot tudi 

pomožne smeri Bič – Bogenšperk - Litija – Ljubljana, Novo mesto – Žužemberk – Krka – Grosuplje – 

Ljubljana, in ostale ( Perovo – Zg. Slivnica – Sostro – Ljubljana, Turjak – Grosuplje, itd), smo z 

razporeditvijo enot ter pripravljenimi in branjenimi ovirami : Hudo pri Ivančni gorici, šmarski predor 

pri Šmarju Sap (kjer je nalogo izvajal diverzantski vod z ovirano in minirano cisterno), Zg. Hotič  pri 

Litiji in drugje prispevali k sistemu oviranja nasprotnika v smeri proti Ljubljani, vendar pa seveda 

tudi v obratnih smereh ( saj je bila še vedno možnost reagiranja 1. okbr. na Vrhniki v smer 

Medvedjeka oz. in združitve z obkoljeno prodirajočo kolono). 

 V primeru, da bi JA, ki je bila ustavljena na Medvedjeku le uspela prebiti blokado, smo imeli v 57. 

ObmŠTO formirane premične skupine za oviranje ( PSO), z voznikom, strelcem PM, protioklepnim 

strelcem z nalogo, da v primeru preboja nasprotnika s kratkotrajnim in aktivnim delovanjem 

poskušajo ovirati tempo nastopanja JA. 

Te skupine so bile predvsem na smeri Bič- Ivančna gorica – Grosuplje, ker sem ocenil, da je izredno 

težko ustaviti prodiranje v eni ali nasprotni smeri na tem področju. 

 Kup težav in problemov, ki smo jih reševali na področju oviranja ( od tega, da je poveljnik ene 

Litijskih od enot TO »prevzel« minsko eksplozivna sredstva , ki so bila namenjena enoti na 

višnjegorskem klancu in smo jim morali nato predislocirati), do tega, kako zagotavljati prevoz mleka 

iz našega terena ob vseh oviranih komunikacijah v Ljubljano,  je seveda tudi prispeval k izvedbi nalog 

v Ljubljani oz. v 51. Obm. ŠTO Ljubljane. 

 Skratka, tudi 57. Obm štab TO, ki je obsegal področje takratnih občin Grosuplje in Litija, je izven 

Ljubljane prispeval svoj delež k oviranju, saj je veljalo načelo, da se Ljubljana brani izven urbanega 

dela. Res pa je, da glede na teren nismo imeli toliko tetraedrov in križev, ki so bili bolj primerni za 

mestno področje. Zato smo naloge oviranja  reševali na drug način. 

polk. Miloš Šonc   

 

 

Kasneje smo ponekod  med  ovire postavili  tudi  protitankovske mine. 

 

Postavljali smo tudi opozorilne table - POZOR MINE -  in poleg  njih  olivnozelene  lesene 

vojaške zaboje (kot da je v njih  eksploziv),  čeprav  min  včasih celo ni bilo tam.  

 

Postavljenih je bilo tudi nekaj PT minskih polj -  mine so bile večinoma  samo položene v 

travo. 

Na asfaltnih cestah so bile položene skupine  protitankovskih min. 

 

Nekaj  opisov  minskih  polj -  v Savljah   in  pri Paviljonu Brezovica. 
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Barikada  »pri  Gorjancu«( oz. paviljonu) ----Brezovica 

 
Izjava –poveljnik  inžinerijske  enote –inžinerijski vodnik TO Janez Jurca: 

Zapis je nastal v decembru 2012, na podlagi kratkega intervjuja z Janezom. 

Skupaj sva po njegovem spominu izdelala tudi skico ovire, ki sem jo kasneje še obdelal.  

Zapisano  sem mu poslal v branje in potrditev . 

 

Povzetek intervjuja: 

 

Enota inžinercev-minercev   je  štela  9   vojakov. 

Kombinirana ovira je bila locirana  pri gostišču »Paviljon« ob Tržaški cesti, skoraj nasproti gostilne  

Gorjanc.  

 

Opis barikade: 

Pod mostom je na   AC(Avtocesti)  stal  kamion  naložen  s 750 kg inicialnega in rušilnega eksploziva 

(od tega 500 kg detonatorske  vrvice ). 

Na  sredini križišča   na Tržaški so stali   kamioni  in med njimi  200 kg  trotila. 

Način  vžiga na obeh  lokacij eksploziva je bil predviden  električen - z dinamo »mašino«. 

Postaja za vžig je bila 200 do 300 metrov   vzhodno proti Ljubljani  - v majhnem objektu, kjer je bila 

naša  enota teritorialcev  tudi nameščena. Objekta ni več - takrat pa je bil v lasti Viktorja Divjaka. 

Na drugi strani uvoza na AC, na vzhod, v smeri proti Ljubljani, so  bili  po travniku razpostavljeni  

olivnozeleni zaboji,  v katerih naj bi bil eksploziv. 

Minska polja ( skupine min so bile samo  položene na travnik  ali asfaltno cesto) so bila posejana med 

kamioni in po  travniku pri paviljonu.Skupno je bilo v barikadi 64 PTM. 

Petdeset metrov od sredine križišča na  Tržaški sta stala dva prazna  kamiona  JA, ki smo ju zajeli na  

avtocesti  (ob zajetju sta bila  naložena z  vojaško opremo in orožjem).  

Povezana sta bila s kovinskim drogom (drog za vlečenje) in sta popolnoma zapirala dovoz iz  AC do 

Tržaške.  

Za ojačanje barikade  so nam  pripeljali tudi kamion  poln jeklenk z gospodinjskim plinom,  ki smo jih 

razpostavili povsod po barikadi. 

Razpostavljene so bile tudi velike table  (cca 70 x 70 cm) z napisom   mine. 

 

Dober odnos smo imeli tudi z  gostilno Gorjanc, ki so nam  pomagali kolikor je bilo v njihovi moči. 

 

vodnik  Janez Jurca 

december  2012 

_____________- 
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Sestavni del te izjave je tudi  skica barikade( Paviljon-Gorjanc) pri Brezovici,  ki sem jo izdelal  po 

spominu poveljnika  inž. enote   vodnika  Janeza Jurce. 
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Opomba avtorja:  Decembra  2012  sem se oglasil pri hiši  na Tržaški 405,  v Ljubljani 

(blizu Paviljona) kjer so med vojno imeli  naši borci   iz barikade  »pri Gorjancu«  svoj drugi 

dom pri  gospe Angeli Pleško . Od tam so lahko   telefonirali  domov,  tam so imeli tudi  vodo 

in zavetje.  

Angelina  hčerka,  ga. Marija  Gornik se spominja, da so dostikrat prišli tudi po sveže , 

pravkar pomolzeno  mleko. 

Najlepša  in najbolj ganljiva  pa  se mi je zdela njena  pripoved, kako so se pred dvajsetimi leti   

pripadniki  te bivše  vojaške inžinerijske  enote zbrali in se osebno  prišli zahvaliti za prejeto  

gostoljubnost  iz  te hiše.. 

Marijo Gornik  sem prosil  za  njen opis teh  dogodkov  in dobil sem njen lep in  doživeto 

napisan  prispevek ,  ki ga  z njenim dovoljenjem prilagam. 
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Barikada  Savlje  

Izjava –pripadnik  čete TO Bežigrad  -Martin S.: 

Zapis  je nastal  po njegovem spominu. Zapisano sem mu poslal v branje in potrditev . 

 Na barikadi smo bili najprej mi  (četa TO Bežigrad  sestavljena  iz pol pionircev  in  pol vojaških 

policistov (izvidniki) za  zaščito, velika večina  je bila starih  okoli  19-22 let. 

Enota  je štela  okoli 25 borcev.Komandir čete je bil takratni poročnik v rezervi.. 

Kak teden za nami je  prišla  še enota (četa) iz Domžal,  ki je bila  prej okoli Brnika. Mogoče  so celo 

prišli iz bitke pri Trzinu. 

Imeli  smo približno 100 kg trotila (oborožili smo ga  z detonatorji in zvezali žice) in okoli 50 

protitankovskih min (tip  TMA - 3), dolžina zapore je bila  okoli 300 - 400 m.  

Eksploziv in minsko polje  smo postavili popoldne,  dan  po proslavi,  zvečer smo bili na barikadah 

(padal je dež) in pregledovali vozila. Min  nismo vkopavali, temveč  so bile skrite v travi.  Nekaj 

eksploziva in min smo navezali na *deske. Minirali smo kakih 100 m zadaj. Mine so bile položene v 

travi od prve modre  črte proti vojašnici,  pri drugi modri črti, kjer je na koncu oranžni križec,  je 

prišlo pa do eksplozije zaradi tistih dveh medicinskih sester. 

Minsko polje je bilo označeno. 

 Zvečer je bila mreža zvezana (zvezal jo je poročnik), potem smo zaradi možnih nevihtnih  strel, iz 

dinamo mašine iztaknili samo električne vode (mrežo), detonatorji pa so ostali  v eksplozivu. 

Mesto (postajo) za vžig eksploziva  smo imeli na vrtu pod streho, poleg kontrolne točke, kjer je 

križišče.. Ter par pušk in pištolo (poročnik). 

Naredili smo si molotovke. 

Po petih dneh smo pobrali oborožitev iz tovornjaka TO . Orožje verjetno ni bilo namenjeno nam. 

Zatem smo bili oboroženi kot ramboti (avtomatske pištole škorpijon, AK 47, cel kup granat, ose, ...) 

 

Spali smo na seniku oziroma kakor se je kdo znašel, v glavnem pod kako 

streho, v nedokončani hiši, kaki drvarnici, skednju, na vozu ali zunaj. 

Tri  dni smo bili brez oskrbe -  ljudje so nam dali jesti in nam nosili gajbe pijače. 

Itak pa prvi dan noben ni bil lačen, po moje sploh nismo nič jedli. Imeli smo nekaj suhih 

obrokov / konzerv. Krajani so nam prvi teden zelo pomagali, potem pa zadeva 

ni bila več tako napeta in so bolj kuhali kavo. 

 

Poročnik je spal v hiši. Kasneje je bilo poveljstvo v "Kongu", tam kjer je 

bil tudi bife in zadružni dom. V začetku je bil bolj sistem znajdi se. 

V hiši na vogalu smo imeli opazovalnico - gledali smo kasarno Šentvid. 

Tam smo tudi ustavljali vozila.Vozila smo ustavljali in pregledovali 24 ur. 

Na barikadi je bilo vedno vsaj 4-5 ljudi. 
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Nekoč  smo skoraj zrešetali kombi v katerem so bili pripadniki TO (ni manjkalo dosti), ker smo mislili, 

da so JLA.  

Po približno enem  tednu sta na mino zapeljali dve ženski, avto je bil uničen (spredaj). Ena od žensk je 

bila poškodovana. Pripeljali sta se po kolovozu, vzporedno z minskim poljem. Ko sta zavijali na 

asfaltirano cesto,  mimo voza,  ki je bil kot zapora (in tudi miniran - mine okoli njega), sta  s sprednjim 

kolesom zapeljali na mino, ki je bila v travi. Avto je vrglo čez  ta voz. Rešilni avto je bil hitro na kraju 

dogodka. Pred tem smo ju obvezali (uporabili smo rjuhe od krajanov). Bili sta v šoku, a pri zavesti in 

zelo glasni. V tem času nas je bilo okoli 10 na točki za pregledovanje avtomobilov. Na vsaj treh hišah 

so popokala okna. Kamenje in zemlja sta poletela skoraj do nas. 

 

Na položaju smo bili  slabe tri tedne. 

 

V vojaško knjižico so nam napisali, da smo bili na vajah. 

 

 

Kjer je rdeč krog  je bila kontrolna točka, mine pa so bile levo (zahodneje) od kolovoza,  po moje 

prvega (lahko pa drugega).  Kjer je oranžna zvezda je bil voz.  Tam blizu je bil tudi avto, ki je zapeljal 

na mino. 

Martin S. 

December  2012 

___________________________________________ 
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*Moja pripomba: eden od načinov  protioklepne borbe  je tudi , da se več  PTM  priveže  na desko in   

nato z vlečenjem na vrv pritrjene  deske ( vojak je  takrat v zaklonu  tik ob  cesti) mine  povleče pod 

gosenice  tanka. 

 To je eden  od najbližjh kontaktov   s vozečim  sovražnim tankom za kar je potreben izjemen človek z 

izjemnim pogumom. 

 

 Pripomba teritorialca  iz PŠTO 

 
Težko bi jo bilo preprečiti (nesrečni dogodek z  PTM)  gleda na informacije, ki jih imam iz dotične 

enote. Nam je pa ta primer tudi  medijsko škodoval, čeprav je diverzantska enota postavila minsko 

polje v skladu z običajnimi normami in tako tudi zavarovala prostor. Ženski sta bili najprej 

zaustavljeni na oviri - barkadi in poslani nazaj proti Ljubljani.  

V povratku sta obrnili avto in z vso hitrostjo zapeljali čez polje mimo oznak na cesti misleč, da tam ni 

nevarnosti. 

Zatem je počilo.  

December  2012 

____________________________________ 

Moja opomba: Na tej barikadi so zajeli vojaško kampanjolo z podoficirjem in vojakom. Predalo se jim 

je tudi več vojakov,  dezerterjev iz Šentviške kasarne. 

____________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

Jeklenke plina 
 

Tristodvajset  jeklenk (desetkilogramskih) za ojačanje barikad,  sem drugi dan  vojne,  ponoči, 

po ukazu poveljnika Urbanca in  po lastni presoji razdelil  po večini barikad po Ljubljani in 

okolici. 

Uporabo  jeklenk  plina za okrepitev barikad je  odobril in ukazal poveljnik 5. PŠTO -

podpolkovnik  Miha Butara.  

S tem se je obrambna moč barikade  okrepila skoraj enako (predvsem v psihološkem smislu), 

kot če bi bile uporabljene  protitankovske mine,  ki pa smo jih takrat imeli samo za vzorec. 

Kasneje,  že dolgo  po vojni,  mi je polkovnik Miha  Butara  omenil,  da je  tak način uporabe 

jeklenk  plina v  barikadah  kot smo ga uvedli in začeli prakticirati teritorialci,  kasneje 

proučevala in analizirala  tudi izraelska vojska  na  svoji vojaški akademiji. 

Tudi izjave tankistov,  s katerimi je govoril  podpolkovnik,  so potrjevale,  da so jeklenke smrt 

za tanke in da se jih tankisti bojijo.  

 

Že v temi,  ob kakšnih 21.oo,  se je pred naš 51. obmŠTO v Šiški pripeljal naročen velik 

kamion s prikolico,  polno naložen z  desetkilogramskimi  jeklenkami (gospodinjskega)  plina 

- iz  Ljubljanske plinarne. 

Odpeljali smo se  do večine   barikad,  kjer sem poveljnikom barikad  najprej pojasnil, zakaj 

sem jim pripeljal te »plinske bombe« ter pojasnil pozitivni psihološki učinek na nas in 

»zoprnijo« za pripadnike  JA  v  bojnih vozilih,  ki bi morali peljati čez nje. 

Za predane jeklenke takrat  od poveljnikov  barikad  nisem  zahteval  nobenih reverzov. 

Kasneje sem  neuradno  slišal,  da naj bi Ljubljanska plinarna po koncu vojne  pogrešala več 

tisoč jeklenk plina (3000-4000),  ki naj bi izginile  iz barikad. 

Ob tej informaciji sem bil zelo presenečen,  saj za ostale razvoze jeklenk  nisem vedel. 

Mogoče je šlo za razdelitev po barikadah  po  direktnem ukazu  5. PŠTO.  
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Tudi,  če bi  morali vojaki JA na kakršenkoli način  uničevati te barikade okrepljene z  

jeklenkami (ki so bile seveda branjene),  bi to za njih že pomenilo izgubo - ali časa ali 

municije. 

 

Kasneje smo ponekod okoli jeklenk  posuli debelejši pesek  in gramoz, ki bi preprečeval, da  

bi se odkotalile  pred tankom. 

____________ 

Poveljniki barikad so z veseljem  prevzeli jeklenke,  saj so jim, vsaj psihološko, dajale 

občutek večje  obrambne moči. 

______ 

 

Nekaj  detajlov--- 

 

Barikado v Šentvidu sta  stražila dva  miličnika  oborožena z  AK 47,  ki  sta z veseljem 

prevzela jeklenke. 

Odločila sta se, da jih bosta nekaj dala v osebni  avto (fičota),  ki je kot del barikade stal v 

križišču Celovške in starega uvoza na  avtocesto proti Brniku in da bi jeklenke  odprla šele  

takrat,  ko bi slišala približevanje tankov. 

Trije  smo potem v sredini  križišča ob treh  zjutraj  predvidevali  in ugibali,  kaj bi se zgodilo, 

če  bi  tanki zmleli avto  skupaj z jeklenkami plina in koliko časa  bi trajalo, da bi se plin, ki bi 

iztekel, vžgal zaradi streljanja  s strojnicami. 

Ugibali smo tudi o prebojni moči našega pehotnega orožja, glede na močan oklep jeklenke. 

Namreč,  da bi mi s kroglami skušali predreti jeklenko,  plin pa bi iztekel pred tanke. 

Vedeli smo tudi, da ima  AK 47  izjemno veliko prebojno moč, saj naj bi bil nevaren tudi 

močno oklepljenemu helikopterju MI 8 . 

Obljubil sem jima, da bomo naslednjič  na vojaškem  poligonu skušali to ugotoviti. 

________________________________ 

Pri bencinski črpalki na Viču ( pri Agrotehniki ), kamor smo prišli okoli 23.00, mi poveljnik 

ni zaupal  in ni takoj  hotel vzeti jeklenk.  Seveda  sem ga razumel zakaj  – imel  sem na videz 

enako  uniformo in oznake  kot oficir  JA. 

Moral sem se mu identificirati  in ga prepričati,  da smo » naši«. Bil je previden in me je 

preverjal.  

Takoj, vpričo njega, sem nato snel svoje  epolete z obeh  ramen in si eno  zataknil za gumb na 

levem  srajčnem žepu,  tako da je visela obrnjena navzdol - vsaj ena razlika z JA. 

Je  takoj pomagalo - tudi za mojo dušo.... 

Potem je šlo tudi  na naslednjih barikadah  dosti lažje z identifikacijo. 

Epoleto sem imel na uniformi tako obešeno  do konca vojne.  

 

Na tej viški barikadi,  so v  barikadi imeli ujet  tudi kamion, šleper s stotinami gajb 

ustekleničenega belega vina -  štajerca,  pa se ga fantje, kljub temu, da jim ga je šofer ponujal, 

ker je zaradi vročine propadal, niso marali dotakniti. 

____________________________________________ 
Moja opomba :  Glede na moje izkušnje in poznavanje profesionalnosti tajnih služb  ( KOS-a) me je 

skrbelo, da bodo naši  teritorialci  na položajih  imeli probleme zaradi pomanjkanja policijske in 

varnostne  izobrazbe  ter  instinkta   zaznavanja nevarnosti  v  kontaktu z agenti KOS-a. 

_______________ 

Vedno se  bom spominjal   srečanja   s   enim od njih. 

Neko popoldne smo se odpeljali  proti barikadi na na Viču. Že po nekaj kilometrih smo opazili, da se 

nam je prilepilo osebno vozilo in nas zasledovalo v primerni razdalji. Kljub temu, da smo večkrat 

spremenili smer, se je vztrajno držal  za nami. 

Na Viču smo zapeljali v slepo  ulico  in ga  dobili .  
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Legitimiral sem ga  in  dal mi  je osebno izkaznico,  izdano na Hrvaškem. 

Moški je bil  star okoli trideset let, svetlih  las  in  oči,  srednje postave in tetoviran po podlahti. 

Spraševal sem ga vsemogoče in skušal najti karkoli sumljivega, preden  ga  predam  policiji. 

Odgovarjal je suvereno in deloval prepričljivo, češ da se za nami vozi samo slučajno in iz  

radovednosti.  

Tik  preden sem se  odločil, da  ga odvedemo in predamo policiji, se je vmešal moj začasni   šofer 

Marjan, ki mi je rekel, da ga dobro pozna in da za njega  jamči stoprocentno,  ter da  naj ga  spustim.  

In sem ga spustil . 

Ko sem malo kasneje spraševal šoferja Marjana , od kod ga tako dobro  pozna,  mi  je rekel, da iz 

gostilne   v Dravljah, kjer je možakar že  nekaj mesecev pred vojno vsem velikodušno  plačeval pijačo. 

Registrsko številko tega avta, ki sem si jo zapisal,  sem še isti dan posredoval  Milici. 

Miličniki so mi kasneje javili, da taka registrska številka v uradnih evidencah  ne obstaja, avto pa so 

kasneje našli  v neki podzemni garaži na  Brilejevi ulici   v Šiški.  

Še sedaj  mi je žal, da nismo tega človeka vzeli  iz »obtoka«, saj  je bil res profesionalec. 

_______________ 

Bili pa so tudi primeri (obstajajo priče), ko so oficirji JA (iz kasarn na območju Ljubljane)  izrabili-

zlorabili    znak in vozilo   Rdečega križa in se preoblečeni  v bolničarske uniforme   pripeljali   na 

obisk  k svojim družinam domov. 

Upam, da  takrat vsaj niso bili oboroženi. 

To je bilo predvidljiv  »recept« za njihovo gibanje izven kasarn . 

Med seboj smo se včasih šalili, da  bodo z  rdečimi   križi opremili tudi tanke ,samohodke  in BOV-e , 

ko bodo  naredili izpad iz kasarn.  

____________________________________________________________  

 

Zato sem vzpodbujal in pohvalil vsakega   teritorialca, ki je delal  strogo po  PS (pravilo službe -

knjižica   vojaških pravil iz vseh področij vojaške službe, ne glede na osebno poznavanje,  avtoriteto in 

čin osebe, s katero je imel opravka kot  stražar  ali na  kakšni  drugi  dolžnosti. 

__________________________________________----- 

Za moje kolege »štabovce« je bil  legendaren - s tem povezan - tudi moj »obisk« že zavzete radio 

postojanke na Rožniku (Cankarjev vrh). 

Enkrat zvečer sem se  s svojim stalnim šoferjem »Žučotom«  pripeljal na »izvidovanje« pred  objekt  

na tem  hribu. 

 

Z naperjenim AK  47  v roki  me je ustavil stražar in glede na  moje nepoznavanje gesla speljal 

postopek   po  PS-u.  

Vključno s tem, da sem  pred naperjenim  avtomatom  moral vse orožje odložiti do prihoda  

poveljnika,  ki me je poznal. 

Nekateri  moji »štabovci«  so  potem  iz te zgodbe naredili  anekdoto,  kako sem se kot oficir pustil 

razorožiti,  jaz pa sem  jo vedno  smatral kot  poučno  za ostale stražarje. 

 

Poveljniku  enote na  Cankarjevemu vrhu, sem tega vojaka  izrecno pohvalil, predlagal za pohvalo  in 

dal za vzor ostalim. 

Včasih  bi v redni vojski rekli tudi, da bi bil ta vojak, zaradi vestnega opravljanja stražarske  

dolžnosti, zrel za nagradni dopust.  

 

Tudi te, zgoraj napisane zgodbe,  sem  kot  poduk  in  opozorilo večkrat povedal  našim  borcem. 

-- 

Potem se je na  Rožniku  seveda  izkazal še  Žučo s harmoniko   in  poskrbel za boljšo  moralo. 

_______________________ 

Moj šofer Žučo (Boštjan Erjavec iz Tacna pri Ljubljani  ) je bil namreč  pravi mojster v igranju na 

klavirsko  harmoniko.  

 

Klavirko je imel  stalno v prtljažniku najinega vojaškega avta  in kadar sva  prišla med  naše borce,  

jim  je dvignil razpoloženje  s kakšnimi  našimi  priljubljenimislovenskimi narodnimi  melodijami.. 
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V  mnogih enotah,  kamor sva prišla,  je imel  tak »miting« in borcem je to dvignilo moralo in 

polepšalo dan. 

 

Nekoč sva  na »Livado« slučajno prišla  ravno  takrat,  ko je imel  poveljnik  protiletalskega diviziona   

- stotnik Juhas  svoj rojstni dan . 

Praznovali so ga  skoraj med protiletalskimi topovi, postavljenimina travniku  nekaj deset metrov 

stran  od  gostišča Livada.. 

Njegovi teritorialci  so  naju prosili za  pomoč  pri presenečenju,ki so mu ga hoteli pripraviti   in   nato  

ga  je  »Žučo«  vpričo  vseh njegovih borcev prijetno presenetil z » vse najboljše« in  Avsenikovo 

»Slovenijo« 

 

_________________________________________________ 

V barikadi  na AC  blizu Kozarij  so  bili v barikado ujeti  tudi kamioni  naloženi   z  živino , 

ki so jim  domačini in gasilci iz  Kozarij skušali  pomagati z  pitno vodo.  

Kljub temu je precej živali poginilo. 

Število  ljudi (šoferjev in sovoznikov) iz  teh vozil v tej in v  bližnjih  barikadah  je bilo 

krepko  nad sto... 

Takrat sta se po pripovedovanju  Kozarčanov izredno  izkazala  Jože in Majda Pečarič iz 

znane ljubljanske gostilne Pečarič na  Vrhovcih 

Za vse te ljudi sta zastonj kuhala in jim čez  Gradaščico nosila hrano in pijačo. 

To je vsem  krajanom  ostalo v spominu. 

____________________________________________________________________- 

Na barikadi  na Dobrovi me  je poročnik inžinerijske enote (v dnevniku imam zapisano, da je 

bil zelo sposoben) opozoril,  da  nima  vžigalnikov  za  trideset  protitankovskih  min PTM3. 

Torej - tiste mine  so bile bojno neuporabne,  kajti litega trotila iz katerega je sestavljeno telo  

mine  ne moreš aktivirati drugače kot z  drugim eksplozivom oz. formacijskim  vžigalnikom. 

O tem sem obvestil našega zalednika,  ki naj bi jim  dostavil vžigalnike tipa  UTMAH 3. 

______________________________________________________________ 

 

Pomembno barikado   na Šentjakobskem  mostu pri Podgorici  je  stalno  varovala  enota 

teritorialcev   (v velikosti pehotnega voda).  

 

Tja smo se pripeljali enkrat po polnoči  in še zdaj imam ta most za »mojega najljubšega«,  saj 

bi mi zaradi nesporazuma in teme  njihov poveljnik skoraj že spustil rafal,  ko sem jim 

pripeljal trideset  jeklenk gospodinjskega plina.   

 

Ko sem se spustil  iz kamiona in naredil petdeset korakov proti mostu,  me je  ustavil stražar 

te barikade  in dal poklicati poveljnika . 

Poveljnik je prišel pokrit s  vojaško pelerino in z brzostrelko v roki  iz položaja kakšnih  

trideset metrov pod cesto - mislim, da je  bil tam majhen zidan objekt, kjer so imeli zaščito 

pred dežjem. 

Od mene je bil oddaljen kakšnih pet do deset  metrov,  ko se je že  ustavil. Takoj  sem videl, 

da je izredno nezaupljiv. 

Predstavil  sem se mu  in povedal za namen mojega prihoda ob tej uri.   

Bila je trda tema, edina osvetlitev so bile luči za menoj stoječega kamiona,  ki so poveljniku  

svetile v oči in ga slepile. 

Poznala se nisva,  ni bilo nobenih  spoznavnih gesel, moja uniforma, skoraj identična z 

uniformo JA , čini in oznake  JA ,........ in pa seveda moj nepreviden gib,  ko sem si na 

ramenu rahlo  popravil  svoj MP 40. 
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 Nemška  brzostrelka MP 40   („šmajser”) 

________________________________________________ 

 

Poveljnik enote je bil hiter, bliskovito je reagiral, moj slučajni gib si je napačno tolmačil kot 

začetek napada,  se zato v  trenutku spustil na eno koleno in spustil prvi naboj v cev 

kalašnikove.. 

»Stoj, stoj, naši smo!« sem bil  na srečo še dosti hiter in pravočasen, da sem ga ustavil preden 

je nadaljeval in končal.  

 

Malo kasneje sva se šalila na  račun  tega nesporazuma  in kako bi me skoraj sestrelil. 

 

Teritorialcem  na mostu sem  nato obljubil tudi,  da jim prinesem časopise in cigarete - tega so 

si najbolj želeli in pogrešali. 

_________________________________ 

 

Na   vsaki barikadi sem  glede na potencialno možnost poskusa preboja  JA, ki sem jo ocenil  

glede na lokacijo,  pustil  od deset do trideset jeklenk plina. 

 

Z  razdeljevanjem  sem začel  v centru Ljubljane (okrog Skupščine) in nadaljeval proti 

periferiji,  na vse strani po pomembnih prometnicah. 

Nekaj   najbolj odaljenih  barikad  (ne spomnim se vseh),  kamor sem odpeljal jeklenke,  so 

bile Brezovica- pri Paviljonu, Šentvid - pri gostilni Jelen, Šentjakobski most, Črnuče, 

Mevode - semaforizirano križišče pri žel. prehodu  v  Preski. 

Glede na število razdeljenih jeklenk je bilo  približno  petnajst do dvajset  barikad, ki so bile  

»opremljene«  z jeklenkami. 

 

Točen spisek števila razdeljenih jeklenk po posameznih barikadah  sem kasneje  predal v moj  

51. štab  oz. je bil poslan  na PŠTO. 

 

Z razdeljevanjem jeklenk sem zaradi ovir  po cestah in zaradi množice  barikad (največkrat  

smo vozili po pločnikih in čez zelenice - šofer je bil pravi  mojster ) mrtvo  utrujen  končal 

šele v » rano zoro«,  tam nekje okrog petih zjutraj in šel za tri ure počivat v sobo  v hotelu 

Ilirija. 

Celo noč sem namreč polno oborožen (imel sem iz Kočevske Reke prinešeni  nacistični  MP 

40 -  trofejni »šmajser« ,  AP Škorpijon, bajonet,  pripadajoča  bojna kompleta municije za 

obe orožji,  zaščitno masko,  oficirsko torbo,  polno rezervnih nabojev)  » plezal« gor in dol  v 

kabino  visokega  kamiona. 

V kabini  kamiona  smo bili samo  trije,  pa vendar je bilo zaradi vsega železja, ki sem ga 

tovoril s sabo, kar tesno. 
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 V to akcijo bi sicer lahko vzel samo škorpijona (avtomatska pištola, kal .  7.62), ker je bil 

priročen, vendar si ne bi oprostil, če bi mi bilo v kakršnemkoli trenutku žal, da nimam  še 

brzostrelke  in zaščitne maske. 

V vsakem trenutku, bi nam lahko  kdo iz teme poslal rafal  skozi okno kamiona - krasna  tarča 

smo bili. 

Dobre  tri tone  plina  na ljubljanskih ulicah  - ognjemet... 

In  sem zato to jeklo  raje  tovoril s  seboj. 

 

Tisto noč  se je  ulil  hud dež,  pravo poletno neurje,  ki je močno shladilo poletno ozračje,  ter  

močno namočilo in premrazilo   naše borce  na tistih  položajih,  ki so bili brez  zaščite pred 

vremenom,  tako da smo nekaj predaj  jeklenk opravili v hudem  dežju in nalivu. 

Naslednje dni pa spet peklensko vroče -  temperature močno čez trideset stopinj. 

 

Po koncu vojne smo zbirali jeklenke,  da  jih vrnemo  nazaj  v plinarno in po mojem spominu 

smo jih uspeli zbrati samo 240 do 260.. 

Ostale so bile odtujene, izgubljene,  pokradene... 

Kasneje sem izvedel,  da  so  poveljniki barikad  kakšno jeklenko  v zahvalo  podarili tudi 

krajanom,  ki so jih zastonj hranili in jim prali perilo ves ta čas . 

To  odobravam.. 

 

 

Na samem začetku vojne  (tisti večer,  ko sem s svojo skupino  iz skrivališča  v gasilskem 

domu v  Šiški  v novo skrivališče na  Viču premestil zaplenjen vojaški džip »Pincgauer«) , 

nam je v gasilski dom nekdo prostovoljno  prinesel nekaj zabojev »zvedic«  (v trikotnik 

zvarjenih železnih šipk-debelih žebljev, visokih  cca 10  cm),  namenjenih za uničevanje gum  

osemkolesnikov in drugih vozil na kolesih  . 

Železne zvezdice  so bile zvarjene tako, da se je en krak vedno postavil pokonci . 

 Polovico sem jih odpeljal v štab,  druge  pa  predal miličnikom v Šiški. 

Zvezdice je samoiniciativno  izdelal neki obrtnik iz Zg.Šiške ali Dravelj. 

 

V začetku  julija (šestega julija)  sem izdal pisni  ukaz vsem  našim  enotam, ki so  imele v 

barikade vključena  MES, da se strogo držijo pravilnika  KTZ in  na prometno frekvenčnih 

mestih   takoj  odstranijo detonatorje iz protitankovskih min, saj je bila velika nevarnost, da 

pride do nesreče. 

Ob rednih  vsakodnevnih  inženirijskih  obhodih barikad  sem,  zaradi neupoštevanja pravil,  

KTZ   zaznal  možnost nesreče  z minami.  

Bile so namreč stalno  oborožene z  detonatorji in preblizu  mesta, kjer so se gibali ljudje. 

 

Sčasoma pa so realne življenjske situacije in s tem potreba po vsaj delni normalizaciji 

prometnih povezav  pripeljale do tega, da je bilo potrebno sprostiti in odpreti  vpadnice v naše 

glavno mesto, umakniti barikade s cest, ter jih  imeti v pripravljenosti za morebitne nove  

sovražnosti in vpade JA v Ljubljano. 

 

Ponekod so dražje  in  uporabne avtobuse,  na željo podjetja Viator,  že zamenjali s slabšimi 

avtobusi (MAN- e  z  MERCEDESI). 

 

En avtobus  v lasti Viatorja (Mestni potniški promet),  ki je kot barikada stal pred vhodom v 

vojašnico v Šentvidu,  pa so  nam nekoč kar skozi vrata kasarne,  kot vojni plen,  na hitro 

odvlekli  vojaki JA . 

Potem smo se šalili, da so mogoče  računali na šoferjevo  malico  v predalu. 
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Glede na izjavo  nekega šoferja  Viatorja, naj bi bilo avtobusov, ki so jih odvlekli v kasarno, 

še več. 

 

Po telefonu so me v štab vsakodnevno in čedalje pogosteje  klicali zaskrbljeni lastniki 

tovornih vozil in avtobusov,  če že lahko umaknejo svoja vozila, saj  so bila nekatera  že od 

prvega dne vojne  naložena  s skalami  pa tudi z drugimi vsakovrstnimi tovori vse od živil in 

sadja naprej.   

Naš odgovor je bil, da če se umakne eden, se umaknejo vsi, oziroma  se zamenjajo z drugimi 

ovirami. 

Nobenih izjem nismo dovolili .. 

 

O tem smo  se dogovarjali na t.i. koordinaciji, ki smo  jo najmanj enkrat na teden  organizirali 

na sedežu Milice na  Prešernovi cesti v Ljubljani,  nasproti  vojaške bolnišnice Mladika,  ki je 

bila takrat še polno zasedena s pripadniki različnih rodov JA, vključno  s Niškimi specialci.. 

Na teh sestankih  smo bili prisotni  pripadniki več različnih segmentov obrambe  mesta 

Ljubljane – Milice (vodja  sektorja za promet v UNZ Ljubljana mesto, samostojni  inšpektor 

Emerik Peterka),  PŠTO-ja  (kapetan I. klase Boris Saje in  poročnik Bojan Habjan), občinske 

komunale  KPL (Ursko Karo) in jaz kot inžinerec 51. obmŠTO. 

Počasi in po dogovoru  smo nato začeli odpirati  prometnice v Ljubljano. 

______________________________________________ 
Pripomba oz. dopolnitev - Stane Leskovšek, komandant Posebne enote milice  

S  Mihom Butaro sem bil  član republiške pod koordinacije pred začetkom in v času vojne. Ker nisem 

uspel vsega urejati, sem odredil v skupino za oviranje takratnega vodjo sektorja za promet v UNZ 

Ljubljana mesto samostojnega inšpektorja Emerika Peterko. V tej skupini je deloval še iz istega 

sektorja samostojni inšpektor milice Leon Gorup.  

Iz UNZ Ljubljana okolica sem predlagal v skupino za oviranje (razminiranje in odstranitev ovir) 

komandirja Postaje prometne milice Ljubljana okolica Bojana Breitenbergerja. Veliko zadev se je 

takrat v kratkem času odvilo. Imel sem čast in prednost,da sem si ogledal tudi takratni arhiv, ki je po 

moji oceni reven. Mnogi so si najbrž prilastili zgodovino, marsikaj skrili, kar jim ni bilo po volji.  

Stane Leskovšek  

December  2012 

_________________________________ 

Okoli  osmega julija smo začeli z zamenjavo še vseh ostalih vozil v blokadah  s  tetraedri in 

španskimi jezdeci. 

 

Približno takrat (ali pa nekaj dni prej) sem  dobil  dragoceno pomoč treh sposobnih inžinircev, 

 kapetana Borisa Ohnjeca, kapetana Boštjana Korena  in poročnika Žarka Benčiča. 

 

Barikade so (postavljale so jih večinoma večinoma ekipe KPL in Litostrojčani )  razstavili in 

jih umaknili na rob ceste in bile so  pripravljene,  da se jih  v primeru zaostritve vojaške 

situacije ponovno postavi na cesto ter s tem zapre komunikacijo. 

Problem se je pojavil,  ko smo ugotovili kraje jeklenih  vrvi,  ki so bile umaknjene na rob 

ceste skupaj s  španskimi jezdeci. Prišlo je do tega, da smo »zajle« dali za shraniti samo še 

zaupnim  osebam  in na  reverz,  saj sicer barikada  ne bi bila  več uporabna kot ovira. 
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Za  nove »zajle« smo morali  kontaktirati z Litostrojem,  kjer so za nas  naredili vse, kar smo 

potrebovali  in tudi pripeljali na mesto,  kamor smo jih naročili. 

 

Nekatere enote  teritorialcev (posamezne ovire  so bile branjene s TO-jevci (teritorialci),  saj 

ovira ali minsko polje,  ki ni branjeno,  za sovražnika  ne predstavlja resne prepreke)  so  

nekaj časa še ostale  na istem položaju,  kljub umaknjeni barikadi. 

 

Takrat je nastala  anekdota,  ko smo eno od  protitankovskih ovir  v skladu z dogovorom na 

našem   koordinacijskem sestanku  umaknili na rob ceste,  vendar sem bil takoj drugi dan 

obveščen, da se je spet pojavila  sestavljena  na istem mestu .  

In so ljudje spet vozili po obvozu in se drenjali  po majhni uličici. 

Poveljnik barikade  je namreč sam ocenil, da  je nevarnost še velika,  pa tudi previdnost zaradi 

možnega  streljanja  na  naše fante iz mimovozečih avtomobilov  je bila  vedno prisotna. 

Zaradi skrbi za svoje borce je zato ukazal ponovno  postavitev španskih jezdecev 

»Žal«  je  ekipa monterjev KPL   morala spet takoj razstaviti španske jezdece  in tako sprostiti 

eno od  glavnih vpadnic proti Ljubljani . 

 

________________________________________________     

 

 

Organiziranje prostovoljcev   za    postavitev protitankovskih ovir  

na območju  51. obmŠTO  v  juliju  1991 
 

 

Protitankovske ovire  (PTovire), umaknjene na robove cest so čakale, da jih  v primeru 

nadaljevanja spopadov spet premaknemo  na  ceste. Občasno sem jih kontroliral in  pregledal, 

če ni  na njih pripetega  kakšnega » minskega presenečenja«. 

 

V začetku julija 1991( prvega  ali drugega  julija) sem svojemu  poveljniku  51. OBŠTO  

majorju  Rihardu Urbancu in načelniku štaba majorju Francu Kunovarju  predlagal  

ustanovitev in formiranje prostovoljnih  skupin  civilnih oseb (prostovoljci iz območja, ki je 

bilo  najbližje oviri ) za hitro postavitev protitankovskih ovir  na našem ožjem Ljubljanskem 

vojaškem območju 51. obmŠTO.  

 

Predlog sem jima  utemeljil s preprosto časovno računico, da  bi bile ekipe prostovoljcev iz  

kraja, ki je najbližje barikadi  v  veliki časovni prednosti pred ekipami KPL (Komunalno 

Podjetje Ljubljana),  ki bi se  morale pripeljati iz Ljubljane. 

Poleg tega bi lahko barikado,  glede na situacijo,  prestavili tudi na kakšno drugo, bližnjo 

lokacijo. 

 

S   tem sta se strinjala  in  mi  ustno odobrila   organizacijo in realizacijo te naloge. 

 

Z  uresničitvijo  te naloge  sem pričel  takoj, čeprav sem  poveljnikom  ekip  pooblastilo za 

postavitev barikad  izročil šele  07.07. 1991, saj so morali v teh  nekaj dneh sami zbrati ekipe. 

 

Ocenjujem,  da bi   bile  te ekipe prostovoljcev  sposobne  postaviti protitankovske  ovire že v 

roku  najmanj dveh  dni od našega  prvega pogovora - torej so bile operativno sposobne  že 

najkasneje od  tretjega ali četrtega julija  1991. 
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O ustanovitvi  teh  skupin sem obvestil tudi moje kolege na sestanku koordinacijske skupine , 

ki  smo jo  občasno imeli v stavbi milice na  Prešernovi. 

 

Za izvedbo  naloge  sem  si  izbral  naslednji postopek : 

 

V vsakem kraju,  kjer sem predvidel  ekipo prostovoljcev,  sem se oglasil  pri tajniku 

Krajevne skupnosti ali pa pri  meni znani osebi, ki sem ji zaupal ali jo poznal. 

 

Krajevna skupnost je bila včasih močna in zanesljiva družbenopolitična organizacija,  ki je 

združevala  vse interese prebivalcev nekega kraja  in so zato njeni tajniki osebno poznali 

ogromno krajanov. 

 

Pojasnil sem jim mojo nalogo in prosil za  povezavo,  kontakt z zanesljivimi ljudmi  iz tega  

kraja. 

Če se je le dalo, sem želel v to vključiti ljudi,  ki so bili najbližje protitankovski oviri  , 

pretežno doma in vajeni fizičnega dela in  naporov - torej kmete, obrtnike, delavce in lovce. 

Iskal sem tudi ljudi, ki imajo na tem področju primerne stroje za dvig in premik jeklenih ovir. 

 

Kasneje sem  ugotovil,  da  viličar za posamezne  »špance«  (španske jezdece) niti  ni bil 

potreben,  saj so mi nekateri poveljniki ekip zatrdili, da tako oviro lahko dvignejo in 

premaknejo s traktorjem.  

Nekateri so mi  zatrdili, da lahko te »špance« zavalijo  ali  prenesejo tudi sami - ročno. 

 

Za prvo silo iz vidika varnosti in zaščite, do prihoda naših enot,  sem predlagal,  da bi  bili 

ponekod,  kot zaščita ekipi,   vključeni   tudi  člani lokalnega  lovskega društva  tega kraja, 

računal pa sem tudi na miličnike,  saj bi bili obveščeni istočasno, oz. naj bi tudi oni obvestili  

vodjo te ekipe. 

Kasneje  pa bi do barikad  že prišli tudi naši   TO- jevci. 

Noben poveljnik barikade se ni odločil za  vključitev  lovcev za zaščito. 

 

Vodja ekipe je bil navadno tisti, s katerim sem  imel prvi kotakt, po priporočilu  osebe, ki sem 

ji zaupal . 

 

Poveljnik in člani teh  ekip  so bili  civilni prostovoljci,  ki jih ni držala ali obvezovala  nobena 

uradna vojaška dolžnost ali obveza. 

Kljub temu sem   bil prepričan,  da bi  svojo nalogo, kot domoljubi opravili enako dobro in 

srčno, kot mi v uniformah, tako  da o njihovi  neizvršitvi naloge sploh nisem razmišljal, ker 

sem jim  popolnoma zaupal. 

 

Vodja  je potem po svoji presoji zbral  ljudi, ki jim je sam najbolj zaupal in so se mu zdeli 

najbolj primerni za to nalogo. 

___________________ 

V štabu mi je potem naša tajnica na pisalnem stroju natipkala  pooblastilo (list v velikosti  

formata  A5),  na katerem so  bili  natipkani  osnovni  podatki o  poveljniku  skupine   in s 

kratkim opisom  naloge. 

 

Predviden način obveščanja je bi trojen, s kurirjem in preko telefona,  prvenstveno pa bi jim 

to  sporočili miličniki. 

Pooblastilo sem jim dal  za slučaj, če bi jih hotel kdo od naših  ustaviti pri  postavljanju 

protitankovskih ovir,  češ da  tega ne smejo. 
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Za  Milico  sem  nato  sestavil in natipkal  še en dokument,  za vsako barikado posebej,  s 

kratkim pojasnilom in navedbo  osnovnih podatkov  za barikado (podatki so bili delno 

prevzeti  iz pooblastila) in načinom obveščanja,  kako obvestiti  poveljnika barikade. 

 

Podpisan  in žigosan dokument smo potem poslali miličnikom  tega kraja (v izogib 

nesporazumom)  in   Upravi milice na Prešernovi. 

En izvod  je ostal pri nas v 51. štabu, en izvod  je  bil poslan na  PŠTO, tretji izvod pa sem 

osebno odnesel posameznim  poveljnikom   barikade na teren. 

__________________________________________________________________ 
Pripomba oz. dopolnitev - Stane Leskovšek, komandant PEM 

V arhivu policije nisem našel tvojega obrazca A5 v zvezi postavitve  barikad. Kot sem ti že zapisal, 

sem pregledal vseh 9 ljubljanskih  škatel (tako jih imenujejo v policiji in v Arhivu Slovenija), pa skoraj 

ni ničesar konkretno uporabnega. O barikadah ni niti enega zapisa s področja operative ,na žalost. 

Do konca tedna bom pobrskal po zapisih in se ob tem še česa spomnil. Z komandantom Miho Butaro 

in jaz kot poveljnik Posebne enote milice sva največ in najbolj konkretno uspešno ter strokovno 

sodelovala. Oba sva v vseh javnih nastopih povedala,da je bilo sodelovanje med milico in TO verjetno 

na najvišjem nivoju v Sloveniji. Poudarek je na našem skupnem delu, ne pomoči eden drugemu. Vsi 

smo delali za isto stvar. Enako velja za delo v okviru MSNZ in sicer vse do zadnje brce jugo vojski 

tistega 25.10.1991,čeprav je ladja odplula nekaj minut čez polnoč iz koprskega pristanišča, pa tudi za 

kasnejši čas.  

Celotna situacija nas je tako zbližala,da smo družinski prijatelji. Pa ne samo s »tem« teritorialcem. 

Nešteto prijateljev imam iz vrst TO in ponosen sem na to. Lepo,da sva se tudi midva našla,čeprav sem 

te že v tistih časih »registriral«,pa ni bilo prilike,da bi tako ali drugače pokramljala.  

Stane Leskovšek 

December  2012 

___________________________________ 

Nekatere  lokacije  in poveljniki (kontaktne osebe)  za postavitev 

protitankovskih ovir,  ki se jih spominjam: 
 

- Kozarje - Dobnikar  Srečo  (aktiven   tudi  pri    GD Kozarje), 

- Medno pri Medvodah - Duhovnik Jože - takratni direktor  koncerna Litostroj  in   

Šušteršič Janez - iz stare gostilne(po domače pri Tometu)   tik pod motelom Medno, 

- Lavrica - Kastelic Ludvik (aktiven v  KS ), 

- Preval nad Podutikom- Suhadolc Janez (lastnik avtoservisa),   

- Šentvid - Celovška cesta v Šentvidu - tehnični direktor tovarne (tovarna viličarjev ali 

strojev – SKIP - sedaj je stavba  že podrta, na  lokaciji  sedanje nove stavbe Merkurja, 

pri sedanji končni postaji LPP  nasproti gostilne Jelen). 

____________________ 

14. oktobra 2012  sem  navezal  stik  z vodjo barikade   Kozarje z   g. Srečom  Dobnikarjem  

16. oktobra 2012 sem navezal stik  z namestnikom vodje  barikade  Medno   g. Janezom 

Šušteršičem 

19.  oktobra 2012  sem navezal stik  z vodjo barikade Lavrica  - z  g. Ludvikom Kastelicem 

22. oktobra  2012  sem navezal stik  z  vodjo barikade Preval -  z  g. Francem Suhadolcem 

Z vodjo barikade  Šentvid (dir. tovarne  SKIP)  stika ne morem navezati. 

Ostalih  krajev in ekip se ne spominjam in o tem ne posedujem  pisnih dokumentov. 
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Barikada  Kozarje                   
Vodja  je bil Dobnikar Srečo iz Kozarij iz Španove poti, sedaj stanujoč -  Mazijeva 11 , 

Ljubljana.       

Sestavljena je bila  iz  osmih  krajanov  Kozarij. 

Iz tovarne Litostroj so jim pripeljali  deset jeklenih španskih jezdecev in pripadajoče jeklene 

vrvi (zajle dolge  pet metrov s karabini.) 

Ekipa  bi se med seboj obvestila po telefonu 

Po izjavi poveljnika barikade, bi  bila od  prejema obvestila  celotna  barikada postavljena  v 

največ desetih minutah. Za premik  španskih  jezdecev  ne bi  potrebovali strojev - prestavili  

bi jih ročno. Jekleno barikado bi na obeh straneh speli še z ograjo mostu. 

Jeklene  » zajle«  so bile shranjene  na Španovi poti 3 (po domače –»pr' Trobcu«)  pri Srečotu 

doma.. 

Tudi  orodje  bi dal poveljnik Srečo Dobnikar.   
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Pisna izjava  Dobnikar Srečota –Barikada Kozarje 

 
 

 



43 

 

Barikada - Medno 
Vodja  -  Dr. Duhovnik Jože, prej naslov : Seničica 17/b,  Medvode  

 in  namestnik  Šušteršič Janez,  prej. naslov:  Seničica  1/a.   

Član  ekipe,  ki je zaradi konspiracije  še edini vedel za to nalogo je bil delovodja  (pokojni) 

g.Jože Dernič iz Preske,  delovodja v tovarni  Color Medvode,  ki bi iz tovarne pripeljal 

viličarja,  za premik  »špancev«. 

Poveljnik in njegov namestnik sta se namreč odločila, da naj za nalogo zaradi varnosti ve 

čimmanj ljudi. 

V primeru začetka akcije sta  predvidevala pomoč svojih družinskih  članov in najbljižjih 

sosedov. 

Obe barikadi bi bili postavljeni največ pol ure po prejemu obvestila za postavitev. 

V  skrajnem primeru bi barikado premaknil tudi Janez Šušteršič s traktorjem. 

Lokacija  barikade sestavljene  iz  treh španskih jezdecev in devetih jeklenih vrvi   je  bila 

predvidena  na magistralki Ljubljana  Medvode,  pod motelom Medno. 

»Španci« so bili začasno  deponirani  na  parkirišču pri t.i. »Dedkovi vili«. 

Barikada bi bila ojačana z dvajsetimi jeklenkami plina. 

»Zajle«,  jeklenke s plinom,  table za označitev minskih polj  (5-10 kosov)  in vojaški zaboji v 

katerih naj bi bil eksploziv so bili  deponirani pri Janezu Šušteršiču v njegovem 

gospodarskem poslopju. 

 

Druga ( manjša) barikada,  predvidena na lokalni cesti  pri hiši Janeza Šušteršiča (barikada 

pred  kamnitim mostičkom),  naj bi bila sestavljena  iz desetih  jeklenk plina, lesenih vojaških 

zabojev, v katerih » naj bi bil eksploziv« in označenih s ploščami (70x70 cm) z napisom 

mine. 
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Grafični prikaz postavitve  barikad na  območju  Medna v   letu 1991 

Prikaz sta izdelala : g. Šušteršič Janez in  dr. Jože Duhovnik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pisna izjava Dr. Jožeta Duhovnika, poveljnika  ekipe Medno  in  njegovega      

namestnika,  Janeza Šušteršiča   (izjava  podpisana   dne 07.11.2012) 
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 Pisna izjava  Dr. Jožeta Duhovnika, takratnega predsednika  koncerna 

Litostroj (izjava  podpisana   dne 07.11.2012) 
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 Fotokopija originalnega pooblastila  za postavitev  protitankovskih ovir 

 

 

 
 

 

 

 Fotokopija originalnega pooblastila  za postavitev  protitankovskih ovir 

___________________________________________________________ 
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Kovinska tabla z napisom mine in jeklena vrv iz barikade Medno. Hrani ju namestnik 

poveljnika barikade, Janez Šušteršič. Oba predmeta  sta simbolično  postavljena na mestu, 

kjer naj bi stala ena od  barikad,  »pri Tometu« in sta edina, ki še obstajata iz  l. 1991.                                     

     Foto: Dr. Jože Duhovnik,  v decembru  2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

 

Barikada - Lavrica 
Vodja  Kastelic Ludvik, Nebčeva  44, Lavrica .   

Sestavljena iz  krajanov  Lavrice. 

Postavitev  betonskih tetraedrov  čez   Dolenjko, cca 400 metrov od križišča  uvoza  avtoceste 

proti Lavrici, v višini začetka prvih hiš  v naselju. Danes je tam tabla za označitev naselja. 
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Dogovor za ustanovitev ekipe je bila sklenjena pri Ludviku doma. Imeli so predvidena dva 

viličarista, enega iz severne in enega iz južne strani barikade. 

Pisna izjava  Ludvika Kastelica - Barikada Lavrica 

 

 
__ 
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 Fotokopija originalnega pooblastila  za postavitev  protitankovskih ovir 

 
 

 
 

 

 Fotokopija originalnega pooblastila  za postavitev  protitankovskih ovir 
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Skica barikade Lavrica - skico je izdelal Ludvik Kastelic, poveljnik 

barikade 
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Barikada - Preval nad Podutikom 
Vodja  Franc Suhadolc (l.1944), Podutiška c . 242                      

Član ekipe Janez Suhadolc, Podutiška c. 

Pisna izjava  Franca Suhadolca -barikada Podutik 
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Barikada - Šentvid 
Poveljnik: tehnični direktor tovarne  SKIP                   

Člani  ekipe: delavci tovarne  
 

Lokacija barikade: Šentvid, Celovška cesta v  višini  križišča  pri Ljubljanski Banki. 

Sestavljena iz  najmanj  osemnajstih   španskih jezdecev,  med seboj povezanih z jeklenimi 

vrvmi in ojačanih s jeklenkami plina. 

 

Za  ekipo iz te  tovarne  sem se odločil,  ker je bila v neposredni  bližini,  imela viličarje za 

premik  »špancev«,  primerno orodje in  delavce,  ki so bili doma v bližini. 

Pri  teh  pogovorih  v tovarni  so bili prisotni tudi  moji namestniki:  kapetan Boris Ohnjec, 

kapetan Boštjan Koren  in poročnik Žarko Benčič. 
 

Z vodjo barikade  Šentvid (dir. tovarne  SKIP)  stika ne morem navezati,  ker tovarna niti 

fizično niti pravno ne obstoja več. 

Enota teritotialcev,  ki je nadzorovala in branila  to barikado  je bila tri tedne  nastanjena na 

kmetiji  slabih sto metrov  zahodno  od barikade. 

Kmetija (Cesta  v  hrib št. 6 ) je tik ob sedanjem  AC tunelu  in  je last  Janeza in Julijane 

Babnik  ter se ji po domače reče »pr' Vouku«. 

 

Opomba avtorja:  Decembra  2012  sem se oglasil pri Babnikovih,  kjer so imeli  takrat  naši 

borci  iz barikade Šentvid   svoj drugi dom. Od tam so  telefonirali  domov,  imeli vodo in 

zavetje.  Spali so v  njihovih  dveh velikih zidanih  gospodarski poslopjih. 

Preskrbo s hrano so imeli  dobro. 

Z Babnikovimi so se dobro razumeli in so jim takrat, v zahvalo, pomagali »zašolati« še 

betonsko  ploščo. 

Poveljnik enote se je takrat Babnikovim  za gostoljubnost tudi osebno zahvalil z lepo gesto. 
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Skica je sestavni del tega opisa 
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Ker je bilo  dne 07.07. 1991 na  Brionih doseženo premirje  in se je situacija  umirjala,  sem z 

aktivnostjo  za  organizacijo  ekip za barikade prenehal. 

 

Konec julija 1991 smo po navodilu  PŠTO nameravali narediti z ekipami »suho vajo« za 

postavitev   PT ovir, vendar do   realizacije  tega ni prišlo .  

Prostovoljci so bili  na hitro postavitev barikad  pripravljeni do odhoda zadnjega vojaka JA iz 

Slovenije. 

Razmere  niso bile varne,  dokler je bila  JA  v  Sloveniji, zato sem bil še  septembra  in 

oktobra  1991,  tik  preden  je JA  zapustila Slovenijo, kot bivši načelnik inžinerije,  poklican 

v moj 51. obmŠTO,  da naj sodelujem v pripravi  plana za inžinerijsko zagotovitev  borbenih 

aktivnosti za primer, če bi se JA  odločila  za umik iz  Slovenije po  AC do Zagreba. 

Ena od možnih variant je namreč bila, da bi lahko  JA  iz  avtoceste zavila  proti centru 

Ljubljane in  skušala  zadevo na hitro končati  z  bliskovitim  napadom . 

S  takratnim načelnikom inžinerije (mojim naslednikom)  stotnikom Andrejem Kavčičem sva 

kot težišče inž. zagotovitve borbenih aktivnosti planirala  postavitev skupin  min in  

ustanovitev SO (skupin za oviranje) in PSO (premičnih skupin za oviranje) na relaciji:   

avtocesta Vrhnika  -Lavrica.  

V  pripravljenosti  so bile še naše  ekipe prostovoljcev za hitro postavitev barikad. 

________________________________________________________________ 
Moja pripomba: Med  premirjem z JA  smo se nekega večera  s skupino mojih  osebnih prijateljev, 

teritotialcev  iz  druge brigade  TO   ustavili  v gostilni Žibert v Šentvidu. 

Neoboroženi, vendar v uniformah. 

Kot najvišji po činu,  sem se  zapletel v pogovor  z  moškim v civilu, ki je skupaj še z nekom  sedel in 

pil za sosednjo mizo.  

Ne spominjam se,  kako  sva  prišla  do začetka pogovora . 

Z gnevom v glasu   mi je izjavil, da se bo  JA  glede na  sprejeti dogovor  pač morala  umakniti iz 

Slovenije, vendar pa,  če bomo Slovenci takrat karkoli poskušali,  nas bodo »spržili.« 

Izkazalo se je, da je bil to poveljnik  tankovskega bataljona iz Vrhnike,  potpukovnik  z imenom 

Slobodan. Mogoče s priimkom Lukić.  

Z njim je bil  njegov prijatelj, Slovenec, ki je skušal umiriti dialog. 

P. pukovnika  sem na koncu  mirno ustavil z opozorilom,  kot vojak vojaku, da je  na koncu vsake vojne 

treba položiti račune  in da  naj pazi, da njegov račun  ne bo prevelik. 

To ga je  streznilo in ustavilo. 

___________________________________________ 

Dopolnitev  - major Borut Zajec , komandant  2  part. br.  TO. 

 

Major  Borut je  bil od samega  zaćetka  vključen tudi  v  Manevrsko strukturo narodne zaščite 

(MSNZ)  kot načelnik za  občino Ljubljana Šiška . 

Njegova brigada  je po  mobilizaciji    7. julija 1991  zavzela načrtovane  položaje in  izvajala  

blokado vojašnice v Šentvidu, pripravljala  položaje za preprečitev  prodora  sovražnih enot v center 

mesta, se pripravila  za napad na  vojašnico itd... 

Tekst je    iz  njegovega večjega,  neobjavljenega   prispevka za  spominski zbornik   o »Ljubljani  v 

vojni za Slovenijo   1991«  in dodatno opisuje takratne razmere. 

 

Vedeli smo, da je komandant enot v Šentvidu v kasarni »Borisa Kidriča« , polkovnik Šipčić popolnoma 

ponorel, pripravljen je bil tudi na samomor. V miru se je pripravljal na udar iz kasarne,  računal je, 

da jih mi ne bomo napadli. Izpad ven je imel za cilj uničenje civilne oblasti in kaos. V kolikor jih nam 

ne bi uspelo zadržati in jih razbiti na prodoru v središče mesta, za nas ne bi bilo  milosti, po 
mednarodnem pravu nam je grozilo, da nas obravnavajo kot »teroriste«.  
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Ne smemo pozabiti, da vojno stanje med Vojno za Slovenijo nikoli  ni bilo razglašeno. Po vojnem 

pravu v tem primeru pojem »vojni ujetnik« ne obstaja, z nami bi lahko po kratkem postopku počistili 

kot s »kriminalci«. 

 

Zato je bila naša osnovna naloga predvsem preprečiti IZPAD iz vojašnice . Vsa naša orožja smo 

pripravili za  sistem ognja po možnih izhodih iz kasarne, organizirali smo opazovalnice in sistem zvez 

za alarmiranje naših enot za preprečitev izpada. Naša brigada je morala ostati spočita in ne izčrpana. 

Formirali smo skupine za oviranje možnega izpada po vseh vzporednih komunikacijah v smeri centra. 

 

Seveda smo poznali tudi načrt JLA , katerega osnovni namen je bilo MAŠČEVANJE za preživeto 

sramoto v prvih dneh Vojne za Slovenijo. Načrt »BEDEM« je v prvi fazi Vojne kot je znano, klavrno 

propadel, na zasedbo mejnih prehodov so, kot vemo, šli brez zaščitenih bokov in z nepreverjenimi in 

neizkušenimi silami. Ta napaka se v ponovitvi napada na Slovenijo ne bi več ponovila, pripravljeni so 

bili na vse, za seboj so nameravali zapustiti »krš«, vse bi porušili: objekte, komunikacije, mostove… 

Cilj napada »z Vzhoda«« je bil  zrušenje legitimne oblasti v Sloveniji, odstranitev vodstva in prevzem 

upravnega nadzora nad teritorijem. Ne glede na posledice so nameravali »oprati« vojaško čast 

oziroma »oprati obraz« od sramote, katero so doživeli v prvih dneh Vojne za Slovenijo. To so nam 

nameravali podariti kot »popotnico« za pot v Evropo. 

 

V tej luči smo razumeli nalogo naše brigade, namreč, neprekinjeno obdržati  vojašnico pod kontrolo 

in za katerokoli ceno preprečiti izpad enot JLA ven v smeri centra Ljubljane.  Zavedali smo se, da smo 

prvo fazo vojne praktično dobili s telefoni, v tej drugi fazi vojne, kakršno smo pričakovali, pa smo se 

zavedali, da bo drugače, zato je bilo življenjskega pomena, da držimo in obdržimo vojašnico  

BLOKIRANO, dokler bo to potrebno. Tega so se zavedali tudi naši nasprotniki, ki vendar kljub 

strahotni ognjeni moči, s katero so razpolagali, niso pričeli z napadom. 

Naša doktrina se je pokazala kot pravilna.. Do izpada iz vojašnice nikoli ni prišlo. 

Nihče od nas ni hotel biti junak. Zakaj smo šli v Vojno za samostojno Slovenijo? Dogodki v naši do 

takratni domovini Jugoslaviji kot: velikosrbska politika Slobodana Miloševića in gospodarski in 

finančni kolaps države pa so se vrstili tako, da drugega izhoda za nas pripadnike TO Slovenije, kot 

stopiti na stran slovenskega ljudstva, izvesti vse potrebne priprave in od začetka v Vojni za Slovenijo 

sodelovati, ni bilo, tudi za ceno naših življenj.   

Ko smo odhajali od doma v Vojno, nihče od nas ni vedel , ali se bo še kdaj vrnil. 

Po treh tednih izvajanja bojnih nalog predvsem pa stalnega izpopolnjevanja taktike bojevanja in 

strelskih treningov z osebnim in protioklepnim orožjem, z bojnim strelivom, je postala brigada ravno 

prav prekaljena, pa tudi utrujena. 

S 27. julijem so nas na položajih zamenjale sveže sile.  

Naša brigada je bila na ta dan, reorganizirana in preizkušena, začasno demobilizirana, toda, ves ta 

čas pripravljena na ponoven vpoklic v primeru potrebe, vse do odhoda zadnjega vojaka JLA s 

teritorija Slovenije 26. oktobra 1991. 

Vojna za Slovenijo je tako za nas, pripadnike MSNZ in TO Slovenije ni trajala samo 10 dni ampak  

dejansko  od 15. maja 1990 do 26. oktobra 1991. 

 

major Borut Zajec 

januar  2013 

_______________________________________________ 

 

 

Pisni prispevek polkovnika Mihe  Butara, vključno s kopijo njegovega  pisma poslanega ministru za 

obrambo Janezu Janši  .  

Pismo je datirano z dne  16.06.1992. 

 

Pismo sem Janezu Janši poslal 16.06.1992. Vsebina pisma je prilagojena takratni situaciji. Janša me 

je sprejel nekaj dni zatem. Imela sva dolg razgovor o vseh podrobnostih tega časa. Povedal je, da ni 

bil seznanjen z mnogimi podrobnostmi našega delovanja.  

Zapis razgovora hranim za drugačno objavo.  
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Zaradi dejstva, da so  bili Slovenski krščanski demokrati pomembna Demosova  stranka, mu nisem 

posebej  omenjal dne 05.06.1991 izrečene in uveljavljene ostre zahteve predsednika Izvršnega sveta 

mesta Ljubljane, Marjana Vidmarja (SKD), na sestanku z delovno skupino Republiške koordinacijske 

skupine pod vodstvom polkovnika Bogdana Koprivnikarja in delom ljubljanske podkoordinacijske 

skupine pod vodstvom višjega inšpektorja milice Marjana Starca, da je potrebno iz blokad  takoj 

vrniti  v delovne organizacije  vso težko gradbeno mehanizacijo in težke tovornjake delujoče 

(dežurne) v pripravljenih blokadah na dogovorjenih točkah v pokrajini. 

  

To Vidmarjevo zahtevo, ki sta jo Koprivnikar in Starc sprejela navkljub mojemu in Prvinškovemu  

močnemu nasprotovanju, sem navedel v nekaterih kasnejših objavljenih zapisih. 

   

Da se ne pozabi : Za postavitev civilnih blokad je Republiška koordinacijska skupina v skladu z 

zakonskimi pristojnostmi določila RSLO , Milico -- za zagotavljanje varnosti in TO za  miniranje in 

bojno zavarovanje v primeru potrebe. 

 To je le kratek opis nalog. 

 Določili so tudi mesta blokad ( seveda je kasneje čas vojne spremenil tok dogajanj). 

Vse to načrtovanje blokad se je na nivoju Skupščine mesta Ljubljane in vseh 11- tih  občin v pokrajini 

usklajevalo preko sekretariatov za obrambo. Vodja te delovna skupine je bil Sekretar mestnega 

sekretariata za obrambo Ljubljane in član mestnega IS Janez Sodržnik. Kot pacifist in zastopnik 

demilitarizacije družbe se je močno zavzemal za uresničitev Vidmarjevih zahtev. Od vseh prisotnih sta 

podlegla le Koprivnikar in Starc. 

  

O Sodržnikovem sekretariatu za obrambo se doslej se nismo kaj prida pogovarjali. Ste kaj pomislili  

na naslednje . 

Kdo in zakaj je zamenjal mobilizacijska zbirališča naših enot malo pred vojno ? 

Kdo in zakaj je zamenjal vojne šifre naših enot ? 

Kdo in zakaj je izvedel pomladitev naših enot (zamenjavo utečenih vojaških obveznikov) z novimi kadri 

ne, da bi mi to vedeli ? 

  

Dragi prijatelji, vsi odgovori kažejo na odgovornost RSLO in RŠTO, oziroma na odločitev 

Republiškega sekretarja za obrambo Janeza Janše in v nadaljevanju njegovega piona Janeza 

Slaparja. 

  

Zakaj ?  Razmišljajte o tem vprašanju. 

  

Še nekaj. Potrebno je bilo najti grešnega kozla za vrhunske napake Republiške koordinacijske skupine 

( kaotično odločanje, bežanje po Sloveniji in v tujino, pozno odločanje in zapoznelo ukazovanje, 

delovanje mimo norm vodenja in poveljevanja, odločanje mimo Predsedstva RS ipd ). Dokler se nismo 

postavili na noge, sta bila to Miha in ljubljanska TO. In to kljub hitri, učinkoviti in veliki zmagi v 

vojni. 

          polkovnik Miha   Butara ,  

Ljubljana 27 dec.  2012 

______________________________________________________________________ 
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Pripomba oz. dopolnitev - Stane Leskovšek, komandant Posebne enote milice (PEM) 
 

Ob beleženju dogajanj se moram oglasiti na Mihatov del v zvezi težke mehanizacije,  dežurstev in sicer 

barikad takratnega časa. V svojem prispevku Policija med vojno konkretno opisujem nasprotovanje 

ukinitvi dežurstev v delovnih organizacijah kljub negodovanju šoferjev in firm.  

Pred omenjeno razpravo,ki jo navaja Miha s predstavnikom republiške koordinacije Koprivnikarjem, 

kjer sta Sodržnik in Starc kot vodja pod koordinacijske skupine podlegla, sem dal Starcu negativno 

mnenje. Da so v omenjeni skupini o tem razpravljali,takrat nisem vedel,niti nisem bil povabljen k 

razpravi. Ocenjujem,da je bila izločitev ostalih članov  republiške pod koordinacijske skupine o 

odpravi barikad sabotažno dejanje. Koprivnikar in Starc si tega ne bi smela privoščiti. Starc kot moj 

mirnodobni šef bi mi moral odločitev »mimo vrste« kljub temu sporočiti,ne pa mene in vso ljubljansko 

milico poslati »gole in bose« pred tanke ob njegovi presoji ustavitve tankovske kolone z rednim 

prometom,ki ga sredi noči ni bilo.  

Take nestrokovne in bedaste odločitve ne bi smel sprejeti noben operativec iz vrst TO in milice. Gre 

za mojo oceno,večkrat ponovljeno,odgovora pa do danes nisem prejel. Ni tistega,ki bi potrdil mojo 

presojo in presojo pokojnega Prvinška in Butare. Zadnja dva sta vedela ,da barikad v prvotni zamisli 

ne bo, sam pa sem bil poslan na avtocesto pred tanke, ne da bi vedel, da tankovske kolone ne bo nihče 

oviral s težko mehanizacijo. Republiška koordinacija z Janšo, Bavčarjem in Slaparjem so me postavili 

na šahovnico pred prodirajočo tankovsko kolono in k sreči preprečili mojo zahtevo po uporabi 

protioklepnega orožja. Z ukinitvijo dežurstev in umaknitev težke mehanizacije so barikade odpravili in 

dovolili uničujoč pohod tankovske kolone do Brnika.  

Žrtve naj še enkrat preštejejo in seštejejo povzročeno materialno škodo. Mislim,da bo Janšo ponovno 

skoraj kap,kot navaja v Premikih ob novici,da je tankovska kolona na poti. Mene ni takrat pred tanki 

na Brezovici, pa tudi danes ne. Vloga Sodržnika, Starca in še nekaterih, ki so zamočili mi pa ni jasna 

in znana. Prejeli so najvišja državna odlikovanja nekaj let pred mano in Butaro. 

Stane Leskovšek  

6. januar 2013 

________________________________________________-- 

Pisni prispevek h  gradivu –polkovnik  Miha  Butara 

Strinjam se z ostrino poveljnika  PEM - Staneta Leskovška.  Ta borec (S.L.) je vedno vedel, kaj je prav 

in kako pristopiti k razreševanju najzahtevnejših nalog. Zaradi teh nemarnih odločitev je bil 

prepuščen in mi z njimi najhujšim možnim bojnim dejstvom JLA. Se spominjate mojega zapisa o  

blokadah z živim prometom, kot je to zagotavljal Marjan Starc, kot vodja pod koordinacijske skupine. 

Iz tega ni bilo nič. Tiste noči v Sloveniji ni bilo pravzaprav nobenega prometa na ulicah. Pa tudi 

dežurne ekipe za postavitev oviranja (barikad ) z težko gradbeno mehanizacijo so zatajile. Tako in 

tako ne bi mogle svoje naloge opraviti pravočasno.  Kakšna je bila  tu odgovornost sekretariatov za 

obrambo in direktno odgovornih? 

  

In sedaj prvič za javnost. Po končanem sestanku z Vidmarjem in Koprivnikarjem sem imel razgovor z 

starim prijateljem podpolkovnikom Milošem Bregarjem na njegovo željo.  Takrat je Miloš Bregar 

opravljal dolžnost Načelnika za obveščevalne zadeve RŠTO. Usedla sva se za klubsko mizico in 

pričela razgovor. Opozoril me je na izrazito zlonameren, celo panično bolestno negativen odnos 

Janeza Slaparja do vsega ljubljanskega, še prav posebno pa do mene.  Bregar mi je povedal, da so 
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pred odhodom dobili namig Janeza Slaparja naj za  vsako ceno  najdejo slabe točke v delovanju 5. 

PŠTO in mene kot njegovega poveljnika s ciljem, da se me eliminira.  

 

 Bregar, zadolžen  za vojaški del preverjanja je skupaj z Janez Rautarjem iz uprave za civilno 

sodelovanje RSLO, ki je preverjal   sodelovanje ŠTO z lokalnimi skupnostmi opravil inšpekcijski 

pregled. Bila sta zelo korektna in stanje  ocenila pošteno  in strokovno kljub danemu navodilu z vrha. 

Oceno inšpekcije in to dobro,  hranim med svojimi dokumenti. Tudi Rautar mi  je po vojni večkrat 

povedal,  kako so se stvari odvijale v škodo Ljubljančanov s ciljem prikrivanja slabosti odločitev RKS 

in predvsem načelnika  RŠTO. 

Ob tem smo ugotovili, da si kolegi iz Republiške koordinacijske skupine sploh ne predstavljajo sistema 

delovanja Skupščine mesta Ljubljane ter načine njenega samostojnega funkcioniranja ter vodenja 

občin Bežigrad, Center, Moste, Šiška in Vič – Rudnik kot samostojnih lokalnih skupnosti oziroma 

občinskih skupščin. Pri tem jim je tudi predsednik Izvršnega sveta Milan Vidmar nalil čistega vina. 

  

Ali veste kdo so bili Slaparjevi kandidati za poveljnika v Ljubljani ? 

To je bilo že v meseci oktobru  1990, Pa tudi ves čas za tem. Pa pojdimo po vrsti. Prvo Peter Zupan, 

zatem Janez Kavar in za njim Bojan Šuligoj. Kdo in kaj so bili ti možje - o tem drugič. Zakaj je to 

spremembo želel Janez Slapar smo kar hitro povezali z uveljavljanjem “Gorenjske naveze” in njene 

podreditve TO RS povsod tam, kjer je to bilo mogoče. Ves čas je bil alergičen na MSNZ in veliko 

vlogo ljubljanske MSNZ ter mene osebno v našem delovanju na celovitem slovenskem prostoru. 

Razlogov je še veliko več. Sem sodi še izjemno kvalitetno in strokovno sodelovanje s Stanetom 

Leskovškom in njegovim PEM – om  katerega nekateri naši kolegi iz obeh struktur niso mogli 

prebaviti. Prav po nobenem parametru skupne organiziranosti in delovanja se niso mogli primerjati z 

rezultati za katere sva bila odgovorna s Stanetom. Neverjetno je to, koliko nalog sva opravila 

samostojno in na svojo odgovornost,  brez vednosti nadrejenih ali pa sodelujočih. 

Da ne govorim o tem, kako je Slapar sistematično onemogočal Antona Krkoviča in ga blokiral na 

vsakem koraku in to ves čas od oktobra 1990 do vojne in naprej. Dolga in zanimiva zgodba. Vsa čast 

Tonetu, da  ni podlegel tem pritiskom.Lahko bi bilo zelo hudo za vse. 

  

Ali veste kakšno vlogo je imela KOS JLA pri teh aktivnosti ? 

Kdo je bil najvišji agent Kosa v naši sestavi ? 

Kakšno je bilo njegovo negativno angažiranje do Ljubljanske TO in zakaj ? 

Koga je bilo kasneje potrebno umakniti in zakaj ? 

  

Miha  Butara 

08. januar 2013 

___________________________________________________________ 

 
Pripomba oz. dopolnitev - Stane Leskovšek, komandant Posebne enote milice (PEM) 

 Vedno, stalno in povsod sem in bom poudaril. Na našem skupnem območju delovanja v času priprav 

in v vojni je bilo sodelovanje s TO več kot odlično. Akcija MSNZ nas je več kot spojila. PEM-ovci brez 

TO-jevcev ne bi zmogli ničesar. Moram spregovoriti tudi širše. Kot organizator MSNZ v milici sem 

obdržal vse iste niti in kolege na zvezi, tudi civiliste. Janez Janša je podpisal odredbo o imenovanju 

republiške pod koordinacijske skupine 26.05.1991. V skupino smo bili imenovani Marjan Starc kot 

vodja in člani Miha Butara, Janez Sodržnik, Jože Prvinšek, Branko Davidovič in jaz. Z dopolnilno 

odredbo je bil imenovan še Stane Ciglarič. Ker razpredamo o barikadah, je povsem jasno, da je bil za 

to zadolžen Mestni sekretariat za ljudsko obrambo pod vodstvom Janeza Sodržnika. Moj mirnodobni 

šef, načelnik inšpektorata milice Marjan Starc, me je pred razgovorom z polkovnikom Bogdanom 

Koprivnikarjem testiral,kaj mislim o dežurstvih šoferjev in pripravljenosti težke mehanizacije v 

delovnih organizacijah. Na seminarjih in javno objavljenih zapisih sem neštetokrat povedal,da se z 

ukinitvijo dežurstev nisem strinjal in me ni zanimalo mnenje voznikov, povzročeni materialni stroški in 



68 

 

nezadovoljstvo v nekaterih organizacijah. Starcu sem poskušal dopovedati,da brez tega ne bo uspešno 

izvedenih barikad v primeru izvoza tankov. Sam o preklicu tovrstnih barikad nisem bil nikoli 

seznanjen. Tudi pod koordinacijska skupina z mojo prisotnostjo o tem ni nikoli razpravljala, niti bila 

obveščena o preklicu. Dobro poznam mnenje komandanta 5. pokrajine Mihe Butare in žal pokojnega 

Jožeta Prvinška. Oba sta nasprotovala ukinitvi tega dela, še kako pomembnega obrambnega 

mehanizma. Miha ni uspel prepričati Starca in Koprivnikarja, ko je le ta prišel v Kresijo v vlogi 

odposlanca republiške koordinacije. S tem sem bil seznanjen po vojni. Razčistiti bo še treba, s kakšnim 

namenom je prišel, kakšno je bilo njegovo sporočilo in kakšen mandat je imel v zvezi izvedbe barikad. 

Kot stalno navajam, sam v problematičnem času nisem ničesar vedel o ukinitvi barikad. Janša je v 

Premikih zapisal prav tako in obdolžil ljubljanski TO zakaj ni bilo postavljenih barikad ob izvozu 

tankovskih kolon proti Ljubljani. Medla pohvala gre ljubljanski milici, ker se je izpostavila, nastavila 

svoje glave in vozila, po neumnosti omenjenih dveh, ki sta sprejela odločitev, da barikad v že 

načrtovanem smislu ne bo. Postavljam vprašanje, koga je Koprivnikar s tem seznanil, koga Starc in 

kaj so nadrejeni odločili. V milici in še posebej v PEM smo predelali vse lokacije v zvezi z blokadami 

in barikadami tudi po načrtu »JEŽ«. Še posebej moram omeniti prizadevanja komandirja oddelka 

Horjul Saša Šraja in vodjo varnostnega okoliša Stjepana Bočkorja, namestnika komandirja PM 

Vrhnika Ivana Hvalo, komandirja PM Ljubljana Vič Rudnik Marka Jakopina, komandirja PM 

Ljubljana Center Andreja Torkarja, komandirja PM Ljubljana Bežigrad Borisa Celarja, pokojnega 

komandirja PM Ljubljana Šiška Hinka Veinhandla, z njegovim namestnikom Bojanom Arhom 

(komandir je bil že hudo bolan), komandirja PM Logatec Zdravka Godnjavca in mojega namestnika v 

PEM pokojnega Staneta Plohla. Vsi omenjeni so sodelovali pri izdelavi načrtov oviranja in blokad 

tankovske kolone. Republiška koordinacijska skupina je brez vednosti ljubljanske pod koordinacijske 

skupine preverila delovanje barikad in pred začetkom proslave ob Dnevu Državnosti 26.06.1991 

blokirala avtocesto na Torovem s snežnimi plugi in drugo težko mehanizacijo. Pomembna jim je bila 

relacija Ljubljana-Brnik in s tem kompromitirala naš načrt blokad. Z odpravo blokade in sprostitvijo 

prometa smo se morali ukvarjati Ljubljančani. Čez nekaj ur, po proslavi ni bilo težke mehanizacije in 

predvidenih blokad ob izvozu tankov na isti avtocesti. PEM-ovci in redne patrulje milice so sledile 

tankovski koloni, nastavljali smo svoja vozila, ter redko in slučajno mimo vozeča vozila, da so jih tanki 

pomendrali. Do današnjega dne še nihče ni odgovarjal za preklic izvedbe načrta oviranja tankovske 

kolone. Kot omenja komandant 5. PŠTO Miha Butara v enem izmed zadnjih zapisov, je treba jasno in 

argumentirano pojasniti javnosti, kdo je krivec nastale havarije in nepotrebnih žrtev. Prav gotovo je, 

da to ni bila elitna enota milice PEM,  ljubljanski miličniki in domoljubi iz vrst TO, temveč 

neidentificirani »vrhovi«. V prvi vrsti je bil odgovoren za postavitev barikad in vse v zvezi z oskrbo le 

teh sekretar mestnega sekretariata za ljudsko obrambo Janez Sodržnik. V zvezi obrambnega in 

varnostnega dela pa TO in PEM z milico. Po neznani komandi je izpadel vložek težke mehanizacije z 

vozniki. V prvi fazi smo morali kot neštetokrat v praksi improvizirati miličniki, takoj za tem 

teritorialci. Kljub temu moram zapisati,da smo skupaj uspešno pregnali drhal nazaj v kasarne in 

preko koprske luke na jug.   

 Ne morem tudi mimo pohvale, zahvale in mnenja spoštovanega prijatelja, soborca, teritorialca, 

strokovnjaka s področja obrambe in domoljuba,  Mihe Butare.  

Odkrito je zapisal, kako konkretno, uspešno in plodno je bilo naše sodelovanje. Zaradi pomislekov, 

zaplankanih pravnikov, preveč in na dolgo razmišljajočih, sem se, glede na ugotovljeno prakso, 

nekajkrat odločil na svojo pest, v dobro stroki in domovini. Nikoli nisem razmišljal v koraku s politiki, 

čeprav sem in še bom spremljal njihove rezultate. Enako so spremljali zadeve PEM-ovci. Stali so mi 

ob strani, tudi v najhujših trenutkih. Odločil sem pred vojno, da po stalnih vojaških provokacijah 

dvignemo adrenalin do »plafona«. Z enoto v času usposabljanja (vsaka čast za proste roke v 

takratnem času ministru Igorju Bavčarju), smo PEM-ovci obšli vse kasarne in skladišča JA. Povsod 

smo sprovocirali »uzbune«. Škoda mi je še danes nedolžnih in nevednih vojačkov, ko so begali v 

vojaškem »krugu«, ker so bili prepričani, da jih bomo postrelili. Prve preplahe smo izvedli 17.10.1990 

po 22.00 uri brez vednosti vodstva UNZ in MNZ RS. Naj ob tem spomnim, da je bil takrat zaseden 

RŠTO na Prežihovi 4 v Ljubljani, da so bežigrajski TO-jevci prav takrat premeščali orožje skupaj z 

miličniki na varno lokacijo… Po tem sva z ministrom govorila in je dovolil odmevni pohod PEM-a 

okrog vojaških objektov 19.10.1990, tudi brez vednosti vodstva UNZ. »Uzbune«niso bile  samo v 
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kasarnah in drugih vojaških objektih,vključno z poveljstvom na Metelkovi, temveč tudi v poveljstvu 

armade v Zagrebu in Beogradu. Takrat smo jim dali misliti. Nihče v JA ni razmišljal o uporabi orožja, 

bili so na dnu, JLA strah Evrope in menda četrta vojaška svetovna velesila. 

 Tudi nam  ni bilo lahko. Pred odpravo na Postaji milice Ljubljana Vič Rudnik sem čutil posebno 

energijo v ozračju. Vse neprebojne plošče so bile v neprebojcih, neprebojne čelade na mestih. Ni bilo 

nepotrebnih herojev, ki bi streljali kar tako. Vse oči in ušesa so bila usmerjena vame in legendarnega 

mojega namestnika Staneta Plohla. Ničesar ni bilo prepuščeno naključju. O vseh teh in ostalih akcijah 

sem obvestil kolega Miha Butaro. Ni nas bilo strah, da nas bo vojaški škorenj zbrcal. Želel sem, da je 

Miha seznanjen z našimi aktivnostmi, kot jaz s TO-jevskimi. Obojestranska praksa se ni prekinila, vse 

do osamosvojitve.  

Tudi,  če moji ali Mihatovi predpostavljeni niso bili seznanjeni z našimi aktivnostmi v realnem času, 

sva bila midva z vsem na tekočem. Takratna operativa je to zahtevala in midva sva ji sledila. Bili so 

časi polni adrenalina napolnjeni z domovinskim zanosom. 

 Gospodu Lundru seveda dajem prejšnji in sedanji zapis v uporabo.  

Stane Leskovšek 

09. januar 2013 

__________________________________________________________ 
Dopolnitev - Stane Leskovšek, komandant Posebne enote milice (PEM) 

 Pošiljam ti  tekst, ki ga je nekdanji komandir PM Ljubljana Center,  Andrej Torkar,   pred objavo 

poslal meni, da ti ga pošljem. 

To je MSNZ-jevec, ki sem ga izbral za delovanje na območju občine Ljubljana Center, kjer sta kot 

organizatorja delovala dva, Andrej na področju dela milice in še, na žalost pokojni, Luka Levičnik iz 

vrst TO. 

Andrej je  svoje videnje takratnih zadev opisal realno in povedal več kot mnogi. Ob tako pomembnem 

proslavljanju so si mnogi privoščili več, kot je dovoljevala situacija. Nekdanji MSNZ-jevci nismo 

nazdravljali, proslavljali smo z zanosom in delovno. Omenjena načelnika v Torkarjevem tekstu sta 

bila alkoholizirana in to sem tudi jaz prvič zapisal v mojih, že oddanih pisarijah v » Policija med 

vojno«. Pač tako je bilo - operativci smo opravljali svoje delo tako, kot smo sami načrtovali. Tudi 

Čelikovo skrb za sina sem opisal pred leti. Opremil ga je kot rambota na PM (tudi pištolo  bereto 9 

mm je imel za pasom pred PEM-ovci, ne samo neprobojca in zaščitno čelado. Miličniki in rezervni 

miličniki so bili brez zaščitne opreme. Vodstvo PM je to opremo imelo, vendar je iz solidarnosti do 

podrejenih niso hoteli uporabljati. 

 Še o kraticah: 

-IM – inšpektorat milice. V njegovi sestavi so bili sektorji: 

 1.za javni red in mir, 

2.za varnost cestnega prometa, 

3.za mejne zadeve in tujce (ki ga takrat še ni bilo v ljubljanski UNZ), 

4.za obrambne zadeve, ki sem ga ob vseh zadevah vodil, 

http://1.za/
http://2.za/
http://3.za/
http://4.za/
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5.za organizacijo in razvoj milice, 

6.za stalno dežurstvo, ki sem ga prav tako ob vsem vodil; 

-SSD je že omenjen sektor za stalno dežurstvo, ki sem ga vodil tudi za UNZ Ljubljana  okolica; 

-PEM je posebna enota milice, ljubljanska kot specifika v Sloveniji - sestavljena iz miličnikov UNZ 

Ljubljana mesto (1. in 2. vod oz 1. in 2. četa) in UNZ Ljubljana okolica (3. vod oz. 3. četa). To je bila 

1. četa PEM RSNZ RS,sestavljena iz aktivnih miličnikov. Prvi bataljon PEM RSNZ RS so sestavljali 

aktivni in rezervni miličniki. Glede na vrsto sklica se je tudi vodja primerno vojaški hierarhiji 

imenoval kot poveljnik oz. komandant; 

SEM je specialna enota milice, ki jo je ustanovil minister Igor Bavčar 23.08.1990 in mu je bila 

direktno odgovorna. 

 Razlika med PEM in SEM: PEM je bila enota na sklic,miličniki so se posebej usposabljali in je za 

njih  veljal tudi poseben kadrovski izbor. 

 V   SEM je veljal še strožji kadrovski izbor. SEM-ova osnovna naloga je bilo protiteroristično 

delovanje,  sicer pa so vse ostale pomembne operativne naloge bile enake, le da je PEM širše deloval 

z večjim številom miličnikov. SEM je bila manjša enota, najbolj izurjena, posebej opremljena in 

oborožena, ki jo je aktiviral minister. 

 PEM je delovala na območju PM, UNZ ali na območju vseh (takrat 13) UNZ. V PEM-u so bili lahko v 

sestavi rezervni miličniki,dočim so bili v SEM samo aktivni miličniki. PEM in SEM sta bili edini 

komponenti milice v času delovanja MSNZ. Miličniki in vse ostalo vodstvo milice,vključno s 

poveljnikom republiške milice s Pavlom Čelikom ni bilo vključeno v aktivnosti MSNZ,niti ostale 

operativne in druge službe RSNZ. 

 Organizatorji MSNZ na regijski ravni (UNZ) smo sami izbirali organizatorje MSNZ iz vrst milice na 

občinski ravni. Običajno so bili to komandirji PM. Šefovske zamere organizatorjem izvirajo prav iz te 

globine. Vsem pač minister, niti ostali organizatorji nismo zaupali, pa tudi potrebe ni bilo,da bi 

miličniška veja tako široko in odprto delovala. Tudi v TO je bilo z zamerami enako, kar še dan danes 

nekateri čutijo v Slovenski vojski. 

 Še nekaj let, pa bodo upokojitve tudi te zamere pospravile. 

Stane Leskovšek,  

 23. Januar  2013 

_ _____________________________________________ 

Pisni prispevek --nekdanji komandir PM Ljubljana Center - Andrej Torkar 

 Glede tvojega pisanja (op. komandanta PEM Staneta Leskovška), bi povedal naslednje: med drugim 

izpostavljaš nekatere ljudi in organizacije, ki so nam pomagale leta 91. Omenil si hotel Union, meni 

pa je veliko pomagal hotel Slon oz. njegov takratni direktor Goran Križnar, ki mi je dnevno dostavljal 

sendviče, da ne govorim o Maximarketu in takratnem direktorju Darko Podreberšku, ki mi je dnevno  

dostavljal toplo malico za vse miličnike, pa tudi pijačo. Cigarete si že sam omenil, pa tudi pivo smo 

dobivali iz pivovarne Union, vendar ga nismo dajali miličnikom dokler je situacija trajala.  

Še bi lahko našteval. 

 

http://5.za/
http://6.za/
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Mogoče o pripravah na proslavo, ki so potekale po načrtih. V »pogonu« sem bil od šeste ure zjutraj 

skupaj z  veliko miličniki. Ko se je zadeva iztekla in so »zaslužni« proslavljali v Cankarjevem domu, 

ostali pa v stari Ljubljani, smo bili mi še vedno razporejeni po delovnih mestih. Ko se je množica 

pričela zmanjševati, sem ob obisku načelnika IM Marjana Starca, ki je prišel iz Cankarjevega doma s 

steklenico šampanjca v roki in mi ga je ponudil, ponudbo zavrnil z navedbo, da sem preveč utrujen in 

lačen, da bi mi »pasalo« popiti kozarček. (Res je, da sta načelnik Starc in načelnik UNZ Boris Stadler 

dobro praznovala oz. zalivala slovesnost ob razglasitvi samostojnosti).  

Hotel sem že razpustiti del moštva, a sta me  dežurni in Klement ( Jožef Klement je bil uradno oskrbnik 

premoženja PM Ljubljana Center, enkraten človek) obvestila, da to mogoče ne bi bilo dobro, ker se na 

Vrhniki nekaj dogaja. Bilo je okoli tretje ure, mogoče malo prej ali kasneje. 

Pohitel sem na PM in zbral vso razpoložljivo moštvo, dežurnemu naročil vpoklic vseh in začel 

postavljati blokade po načrtih. Sam sem sodeloval pri Delavskem domu, saj je že obstajal podatek, da 

so tanki na obvoznici in peljejo na Celovško cesto, ljudi pa sem imel premalo. Ustavljali smo redke 

avtomobile, ki so pripeljali mimo  (večina voznikov  je bila vinjena) in jih postavljali pod železniški 

nadvoz. Niso razumeli, zakaj jih postavljamo v vrste in jih pošiljamo domov peš, oziroma iz vozil. Ko 

so se pričeli zavedati, so se tudi iz sredine vrste vozili po zelenici in po podvoznem nagibu, da so lahko 

nadaljevali vožnjo naprej. Pričel sem jim glasno govoriti, da naj kar gredo, saj smo vedeli, da bomo 

ostali sami, ko bo najbolj potrebno. Bil sem dobesedno razočaran.  

 

Kar pa se tiče ubogega miličnika(iz PEM) Stanka Straška, ki je bil na blokadi Aškerčeve, Mirja in 

Titove ceste, pa je zadeva potekala tako, da je bil dežurni obveščen o nekem izzivanju vojakov na 

Roški cesti s strani nekega teritorialca ali civilista. Na kraj dogodka sem poslal patruljo, pa se je 

izzivalec pred tem že odpeljal z avtom  »Zastava 101«  proti Karlovški cesti in zavil mimo blokade, ki 

je bila na Karlovškem mostu, proti Zoisovi in Aškerčevi cesti. Kmalu je sledilo sporočilo, da je prišlo 

do streljanja na blokadi na prej omenjeni lokaciji.  

Namreč, voznik »zastave« pred blokado ni ustavil, zapeljal je desno čez pločnik in čez zelenico, kjer 

ga je ustavljal miličnik Strašek. Voznik je ustavil, odprl vrata in iz naročja z rafalom ustrelil Straška, 

ki je bil brez zaščitnega jopiča (jopič je pustil v avtobusu v blokadi)  in odpeljal dalje po Titovi cesti, 

kjer so ga pokosili miličniki v blokadi pri »Smeltu«, ko so odgovorili na njegovo streljanje.  

Bil sem zelo hitro na kraju prvega  dogodka, kjer sem ugotovil, da miličniku Strašku ni pomoči, 

poklical sem ekipo za oglede, Straška razorožil in opravil prve razgovore.  

Kasneje sem razgovor opravil tudi  z voznikom kamiona pri  »Smeltu«,  ki je bil ob streljanju, s strani  

kasneje identificiranega  Sušnika (voznika »zastave«), ranjen v prst na roki, ko je spal v kabini 

kamiona. 

Iz gostilne Mrak na Rimski cesti, ki je  v bližini  kraja dogodka, so takoj prišli  tudi novinarji iz Italije 

in so se zanimali, kaj se je zgodilo. Nekoliko znam italijansko, zato sem se z njimi, po dovoljenju 

dežurnega stalne službe, dogovoril in jih peljal do Smelta, kjer so fotografirali avtomobil in truplo. 

Odpeljal sem jih na PM na Trdinovo, ponudil sem jim kavo, v razgovoru pa sem jim lagal, da je to 

preoblečeni pripadnik JLA.  

Enostavno je bil to iz moje strani neki obrambni mehanizem, saj jim nisem mogel povedati, da je 

miličnika ubil naš teritorialec. 

 

Bilo je ogromno dogodkov, ki so se odvijali na območju Centra, pa saj si tudi sam veliko sodeloval na 

» mojem » terenu. 

Od tega, da mi je služba VIS na postajo PM vozila neznane ljudi, ki smo jih pridržali v prostorih za 

pridržanje, brez obrazložitve z njihove strani. Bili so odvisni od  zdravil, ki  pa jih niso imeli s seboj in 

smo jim jih morali preskrbeti mi ( nisem želel, da mi kdo umre na PM ). Šele, ko sem po nekaj dneh 

zagrozil, da jih bom izpustil, ker so pridržani brez vsakega papirja, so prišli po njih in jih odpeljali 

neznano kam, pa še takrat mi  niso povedali zakaj so bili pridržani. 

Pa o preverjanju raznih informacij, tudi o Niških specialcih na Prulah, pa o delavcu KOS-a na 

Grablovičevi, ki ste ga kasneje prijeli, pa o obveščevalcu, s katerim je bil opravljen razgovor na naši 
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PM, ki  po razgovoru ni hotel zapustiti naših  prostorov z  utemeljitvijo, da ga bomo ubili mi - z 

izgovorom, da je pobegnil in sem ga moral sam odpeljati do Miklošičeve ulice in tako dalje in tako 

dalje. 

Pa tudi o tem, da je imel sin Pavla Čelika – (takratnega   republiškega  podsekretarja, poveljnika  

slovenske milice ) v posesti neprebojni jopič in oborožitev, ki mu ni pripadala in je bil nato  z odločbo 

v nekaj dneh premeščen na RSNZ.  

Sam o tem takrat nisem nič vedel, izvedel sem šele, ko me je Čelik poklical in me vprašal, zakaj njegov 

sin še ni na RSNZ.  

Na moj odgovor, da nimam odločbe in zato ne bo šel nikamor, je kurir iz RSNZ že čez nekaj ur 

prinesel odločbo o premestitvi. Zrevoltiralo me je to, da za redne patrulje nisem imel neprebojnih 

jopičev, razen dva za kratko orožje. 

O zadevi me je seznanil moj namestnik Jože Zorko, ki  je pripomnil, da je boljše, da gre, saj njegov 

privilegij slabo vpliva na moralo drugih miličnikov . 

 

Andrej Torkar                       

 januar 2013 

______________________________________ 

Dopolnitev - Stane Leskovšek, komandant Posebne enote milice  
Glede razrešitve zadeve padlega miličnika Stanka Straška,mojega PEM-ovca, imata največjo zaslugo  

poveljnik  in pomočnik poveljnika  1. voda  PEM     1. Čete PEM  RSNZ RS .  
 

 Vozilo morilca sta   vseskozi sledila in javljala lokacije, tako da sem lahko  preko mojega štaba PEM 

in moje SSD usmerjal patrulje in obveščal blokade o gibanju vozila. Zadeva je bila zaključena pri 

Smeltu. Na žalost takrat v zadoščenje,čeprav sta umrla miličnik in morilec. Izkazalo se je,da je bila 

vojna tudi v Ljubljani krvava. Kmalu je tja prispel  tudi komandir  PM Ljubljana Center Andrej 

Torkar.  

Komandir Andrej  je  prosil  SSD, če lahko dovoli dostop tujim novinarjem do kraja dogodka in 

objavo takrat znanih ugotovitev. 

Ker šefi niso odgovorili, sem se javil sam . Manipulant (vezist za pultom SSD) je prenesel moje 

dovoljenje,da lahko novinarji fotografirajo kraj, snemajo in zabeležijo dogodek , tako kot veleva 

novinarska etika.  

Kasneje  sem na  skupnih sestankih posvetih in drugih srečanjih sem večkrat izpostavil pričakovano 

moralno gesto.  

MORS bi se moral vsaj opravičiti PEM za tako dejanje, pa se do danes to ni zgodilo. Jugo vojska se je 

opravičila milici in je prišla delegacija generalov na pogreb pokojnega inšpektorja RSNZ Likarja v 

Grosuplje,ko ga je ustrelil jugo vojak.  

Stane Leskovšek  

13  januar  2013 

___________________________________________________ 

Gradivo z  naslovom --Delen  opis inžinirijskih aktivnosti  na širšem območju Ljubljane –v  

letu  1991, je  tako  zaključeno  s    pisnim  prispevkom   komandanta  PEM  -Staneta 

Leskovška 

 

 

 

 

stotnik    Stane Lunder  -   

načelnik inženirije  51. obmŠTO  --do septembra  leta 1991  

 

Dokument je sklenjen  in  zaključen :   02 april   2013 

Podutik pri  Ljubljani 
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Ta dokument bo  poslan  na  ZVVS,  MORS,  M O L, Občini Medvode, Občini Škofljica,občini 

Brezovica 

 
Dopisi med zbiranjem  tega gradiva: 

______________________________________________________________________ 

Mail  Županu Medvod – tematika: Skupina  za barikade na območju njegove občine 

G. Župan 

Po spominu sem organiziral 4-6 skupin za hitro postavitev ovir---- 

Medno, Kozarje, Škofljica, Šentvid, Preval nad Podutikom ..... 

Skupina  za hitro postavitev protitankovske ovire na območju motela MEDNO  (prvotna ovira je bila 

na podlagi povelja umaknjena zaradi normalizacije prometa v času doseženega premirja na Brionih), 

ki sem jo  julija 91,  kot načelnik inžinerije  organiziral  na območju sedanje vaše občine, je bila  

uradno zabeležena na   upravi tedanje Milice, PŠTO, in mojega  51. OBŠTO.(trije izvodi) 

Organizacijo te  skupine je na podlagi mojega predloga odobril  poveljnik  51. OBŠTO major Rihard 

Urbanc. 

Skupina je bila organizirana iz vaših -Medvoških krajanov  . 

Po mojem spominu sem  v organizaciji te  ekipe  za zaščito same akcije predlagal in vključil tudi lovce 

iz  vašega območja. 

Obstajal je torej  poimenski seznam te ekipe , z navodili za delovanje in načinom obveščanja, ki sem 

ga sestavil in potrdil osebno 

Glede na to , da pisnih dokumentov o tem ne posedujem, bom po   svojem  spominu  skušal o tem 

narediti zapis in   vam ga posredoval. 

Po mojem spominu sem   en -originalen -izvod dokumenta osebno izročil   g. Duhovniku, kot 

odgovornemu (bivšemu direktorju LITOSTROJA) ali pa g. Šušteršiču(stara gostilna pod motelom 

Medno)   

Seveda  bi zaradi večje verodostojnosti moral obnoviti spomin na ta dogodek z vpogledom v ta 

dokument in razgovorom z člani te Medvoške ekipe. 

lep pozdrav 

 Stane Lunder         (kapetan 1 razreda,  --- načelnik inžinerije  51 OBŠTO    ----leta  91) 

Petek  05 oktobra  2012 

 

Prvi kontakt (2012), po mailu:  Barikada  Kozarje,  vodja Srečo Dobnikar,   

Mazijeva 11, Ljubljana 

_____________________________________________________________ 

13. oktober 2012 

lp 

Pa sem vas le našel. 

Včeraj sem vas  iskal v bližini mostu pri Kozarjah  in neka gospa iz Kozarij-hiša tik ob mostičku  (mož 

je bil To-jevec na barikadi na Viču -mi je povedala za možnost kontakta preko gasilcev. 

Začel sem  pisati  spomin ( za našo vojaško arhivo) o ovirah in barikadah na območju Ljubljane. 

Zraven priključim ( z imenom in priimkom ) tudi  spomin , mnenje in komentarje od soborcev) 

Vaše  sodelovanje  v tem bo  zapisano in predano arhivu  MORSA. 

Edino v Ljubljani smo imeli tak način obrambe(prostovoljci za barikade) tako da je Vaš prispevek 

izredno pomemben 

Predlagam , da  če se še česarkoli spomnite  v zvezi s tem zabeležite-(najine prve kontakte, vaše 

zbiranje preverjenih in zanesljivih ljudi , njihove osnovne podatke, eventualne priprave , sestanke , 

koordinacije, vaše dogovore  itd...) 

Prosim vas tudi za  barvno fotokopijo  dokumenta , ki sem vam ga izročil--upam , da še obstaja , kajti  

vsi  moji identični dokumenti so v arhivah MORS in policije---torej za mene nedosegljivi. 

pozdrav 

____________________________________________________ 

14 oktober  2012 

ZDRAVO sem Srečo Dobnikar član P G D  Kozarje ------- mobi  041  ....  137   

____________________________________________________________________ 
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Prvi kontakt (2012), po mailu: Barikada  Medno, vodja Janez Šušteršič,   

Medno 

___________________________________________________________________ 

Pozdravljen 

g. ŠUŠTERŠIČ 
Mogoče se me boste spomnili iz  l. 1991, ko smo se zmenili, da  boste vi  

vodja  ekipe za hitro postavitev  protitankovskih ovir na vašem območju. 

Takrat sem  organiziral  4-6 takih ekip. 

Začel sem  pisati  spomin ( za našo vojaško arhivo) o ovirah in barikadah na območju Ljubljane. 

Zraven priključim ( z imenom in priimkom ) tudi  spomin , mnenje in komentarje od sodelujočih. 

Vaše  sodelovanje  v tem bo  zapisano in predano arhivu  MORSA , občini Ljubljana in občini 

Medvode. O tem sem že govoril z županom Medvod in mu omenil, da so tudi njegovi krajani 

organizirano in prostovoljno sodelovali v obrambi . 

Edino  na območju Ljubljane (kamor so spadale tudi Medvode) smo imeli tak način obrambe 

(prostovoljci za barikade) tako da je Vaš prispevek izredno pomemben 

Predlagam , da  če se še česarkoli spomnite  v zvezi s tem zabeležite-(najine prve kontakte, vaše 

zbiranje preverjenih in zanesljivih ljudi , njihove osnovne podatke, eventualne priprave , sestanke , 

koordinacije, vaše dogovore  ,opis mesta  barikade,iz česa je bila barikada sestavljena , koliko časa bi 

po vašem mnenju rabili za postavitev barikade, ali smo za zaščito mogoče predvideli tudi člane lovske 

družine, kdaj so dele barikade odstranili , ali so ostali kje še kakšni deli barikade (npr. zajle)  

16 oktober 2012 

 

Prosim vas tudi za  barvno fotokopijo  dokumenta , ki sem vam ga izročil--upam , da še obstaja , kajti  

vsi  moji identični dokumenti so v arhivah MORS in policije---torej za mene nedosegljivi. 

Ta meil lahko posredujete tudi ostalim članom barikade. 

Bilo bi škoda , če imena članov te prostovoljne ekipe  ne bi bila nikjer zapisana in ohranjena. 

Vodja barikade iz  Kozarij (pri Ljubljani) g. Dobnikar Srečo je izrazil tudi željo , da bi se eventuelno 

srečale  vse ekipe iz teh barikad  zato vam bom posredoval  njegov meil.. 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stane  Lunder—inžinirija 91   

02 april  2o13                  


