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   Sreda   3. julij  1991  

  V spomin    511.  Odredu  za  posebne  namene 

    (dopolnjena verzija) 

 

 

PREDGOVOR 

 

Pri tem zapisu sem se 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  .  

Sprva sem v teh tekstih   kot  varovalo hotel   uporabljati  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 natanko tako in v takem 

zaporedju , kot so se zgodili. 

Kljub temu, da mi bo lahko  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.     

Težo naših prispevkov  v tej  vojni   sem meril predvsem po tem , kako  bi nas-kot 

posameznike - v primeru našega poraza  sankcionirala  bivša država  Jugoslavija.                                             

Že samo to , da  si bil oborožen, bi bilo verjetno  sankcionirano z  hudo  oz.  najhujšo kaznijo.    

 

UVOD 

Slabih štirinajst dni pred začetkom slovenske vojne sva bila s oficirjem TO, tudi stotnikom 1. 

raz. (naš čin  stotnika prvega razreda TO  je bil takrat v JLA enakovreden  činu  kapetana  

prve klase), Rozman Vojkom (Vojetom) vojaška inštruktorja oz. spremljevalca pri 511. 

Odredu TO za posebne namene, ki smo ga v tistih dneh povsem na novo formirali na območju 
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našega 51. ObmŠTO , ki je  takrat obsegalo širše Ljubljansko območje. 

Ta častnik, oficir TO, je bil sicer redno zaposlen kot raziskovalec na Fakulteti za 

elektrotehniko v Ljubljani, kot vojak je bil   specialist-vezist. V času služenja vojnega roka 

(november 1972 - oktober 1973) je  bil  na šolanju  v Šolskem centru veze v Beogradu, kjer je 

bila tudi šola ŠROV (zveze), ki jih je usposobila za poveljnike vodov za zveze.) 

Moja redna služba je  bila   takrat  na  Ljubljanskem geodetskem biroju,  kjer sem bil zaposlen 

kot  geodet-katastralec.                                                                                                                                

Kot vojak   sem bil specializiran  kot inžinirec-smer   pionir / diverzant  s težiščem  šolanja  na 

miniranju in rušenju. V času  služenja rednega oz. obveznega  vojaškega roka  (od junija  do  

novembra  1974  )  sem bil  na  šolanju v ŠRIO (šola rezervnih inžinirijskih  oficirjev )  v  

Mekušju pri  Karlovcu in potem do  oktobra 1975  na  stažiranju (vodnik stažist ) kot 

namestnik  poveljnika  inžinirijske čete,  kapetana  Nikole  Bursaća   v kasarni   Majevica   v 

Novem Sadu.                                                                                                                         

Moja  Novosadska inžinirijska četa v JLA  ( trije vodi) je takrat štela  nekaj čez  osedemdeset   

vojakov-nabornikov in  treh desetarjev , ki so bili poveljniki teh vodov .                                                     

V četi so  bili naborniki   iz vseh jugoslovanskih  republik  in pokrajin.                                    

Po izobrazbi so bili  od arhitekta in zdravnika  do preprostega pastirja  iz bosanskih planin.                                         
___________________________________________________________________________ 

Opomba:  Večina  rezervnih  oficirjev in vojakov TO ,smo bili   takrat  redno zaposleni  po delovnih 

organizacija in državnih ustanovah , kjer  so naši  direktorji in šefi v prvih dneh vojne  na našo 

odsotnost z dela gledali večinoma naklonjeno, potem pa so  nam  sčasoma začeli    kazati željo (včasih 

so to tudi odkrito povedali)  , da bi nas bolj  rabili  na naših delovnih mestih, ne pa,  da  smo tako 

dolgo na  t.i.  »orožnih vajah«, saj  je bil po njihovem mnenju   že  mir  . 

Nekaterim  od nas  so v tistem času zaradi odsotnosti z dela v službi    začeli  tudi  zmanjševati  

nadomestila  osebnega dohodka. Probleme  so imeli celo  nekateri  , ki so bili v državnih službah.   

Nekateri so omenjali  tudi  prikrite grožnje  o izgubi  delovnega  mesta. 

Pripomba oz. dopolnitev - polkovnik Miha Butara iz takratnega  5. PŠTO:  Dejstvo je, da sem kot 

poveljnik 5. PŠTO moral velikokrat urgirati zaradi angažiranja naših pripadnikov na aktivnostih TO 

pri njihovih delodajalcih. Največ primerov smo imeli v marcu, aprilu, maju in juniju mesecu. Težave 

so delali prvenstveno samostojni podjetniki. Nekaj pa tudi državne ustanove – podjetja. Reševal sem 

tudi nekaj primerov pripadnikov 30.Rsk. Danes se spominjam le nekaterih obrazov naših borcev in 

njihove fanatične pripravljenosti, da z orožjem v roki branijo slovenske interese v tistem času do 

vojne.                                                                                                                                               

Nazivov  podjetij in ustanov  se v tem trenutku ne spominjam, vem pa , da je bilo med njimi kar nekaj 

na hitro nastalih podjetnikov okuženih z zaslužkom. Ko smo se mi intenzivno pripravljali za obrambo 

domovine so oni gledali na vse le skozi prizmo denarja in nekakšnim sovraštvom do vojske in milice. 

sreda 8. maja  2013 

Opomba : 

Pripomba oz. dopolnitev – stotnik   Ivo  Furlan                                                                                       

V času Manevrske 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 
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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.  

_______________________________________________________________________________ 

Za inštruktorja sva se javila prostovoljno, na prošnjo (sedaj že pokojnega) poveljnika Riharda 

Urbanca, poveljnika 51. ObmŠTO (območni štab teritorialne obrambe). 

_______________________________________________________________________ 

Pripomba oz. dopolnitev stotnika 1.  razr. Vojana Rozmana:  Spomini na začetek so žal že rahlo 

zbledeli. Cveto*  me je poklical in me vprašal ali sem pripravljen sodelovati pri pripravah in 

usposabljanju enote, ki je že formirana. Moj odgovor je bil Da. Kolikor se spomnim ,  z Rihardom 

nisem imel razgovora, ampak sem se naslednji dan javil na Šmartinski. Tja sem z avtom prihajal par 

dni (tri, štiri, ne vem natančno) in se zvečer vračal domov. Mislim, da me je zadnji dan tja pripeljala 

hči, ker potem avta nisem več imel pri enoti. Ta zadnji dan je prišel tudi radiofonist z radijsko postajo 

Racal, ki je bila že programirana. Tudi sam sem se takrat prvič srečal s tako postajo. Zvezo smo 

preverjali po načrtu. To noč sem ostal v enoti. Naslednji dan se je enota premestila v vas Šmartno (kot 

sem ti že opisal), kjer smo pričakali proslavo in ponoči tanke.                                                 

*Opomba: Stotnik prvega razreda  Cveto  Dulmin  je bil  aktivni oficir v  našem štabu. 

________________________________________________________________________________ 

 Kot inštruktor tega Odreda je bil sicer prvotno predviden major (pomočnik načelnika štaba) 

Rado Senčur, ki pa zaradi nujnih službenih obveznosti (v redni službi) tega ni mogel storiti. 

Cel postopek dogovora in potrditve za inštruktorja je potekal hitro - poveljnik nama je v 

pisarni štaba (lokacija štaba je bila v četrtem nadstropju občine Šiška) pojasnil situacijo in da 

nima nikogar drugega za to nalogo ter naju vprašal, če sva pripravljena prostovoljno prevzeti 

to dolžnost .                                                                                                                                 

V tisti situaciji ni bilo druge kadrovske izbire – vsi ostali častniki so že imeli druge naloge, jaz 

pa sem bil kot član rezervne sestave, čeprav v redni formaciji načelnika inženirije 51. 

ObmŠTO trenutno prost.   Član rezervne sestave je bil tudi stotnik Vojan . 

Naš  štab je bil takrat (maja 1991) kadrovsko sestavljen iz približno  polovice aktivnih, redno 

zaposlenih oficirjev, ostali oficirji pa smo bili v rezervni sestavi TO. 

______________________________________________________________________________ 

Opomba: Tem pripravam na vojno smo uradno  rekli »udeležba na vojaških vajah«, za kar smo potem 

od naše štabne tajnice Darinke dobili (seveda samo tisti člani štaba :    stotnik I. razr. –Boris Krist, 

zalednik, stotnik I. razr. – dr. Bogomir Žižek –saniteta,  itd., ki v TO nismo bili redno zaposleni), 

potrdilo za orožne vaje, ki smo ga potem predložili v svoji redni službi za refundacijo plače. 
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Primer potrdila  o udeležbi  na  »vojaških vajah«   za  deseti december  1990 .                                                         

Opomba : V tem  terminu --- od  7.  do 10  decembra  1990   so« jastrebi« iz generalštaba  JLA  

planirali   oborožen napad  in hitri  prevzem  večine  naših  štabov in skladišč  TO. V ta namen  so 

imeli  že  pripravljene enote:  bataljon  in  dve četi vojaške policije,izvidniške, specialne  in 

diverzantske  enote ,  skupaj z izvidniškimi oklepnimi vozili.   Večina enot in  vozil   je  prišla  iz 

Zagreba.                                                                                                                                                       

Tudi celotno akcijo bi vodili iz Zagreba  v  povezavi s   skupino visokih  oficirjev 3.  Uprave   ZSLO,  

ki so jih predtem  že  predhodno poslali iz Beograda  v Ljubljano . Če bi nastali večji problemi ,  bi jim  

pomagale  ostale  enote JLA- iz  kasarn po sloveniji..                                                                                                                    

O tem piše  tudi Andrej Lovšin v  svoji knjigi »Skrita vojna« . Celoten projekt osamosvojitve bi bil tako 

ustavljen  že na  začetku,   posledice za vse nas  pa so bile predvidljive.                                                                                                

Takrat  smo  v pritličju  objekta štaba  (vsaj na našem štabu  ) oboroženi  z  avtomatskimi pištolami  

Škorpijon in  s pripadajočo   ostro municijo  -  ( večina nas je imela  ob sebi pripravljene  tudi zaščitne 

maske)   kot   stražarji  čakali   na  njih  dan in noč.  Štab  se je nahajal  v  objektu  bivše  občine  

Šiška. 

Po dva  stražarja  sta  imela   dvanajst  do štiriindvajset  urna   dežurstva.                                                 
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Vendar  pa je  bila  v  najvišjem  nadstropju  občinske zgradbe  občine Šiška  takrat  v največji  

tajnosti  ves ta  čas  (več mesecev )  pripravljena tudi močno oborožena   enota  naših vojaških  

specialcev (v velikosti  voda )  za katere ni vedel nihče od nas.  Za vse  to sem  izvedel šele po vojni.                                                

Torej--- da bi v primeru  napada na naš štab ,  po oboroženem  odporu stražarjev ,   v pritličje  pridrl 

vod  naših specialcev oboroženih  z  kalašnikovimi  in počistil  z  napadalci   iz  vrst   JLA. 

____________________________________________________________________________ 

Intenziteta naših štabnih vaj, kjer smo za obe nastopajoči strani še uporabljali izraze »rdeči« in 

»plavi« se je močno stopnjevala že od pomladi 1990 naprej. 

Lokacije takih urjenj so bile (poleg primarnega mesta štaba) večkrat tudi na Topolu pri Katarini  v  

velikem  počitniškem objektu postavljenem na vrhu hribčka  , ki je bil v lasti občine Šiška-   enkrat  pa 

tudi  na  osnovni šoli Smlednik. 

Povprečno so taka štabna urjenja trajala po tri dni . 

Namišljeni sovražnik v naših štabnih vajah  naj bi bile vedno  sile NATO pakta oz. »plavi« - čeprav 

smo zadnje  leto pred osamosvojitvijo  z  gotovostjo vedeli oz. se zavedali , za koga se pripravljamo. 

Poveljnik štaba  nam je opisal hipotetično situacijo (širšo in ožjo-----oz. strateško in taktično), moč in 

namen sovražnika in nam vsakemu –glede na našo  vojaško specialnost –določil skupni  čas končanja 

naloge. 

Običajno je bila smer predvidenega napada »plavega« iz smeri Italije , do Postojnskih vrat, kjer bi šel 

en sunek proti Ljubljani in drugi proti Kočevju. 

Navadno je bil predviden tudi letalski desant »plavega« na območju Brezovice   oz. Ljubljanskega 

barja . 

Štabne vaje so se končale  tako, da je vsak oficir pred celotnim  štabom predstavil in zagovarjal svojo 

odločitev ukaza , ki ga je obdelal v okviru svoje vojaške specialnosti.  

Naše odločitve in  ukaze je štabna tajnica Darinka  Kariž  takoj nato  –na  samem mestu in kraju   vaje 

, v nekaj izvodih  natipkala na pisalni stroj  in  posredovali smo jih na nadrejen štab - v oceno in 

analizo. 

Štabne vaje so bila vedno varovane z oboroženo enoto teritorialcev (navadno v velikosti  pehotnega 

voda)  in ob prisotnosti prištabnih  enot.  Vsi člani štaba  smo imeli popolno vojaško opremo in 

oborožitev.  Na nekaj zadnjih štabnih vajah  so bili kot opazovalci (ocenjevalci naših rešitev?)  

prisotni tudi  oficirji   5. PŠTO,  ki so želeli , da  jim nekatere  svoje  končne  odločitve še dodatno  

argumentiramo. 

Nekdo od nas je na koncu ene od naših zadnjih štabnih vaj v letu 1991  vendarle glasno izrekel tisto 

kar smo vsi vedeli že dalj časa    –»ne sprenevedajmo se , saj vsi vemo, kdo bo naslednjič v vlogi 

plavega«. 

Molčali smo in se brez nadaljnega komentarja samo nemo spogledali. 

____________________________________________________________________________ 

Takoj, ko smo se s poveljnikom majorjem Urbancem dogovorili  o najini  vlogi instruktorjev-

spremljevalcev,  me je kapetan I. razreda- Cveto Dulmin, s štabnim  avtom odpeljal k meni 

domov po vojaško opremo, uniformo in osebno oborožitev - avtomatsko pištolo Škorpijon s 

strelivom kalibra 7.65 mm. 
___________________________________________________________________________ 

Opomba: Avtomatsko pištolo tipa  Škorpijon sem uradno zadolžil od načelnika štaba,  majorja Franca 
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Kunovarja in jo od novega leta 1990/1991 hranil doma. Velika je bila kar precej, skoraj kot majhna 

brzostrelka z zložljivim kopitom in v velikem usnjenem toku, podobnem kot za  pištolo.  

Podnevi, ko sem bil v redni službi  sem jo skril  v kleti. Vsako jutro sem vstal bolj zgodaj   da sem  jo, 

preden sem šel v službo, zavil v dve ali tri plastične vrečke in zakopal globoko v premog, ko pa sem se 

vrnil iz službe, sem jo spet odkopal,odvil iz  vrečk , vsakič razstavil, očistil, na novo podmazal, vstavil 

vanjo napolnjen nabojnik streliva, prinesel v stanovanje ter jo imel ponoči v spalnici na dosegu roke. 

Navadno sem jo imel na nočni omarici ali pod posteljnim vzglavnikom , z nabojem v cevi, vendar z 

zaprtim varovalom.    Nikoli nismo namreč vedeli, če ne bo     varnostna služba  JLA  dobila  naloge , 

naj nas kot člane štaba  pride ponoči iskati na domove  in aretirati.                                                                              

Več mesecev pred vojno je   varnostna služba  JLA  v okolico našega štaba  pošiljala  tudi v civilne 

obleke oblečene oficirje  JLA (tudi upokojene)  , tako  da so  verjetno o nas  vedeli  marsikaj. 

Obveščevalce so gotovo imeli tudi med nami,   teritorijalci,   tako kot smo mi imeli  svoje obveščevalce 

med njimi. 

 

 

Nabojev sem imel takrat samo 70 

kosov - in sicer trije daljši nabojniki 

s po 20 in krajši nabojnik  z 10 

naboji. Pač pištolska municija in 

temu primerna skromna prebojnost 

in majhen domet.  Pištolo  sem prvič 

preizkusil na strelišču pri Litiji in 

kljub pomanjkanju streliva  žrtvoval  

deset nabojev , tako da sem dobil vsaj malo občutka za to orožje. 

Dodatnih nabojev takrat nisem mogel dobiti nikjer.   Prvi ali drugi dan  vojne  sem za naboje  

spraševal  celo  na postaji  Milice v Šiški  (postaja Milice  je bila  takrat  v  bloku - blizu  stavbe  

Slovenija Avto), ko sem jim  predal  najdeni diplomatski  kovček  za katerega  smo najprej   mislili , da 

je  v njem  nastavljena bomba. 

Šele tisti dan , ko smo zaradi predvidenega napada na kasarne po Ljubljani predvidevali premik 

celotnega štaba na vojno lokacijo in je bilo potrebno vse »počistiti« za sabo  so iz kleti prinesli  skrite 

zaboje-polne streliva in druge vojaške opreme  , sem si lahko z naboji  napolnil nahrbtnik in usnjeno 

oficirsko torbico, saj sem pričakoval, da naslednje take »obdaritve« še dolgo ne bo več. 

Tisti dan je tudi vsak naš  oficir, ki je ob prihodu v štab zadolžil samo elegantno pištolo,   pohitel v klet 

, k našemu zaledniku in zahteval, da mu takoj predajo še brzostrelko. 

Municije za škorpijona sem si tokrat nabral toliko, da sem jo čez nekaj dni lahko nekaj deset kosov 

odstopil še poročniku Bavčarju na Igu (v sedanjem domu obrambe in zaščitena  Igu  so pred JA 

skrivali naše mlade nabornike), ker mu  jo je že zmajnkovalo. 

Dolgocevno orožje-nemško trofejno brzostrelko MP 40 s 120 naboji kalibra 9 mm (dolga devetka), 

sem zadolžil šele na prvi dan vojne.   

Škorpion vz. 61 
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 Nemška brzostrelka  MP 40  ---»šmajser« 

 

Te brzostrelke in drugo lahko pehotno orožje ( podobne  lahko vidite  v filmih iz druge svetovne  vojne 

) je dal partizanski general Maček-Matija, za katerega se govori, da je bilprikriti  slovenski 

nacionalist in ni zaupal Beogradu,  po koncu druge vojne konservirati in pospraviti v tajna skladišča 

na območju Kočevske Reke. 

Prvič sem  brzostrelke MP 40  » v živo«  videl  zgodaj spomladi 1991, ko so jih aktivni oficirji našega 

štaba množično dekonzervirali in pripravljali za bojno uporabo. 

Po bitki v Trzinu pa se je razvedelo, da pri MP 40 prihaja do tehničnih zastojev pri rafalnem 

streljanju.   V takem trenutku  si z  neuporabnim orožjem pravzaprav razorožen . 

Smodniško polnjenje v nabojih  naj bi bilo namreč prešibko ( ali pa je vzmet zapirača tekom desetletij 

postala preveč toga) tako da zapirač po izstreljenem naboju  ni vedno  izvrgel praznega tulca in ni 

poslal novega naboja v cev. 

Tretji dan vojne sem zato MP40 zaradih teh možnih tehničnih pomanjkljivosti ( pa tudi zaradi 

municije , ki jo verjetno ne bi mogel več dobiti, saj so bili naboji take vrste dokajšnja redkost ) 

zamenjal za AK 47-Kalašnikovo. 

 

Pripomba oz. dopolnitev –major  Bojan Mikuš iz takratnega 5. PŠTO Ljubljana: 
MP 40 je nemška brzostrelka cal. 9 x 19 (dolga devetka). 

Naboj 9 x 19 (dolga devetka) je najbolj razširjen naboj za civilno sploh pa za vojaško rabo. Od 

novejših se razlikuje le po tem, da imajo novi modeli orožja krajšo iglo in naboji občutljivejšo netilko. 

Pri novejših pištolah lahko pride z uporabo starih nabojev do zastoja zaradi netilke (udarne kapice). 

Problem pri MP 40 je, da morajo biti popolnoma čiste. Zaradi masti od konzervansov niso dobro 

delale. Sam sem zadevo na suho preizkusil in vse- na usposabljanju za inštruktorje na Bežigrajskem 

štabu tudi opozoril. 

Uniforma je uniforma TO in ne JLA.  
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Komentar: polkovnik Ivan Herbert Kukec 

Včeraj in danes sem si vzel malo časa in pregledal nekaj člankov o TO. V tvojem pričevanju o 511. 

OPN si zapisal, da je Machinenpistolle 40 (MP 40), popularno imenovana šmajser uporabljala 

strelivo dolga devetka.(9 x 21). 

Če se prav spominjam sem, na to enkrat že opozoril. Strelivo za MP 40 je bilo 9 x 19 Parabellum, ali 

kratka devetka. Tudi to je bil eden od razlogov za zastoje. Strelivo je imelo manjše smodniško 

polnjenje. MP 40 so bili iz stisnjene jeklene pločevine, zato so se vzdolžna vodila, zlasti pozneje v vojni 

proizvedenih MP prej izrabila, kar je povzročilo nenatančno vodenje naboja in posledično zastoj. 

Pomanjkljivost tega streliva se je pokazala tudi pri ruskih pištolah Makarov, ki s(m)o jih leta 1992 

 uvozili preko »znanega« Omana, skupaj z neuporabnimi ruskimi zaščitnimi maskami. Pištole so imele 

kratko cev, majhen domet in nikakršno prebojnost. Nekaj časa so jih delili častnikom, potem pa so 

zginile. 

 Komentar : major Bojan Mikuš 

O strelivu. 

Strelivo v kalibru 9mm je zelo različno ter ga je več vrst. Govorim na pamet in je verjetno zelo točno: 

- kratka devetka ali pravilno 9 x 17 - Bereta M34, ingram, itd; 

- 9 x 18 (ali po domače Makarov) - za pištole Makarov ter nekatere specialne ruske pištole; 

- dolga devetka ali 9 x 19 luger (po proizvajalcu pištol) se uporabljala za pištole v začetku nemških 

proizvajalcev ter brzostrelk,   razni modeli MP ... Drugače pa obstoja veliko vrst streliva 9 x 19 

poimenovanih po proizvajalcu, teži in obliki krogle  ter seveda namenu; 

- 9 x 21 ? kolikor se spomnim je to strelivo v uporabi specialnih pištol Rusije (podvodne enote). 

Pripomba oz. dopolnitev Martin S. (barikada Savlje) : 
Te brzostrelke so bile zelo nevarne. Vem , da je bila prerešetana vsaj ena streha od kombija. Hvala 

bogu ni bil nihče ranjen - zaklep je bil slab, zaradi tresenja se je lahko sprožila. 

 

Pripomba oz. dopolnitev - Stane Leskovšek, komandant I. bataljona oz. 1. čete Posebne enote milice 

(ljubljanski PEM) : Pred vojno je morala milica po komandi iz RSNZ izločiti iz oborožitve avtomate 

MP-40, tudi iz oborožitve rezervnih miličnikov, torej iz sestave vojnih enot milice.  

Orožje je bilo menda dodeljeno enotam Narodne zaščite (NZ) v Krajevne skupnosti. Pred vojno je bila 

oborožitev za sestave NZ v hrambi na PM. Tokrat pa to orožje s strelivom ni ostalo na ljubljanskih PM 

oz. v skladišču UNZ. Vso orožje so prevzeli delavci RSNZ. Ob že tvoji zapisani pomanjkljivosti smo v 

milici zaznali še eno napako na omenjenem orožju. Avtomat se je sprožil sam, če si ga na »trdo« 

postavil na kopitni del na tla. Napaka RSNZ je bila tudi v tem, da so z orožjem pobrali tudi vse 

pripadajoče strelivo. Ko smo v PEM 3. 7. 1991 zamenjali pištolsko oborožitev ZCZ cal. 7,65 mm z 

pištolami Beretta FS 92, cal 9 mm, smo prejeli le borbeni komplet. Za preizkus orožja ni bilo dovolj 

streliva. Tako kot že nekajkrat prej sva z mojim namestnikom v PEM Stanetom Plohlom prosila 

komandanta PŠTO Miho Butaro za strelivo in ga tudi dobila za celotno enoto.  

Orožje so pemovci prvič preizkusili 7. 7. 1991 s strelivom PŠTO na improviziranem strelišču 
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kamnoloma v Kresnicah ob skupnem usposabljanju s pripadniki TO (pištola, avtomat, protioklepna 

orožja in kumulativne bombe). Usposabljanje sem organiziral brez vednosti vodstva UNZ, ker bi sicer 

usposabljanju nasprotovali.  

Če me spomin ne vara je RSNZ že leta 1988 pobral iz skladišč PM, UNZ in RSNZ puškomitraljeze 

»šarac«, puške M-48 in M-98 ter »ručne bacače« s strelivom in raketami. Prav vse bi potrebovali v 

času vojne, če ne miličniki, pa teritorialci. Že takrat smo posamezniki čutili, da se nekaj kuha. 

Miličniki smo bili že angažirani ob kosovskih dogodkih varovanjih javnih shodov in prireditev z 

osamosvojitvenim nabojem, pojavili so se delavski in študentski nemiri, žaganje štafete, JBTZ, 

Cankarjev dom, zbiranja Srbov pred pravoslavno cerkvijo v Ljubljani…Prav dobro se spomnim 

obrazložitve, češ kaj bo milica s tem trofejnim orožjem. Menda ga je takratna država prodala 

arabskemu svetu. 

_________________________________________________________________________________ 

Pri meni doma sem kapetanu Cvetu  Dulminu  skuhal še kavo , vzel orožje, municijo in vso 

vojaško opremo in takoj zatem sva šla z avtomobilom na lokacijo 511. Odreda  TO za 

posebne namene, ki je bila takrat v dvonadstropnem  poslopju samskega doma SCT  tik ob  

Šmartinski cesti - v bližini carinarnice oz. BTC-ja.  Takrat smo  BTC    imenovali še  Javna  

skladišča. 

Odred  je  štel čez stodvajset teritorialcev.  

Poveljnik Odreda  je bil stotnik  Trstenjak Ivan,   v civilu sicer  pomočnik  ravnatelja Osnovne 

šole Trnovo v Ljubljani.  

Njegova  namestnika  sta  bila  poročnika  Vlado Pirc in   Zvonko   Golobič.  

Vladota sem zadnjič (sept 2012) videl kot kitarista pri skupini Panda (Vlado je bil sicer 

profesor na gimnaziji) , Zvone  pa je  geodet  in ima  svojo geodetsko firmo v Ljubljani 

V tistem obdobju smo bili še vsi oblečeni v vojaške uniforme JA in z njenimi vojaškimi oz. 

formacijskimi označbami činov ter z rdečo zvezdo na kapi, saj smo bili uradno, glede na 

zakon o narodni obrambi SFRJ, še vedno pod »nekakšnim« vrhovnim poveljstvom iz 

Beograda.  
___________________________________________________________________________ 

Opomba  : Novih »lisastih« uniform je bilo v začetku vojne samo za vzorec in svojo uniformo sem zato 

dobil šele čez nekaj mesecev. 

Razlog, zakaj si nisem preveč prizadeval, da bi dobil novo uniformo je bil tudi v tem, da nisem hotel 

izstopati, da ne bi ostali teritorialci dobili vtisa, da sem kot »štabovec« kakorkoli privilegiran.  

Zmeraj sem v naši teritorialni obrambi  (tudi na vojaških vajah)  zagovarjal in prakticiral t.i. sistem     

» istih kotlov ,  torej istih pogojev oskrbe  - za vse enako , od navadnega  vojaka do  najvišjega  

poveljujočega. 

Velike probleme sem takrat imel tudi s vojaškimi škornji, ki sem jih zamenjal komaj nekaj mesecev 

pred vojno in so mi bili pretesni, tako da sem imel prste  na nogah  ožuljene in krvave. 

Problem sem rešil tako, da sem vsako jutro z nožem narezal hotelsko rjuho (spal sem v enoposteljni 

sobi v hotelu Ilirija) na ozke trakove in obvezal prste.  

Najboljši recept za »uhodit škornje « v mirnem času pa nam je dal star partizan , polkovnik TO, 

Klobčar Stane , češ da naj vojaških škornjev ne čuvamo v omari, temveč raje obujemo, kadar gremo v 

prostem času v gozd nabirat gobe in se jih tako počasi navadimo. 
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Ta nasvet nam je prišel zelo prav, saj potem na nobeni vojaški vaji nismo dobili  žuljev, imeli pa smo 

tudi opravičilo za »civilno« uporabo odličnih  vojaških škornjev  iz  Žirov. 

Sicer pa je bila uporaba vojaške opreme za privatne namene (posebno  za rezerviste v rezervi JA) 

prepovedana in označena kot uničevanje vojaške lastnine in so rezervistom zato lahko grozile 

sankcije.  

Polkovnika Staneta Klobčarja se osebno spominjam kot profesionalca in človeka velikega formata, ki 

je rad dal strokovni vojaški nasvet. Z  zgledom nas je učil, da je v enoti osnovno medsebojno zaupanje 

in spoštovanje, da ti morajo podrejeni vojaki zaupati in vedeti in da boš storil za njih vse, kar je v tvoji 

moči .  

Pri njegovem poveljevanju in komunikaciji si takoj začutil , da te spoštuje in ceni kot človeka in da 

svoje poveljniške avtoritete ne gradi na svojem vojaškem činu.  

Vedno nam je rad dajal drobne  praktične nasvete, kako v enoti še bolje organizirati vojaški red in da 

je naša osnovna skrb poskrbeti za nam podrejene borce in za povezanost ter pozitivno stanje v  enoti. 

Za mene so še zmeraj legendarni njegovi nasveti, kako kot poveljnik enote najboljše izvesti 

mobilizacijo enote. (npr. sistem dveh vrečk za vojaške knjižice in določitev dveh stalnih kurirjev za 

poročanje štabu.                                                                                                                               

Njegov način dela z ljudmi, sem kasneje s pridom uporabljal tudi v mojem osnovnem poklicu kot 

geodet-katastralec. 

 

Pripomba oz. dopolnitev polkovnika Miloša Šonca iz takratnega  57. Obm ŠTO: polkovnik Klobčar 

Stane (uradno Stanislav) je bil ustanovitelj Mestnega štaba za TO Ljubljane in njegov načelnik od leta 

1969 pa vse do leta 1987. Štab je obsegal vse bivše občine Ljubljane ( Bežigrad, Center, Moste – 

Polje, Šiška in Vič – Rudnik ; vsaka od teh občin pa je imela svoj Občinski štab za TO). Poveljeval pa 

je s 3 brigadami, 2 lahkima topovsko raketnima divizionoma protiletalske obrambe, pontonirsko četo, 

5 četam za proti specialno delovanje ter 5 OŠTO z velikim številom enot prostorne strukture. Torej v 

rangu divizije z več kot 11.000 v/o. Skratka z usposabljanjem v teh enotah smo vsi pripadniki TO 

dobivali ustrezno dodatno znanje in izkušnje, ki so nam prišle prav tudi v osamosvojitveni vojni. Prav 

tako pa smo seveda pridobili tudi vezanost na teren, patriotizem, povezanost s prebivalstvom ter 

izkušnje starih partizanov ( polkovnik Habjan Ivan, polkovnik Klobčar Stane, itd.). 

____________________________________________________________________________ 

Z vsemi vpoklicanimi teritorialci sva se jaz in kapetan Voje, s katerim sva bila inštruktorja, 

odlično razumela in imela sva jih imela za svoje oz. kot da je to najina enota. 

Odziv na mobilizacijo v to enoto je bil cca 80%. 

Enota še ni bila popolnoma oborožena, saj so specialna protioklepna in protiletalska  orožja 

Fagote ,  armbruste  in  Ose (ročni raketometalec 90mm) pripeljali šele nekaj dni pred vojno. 

Skupaj smo organizirali normalno vojaško funkcioniranje te novoustanovljene enote in nekaj 

osnovnih terenskih urjenj na območju Črnuškega proda . 

Brzostrelke za oborožitev odreda so nam pripeljali na območje črpališča v Črnučah (Savski 

prod) kjer smo imeli taktične manevre iz napada in obrambe črpališča.  Municijo sem si 

zapomnil ker jo bili naboji izrazito rumene barve. 

Avtomatske puške ( AK 47) so bile romunske (ali pa bolgarske )izdelave  in  so imele 

namesto  lesenih  delov  - npr. kopito itd.. plastiko , ter so se na provizoričnem strelišču ( ozka 

–slepa dolina  JV  od  Litije) pokazale kot zelo nenatančne. 
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Bile so »nenastreljene« in so na sto metrov skoraj vse zadevale cca pol metra nižje in meter v 

desno. 

Naši vojaki so imeli zaradi teh nenatančnih brzostrelk občutek nemoči.  

Ne vem ali so bili takrat zraven orožarji, ki bi pomagali nastaviti merke na orožju. 

So pa teritorialci sami skušali na hitro nastreliti - »umeriti« kalašnikovke, da bi vsaj približno 

nesle tja, kamor bi radi in jim je to dokaj uspelo. 

Jugoslovanske kalašnikove , ki so jih naši pripadniki Manevrske strukture kljub velikemu 

tveganju , uspeli »rešiti«iz skladišč JA , so bile vse vzdrževane, nastreljene in s priloženimi 

originalnimi dokumenti o tehničnem stanju - za vsako orožje posebej. 

Te jugoslovanske brzostrelke so bile na začetku vojne redke in zelo cenjene –kdor jo je imel 

je bil upravičeno lahko miren in siguren. 

Dan ali dva pred začetkom vojne je Odred dobil nalogo, da s skupino teritorialcev v velikosti 

voda z orožjem in bojnim strelivom  takoj zavaruje glavno Carinarnico v Javnih skladiščih saj 

naj bi obstajala realna nevarnost zasedbe  carinarnice  s strani  JA. 

Od  nastanitvenega  objekta   511 Odreda  je bila carinarnica oddaljena dobrih  nekaj sto 

metrov. 

To je bila prva odredova akcija na bojni nalogi z bojnim strelivom. 

Takrat je bilo tudi največjemu optimistu v Odredu jasno , da nas čaka vojna.  

_____________________________________________________________________________ 

Pripomba oz. dopolnitev stotnika 1.  razr. Ivana Trstenjaka , poveljnika  511. Odreda TO: Enota se 

je začela zbirati že 20. maja. Priprave so potekale brez orožja, saj ga še  nismo imeli. Kasneje, okrog 

15. junija so nam pripeljali tovornjak kalašnikov iz Bolgarije in protioklepno orožje: armbruste, ose, 

RPG. Opravili smo tudi preizkus streljanja v Crnem grobu. Puške so bile zelo nenatančne in po 

kvaliteti veliko slabše, kot jih izdelovala Crvena zastava. 

Vsak dan do 24. junija sem kot poveljnik s spremstvom moral hoditi na sestanke na PŠTO na Adamič 

Lundrovo nabrežje.  

Odred je bil mobilna enota, saj smo razpolagali s številnimi kombiji. Osnovna naloga je bila, da se 

premaknemo na Drenov Grič pri Vrhniki, naredimo blokado in preprečimo prehod tankov proti 

Ljubljani. Tanki so nas presenetili, prehiteli. Tako, da do neposrednega boja ni prišlo. Naslednja 

naloga je bila napad na kasarno v Mostah. Ob začetku akcije je Milan Kučan po Brijonskem srečanju 

zaustavil vse vojaške aktivnosti. 

Ko se je začela vojna, na predvečer, smo prvo lokacijo (samski dom)  zapustili in se razvrstili po 

Tomačevem. Na tem območju smo ostali do konca vojne. 

 

Pripomba oz. dopolnitev stotnika  1.razr. Slavka Skokiča-  oficirja  takratnega  51  ObmŠTO :  Od 

poveljnika  51 ObmŠTO Riharda Urbanca  in načelnika  štaba Franca  Kunovarja sem sprejel nalogo,  

da izvršim. mobilizacijo 511 Odreda za posebne namene- na lokaciji Savski prod.              
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Mobilizacija enote se je začela  dne 21.06.1991. Odred smo oborožili večinoma z  bolgarskimi 

Kalašnikovi (imenovali smo jih Barbike).     Mobilizacija in oboroževanje enote  je bilo končano  

22.06.1991. 

Odred je nato  dobil ukaz za premik v Litijo,  kjer je izvajal streljanje iz osebnega orožja. 

Moja naloga je bila  končana 22.06.1991 na Savskem produ.  

Pri tej nalogi  je bil udeležen  tudi stotnik  Vojan Rozman, ki je bil zadolžen za pomoč in spoznavanje s 

radijskimi zvezami sistema Racal. 

Pripomba oz. dopolnitev poročnika Vlada Pirca iz takratnega 511. odreda TO : 

Pričujoči tekst je seveda v celoti tvoj pogled(avtorjev) na dogodke leta 1991, zato marsikaj, kar se je z 

enoto za posebne namene dogajalo, ostaja nedokumentirano. Jaz sem bil s to enoto ves čas priprav in 

tudi ves čas same vojne kot namestnik poveljnika. 

- manjka formiranje zasede ob barikadi na razcepu Tomačevo, ki je bila zadnja ovira tankom , če bi 

prebili barikado v Trzinu, kjer je dejansko prišlo do enega večjih spopadov slovenske vojne s precej 

mrtvimi in ranjenimi 

- predvsem pa manjka drugi del , ko so nas iz Tomačevega premestili najprej v Podpeč, kjer smo 

formirali zasedo za morebitni napad ob robu ljubljanskega barja (cesta Podpeč - Borovnica ob progi), 

kasneje pa v vojaško skladišče v Borovnici, kjer smo prevzeli stražo ravnokar zavzetega skladišča od 

strani drugih enot TO. Datumsko ti dogodkov ne morem podkrepiti vem pa, da je vse to trajalo 

približno teden dni, dokler nas niso zamenjali z drugo enoto. 

Pripomba oz. dopolnitev stotnika  1. razr. Vojana Rozmana : 
Malo za šalo: ko na Črnuškem produ še nismo imeli orožja, smo se z Autanom borili tudi s komarji in 

klopi.  

Ko je s kamioni prispela oborožitev, je bil med nami na Črnuškem produ tudi stotnik I. razreda Slavko 

Skokič.  

Zvečer smo dobili tudi radijsko postajo, skupaj z radiofonistom, sprogramirano za delo s 

predpostavljenim poveljstvom.  

26. 6. 1991 proslavo na Trgu republike spremljamo pred Družbenim ali gasilskim (?) domom v vasi 

Šmartno ob Savi, kjer smo tudi »spali«. 

27. 6. 1991 zgodaj zjutraj so nas prebudili tanki, ki so drveli mimo proti Trzinu; prebudili smo tiste, ki 

so spali in se iz gasilskega doma prepeljali na položaj pred mostom čez Savo – Tomačevo (križišče 

Klevelandska – S obvoznica; kasneje rondo); razporeditev enote po nasipu od križišča do mostu; 

milica, ki je tudi bila tu, formira barikado: neregistrirani kamioni SCT polni peska, nekaj kamionov, 

prazna cisterna Petrol, kamion Kemična tovarna Hrastnik (polna solne kisline – po posredovanju pri 

poveljstvu policija kamion spusti iz barikade); večkrat so prišle do nas neresnične informacije, da 

tanki prihajajo iz smeri Vrhnike, ali da se vračajo iz smeri Trzina; popoldne so nas iznenadila številna 

reševalna vozila, ki so s sirenami oddrvela mimo v smeri Trzina in se potem čez čas vračala, tudi 

tokrat s sirenami; očitno je šlo za prevoz ranjencev iz bitke v Trzinu: ponoči nas je zajelo hudo neurje, 

prebivalci Tomačevega so nam nudili maksimalno možno zaščito pred dežjem; redko kdo je spal, saj je 

padalo, treskalo in se bliskalo; 

28. 6. 1991-- jutro brez dežja, enota v celoti zasede položaje na okopih, pričakujemo nekoga, ki bi 

izvedel dodatno usposabljanje za uporabo protioklepnega orožja; streljanje na helikopterje 

prepovedano, razen v primeru odgovora na njihov napad; sam vzpostavim kontakt z območnim 

poveljstvom v Šiški in prosim za premestitev, kjer bi kot vezist deloval bolj učinkovito; premeščen sem 
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bil v enoto za zvezo pri 51. ObmŠTO in s tem izgubil osebni stik s 511. OdTO.  

_________________________________________________________________________ 

 

Dan pred začetkom vojne sem ponovno prevzel dolžnosti na 51. ObmŠTO, vendar sem še 

vedno pozorno spremljal dogajanje in vse informacije v zvezi z njimi, saj sem jih imel nekako 

za svoje in me je osebno zanimala usoda te enote in njenih pripadnikov. 

 

SREDA   3. JULIJ  1991  

Zjutraj ob osmih sem imel na Prešernovi cesti v Ljubljani v stavbi Milice, nasproti Mladike (v 

vojaški bolnici Mladika,  ki je bila oddaljena dobrih  petdeset   metrov ,  so bili še vedno 

vojaki in specialci JA), redni sestanek skupine za koordinacijo v zvezi z ovirami na območju 

Ljubljane. Do tja me je pripeljal moj šofer in me z repetiranim  orožjem  -v avtu – tako kot 

vsakič ,  počakal pred zgradbo. 

Ob vhodu v objekt je miličnik na recepciji od mene takoj zahteval brzostrelko in avtomatsko 

pištolo Škorpijon (verjetno glede na prejeta navodila o vnosu orožja oseb ,  ki niso bili  

miličniki  ) , vendar mu jih zaradi bližine Mladike  nisem nameraval izročiti, tako da je po 

krajši izmenjavi mnenj popustil , spregledal navodila in mi dovolil vstop z orožjem vred.Če 

mi ne bi dovolil vstopa z orožjem, bi se sestanka pač ne udeležil –na  to  sem ga tudi opozoril.   

Moje orožje je bilo v vsakem trenutku vedno pripravljeno na strel vendar zavarovano z  

varovalom. 

Skupina za to koordinacijo je bila sestavljena iz članov različnih področij : predstavnika 

policije (Emerik Peterka), inženirca PŠTO-ja (poročnik Bojan Habjan in stotnik 1. razr. Saje 

Boris), predstavnika Ljubljanske komunale -KPL (g. Ursko Karo ) predstavnika CZ in mene 

(inženirca 51. ObmŠTO).Sedeli smo v razkošno urejeni pisarni, za nizko stekleno klubsko 

mizico se seznanjali z razmerami in se dogovarjali o naslednjih nalogah.                           

Glede na velike težave v zvezi z nepretočnostjo prometnic, zaradi naših postavljenih barikad, 

smo se tisti dan  skupno dogovorili, da odstranimo ovire s Šentjakobskega mosta  čez Savo  

pri naselju Podgorica (300 m južno od magistralke Ljubljana Litija) in tako sprostimo oz. 

odpremo vsaj eno cesto iz Ljubljane. 

Naloga za to, je bila po dogovoru dodeljena meni.    Po končani »koordinaciji » sem se vrnil v 

moj štab. 

Za ob 13.00 uri je bil napovedan zračni napad avionov JA. 

Večina oficirjev našega štaba se je takrat  na poveljnikov ukaz umaknila iz objekta občine 

(kot potencialne tarče) - v neposredno okolico, tako da je v štabu ostalo samo nekaj oficirjev, 

ki so bili na nujni dolžnosti. 

 

V tistih trenutkih nisem vedel, kam in v katero zaklonišče.naj se umaknem iz objekta štaba. 

Štab in vse v radiju oddaljenosti nekaj sto metrov je bilo prenevarno in bil sem sam. 
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V bližini  štaba so bili stanovanjski bloki ( Trg Prekomorskih brigad), vendar sem vedel, da so 

naseljeni z družinami oficirjev JA, tako da me tja, v njihova zaklonišča v kleteh ni preveč 

vleklo. 

V neposredni bližini občinske stavbe  je tudi bolnica Petra Držaja, sicer  blizu, vendar  to ni 

bilo nikakršno zagotovilo, da štaba ne bi napadli z letali ali da ne bi bila tudi bolnica po 

pomoti zajeta v zračni napad. V bolnico pa ,  kot oborožen vojak nisem mogel niti smel. 

Tja v petsto metrov oddajeni Šišenski hrib - v gozd se mi pa tudi ni dalo. 

Moje čakanje na zračni napad se je nazadnje kočalo v  senci drevesa na zelenici med bolnico 

in našim štabom.  

V tistih trenutkih je vse utihnilo in zastalo. 

Ceste so bile popolnoma prazne. 

Skupaj s še dvema medicinskima sestrama iz bolnice Petra Držaja , ki sta mi v tistem trenutku 

delali družbo,  smo v poslušali v nebo. 

 

Kasneje popoldne sva se z mojim šoferjem čez opustelo Ljubljano odpeljala do 

Šentjakobskega mosta (most čez reko Savo) pri  Podgorici. 

Barikada na mostu je bila sestavljena iz 8-10 tovornjakov s prikolicami, vmes pa so bile, kot 

okrepitev postavljene 10 kg jeklenke z gospodinjskim plinom. 

Na večini tovornjakov je bil naložen tovor. Na enem tudi zrele lubenice, ki so zaradi poletne 

vročine že začele gniti in zaudarjati. 

Na vsaki strani mosta je bila razpeta tudi vrvica z majhnimi opozorilnimi rdeče rumenimi  

plastičnimi trikotnimi znaki, ki je opozarjala, da prehod čez most ni mogoč. 

Barikado je stalno varovala enota teritorialcev (v velikosti pehotnega voda), s katerimi sem 

imel »spoznavni večer« že drugi dan vojne, saj bi mi zaradi nesporazuma in teme njihov 

poveljnik skoraj že spustil rafal, ko sem jim ob dveh zjutraj s kamionom - prikoličarjem, 

oborožen in v uniformi TO , ki je bila v temi popolnoma podobna uniformi JA, pripeljal 

trideset jeklenk gospodinjskega plina. 

Razumljivo,   takrat  je  bila tema in noč, nisva se poznala, ni bilo nobenih spoznavnih gesel, 

uniforma, čini in oznake JA ,........ in pa seveda nepreviden gib, ko sem si na ramenu rahlo 

popravil brzostrelko. 

Poveljnik enote se je takrat v trenutku spustil na eno koleno, nameril vame  in spustil prvi 

naboj v cev kalašnikovke. 

Vsekakor je ravnal pravilno, ker je bil previden do skrajnosti. 

 

Da bi se naše označbe na uniformah (uniforme so bile skoraj enake- ne iste) kot pri JA –razen 

karakterističnih teritorialskih kap) vsaj malo razlikovale od označb enot JA smo si zato že 

prvi dan  vojne sneli rdeče zvezde s kap in jih nadomestili z drugimi značkami (spominjam se 

, da sem pri nekom opazil celo značko Lovske zveze Slovenije) oficirji pa smo si z ramen 

sneli epolete in jih pripeli na prsni gumb srajce, tako da so visele vertikalno. 

__________________________________________________________________________ 

Pripomba oz. dopolnitev stotnika 1. razr. Vojana Rozmana  :   JA uniforme so nosili rezervisti  A 

ešalona , teritorialci pa smo imeli lažje uniforme , vendarle pa s čini in oznakami  JA. 
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Pripomba oz. dopolnitev stotnika 1. razr. Ivana Trstenjaka: oficirji 511 Odreda smo oznake činov - 

rumene zvezdice, zamenjali z lipovimi listi. 

___________________________ 

Barikado bi teoretično lahko odstranili v nekaj minutah, če bi bili prisotni vozniki kamionov. 

Vendar pa so šoferji tekom dni počasi zapuščali svoja vozila in odšli na svoje domove. 

Vsak, ki je odšel je prepustil  svoje ključe naslednjemu šoferju , tako da je zadnji šofer, ki je 

ostal imel ključe od vseh kamionov. 

Ta šofer pa je z vsemi ključi odšel par ur prej domov, nekam proti Domžalam ali Kamniku. 

Enoti  teritorialcev na mostu  je pustil svojo telefonsko številko in naslov. 

Šoferja smo potem skušali najti doma. Zaradi njegovega hitrejšega iskanja sem takrat, zaradi 

nujnosti, vključil tudi miličnike.  

Čakali smo torej , da ga najdejo in da šofer prinese ključe vseh kamionov, ter da odstranimo 

barikado. 

Vmes sem po radijski zvezi govoril z nekim (neznanim) inšpektorjem milice, ki me je  

preverjal, kdo mi je dal pooblastilo in pravico, da odprem ta most za promet ,  če se zavedam 

odgovornosti za to dejanje in kdo sploh sem , da lahko to storim. 

Umiril  sem ga z zagotovilom, da je to pač vojaška in ne policijska zadeva, da je koordinirana 

tudi z ostalimi nosilci obrambe in zaščite na območju mesta Ljubljane, da za svoje postopke 

subjektivno kot izvršilec  povelja  popolnoma odgovarjam, ter da ta zadeva nikakor ni v 

njegovi pristojnosti.                                                                                                            

Nikakor in v nobenem trenutku pa ne bi takrat  od nikogar , ki ga nisem osebno  poznal  

sprejel  in izvršil  povelja , ki bi ga dobil  po  telefonu oz. da nekega povelja zaradi 

telefonskega klica neznane in nepreverjene osebe  ne bi izvršil. 

Teritorialcem na mostu sem spet obljubil (prvič sem jim to obljubil pred kakšnim tednom, 

takrat, ko sem jim pripeljal jeklenke s plinom), da jim prinesem časopise in cigarete, tega so si  

najbolj želeli  in pogrešali. 

Časopise in cigarete za enote TO in miličnike na barikadah sem jemal na bencinskih črpalkah, 

kjer sem črpalkarje prosil, da naj račune pišejo tako, kot da sem vzel samo bencin. 

Drugače tega zakonito nisem mogel dobiti, ker naša poveljstva tega niso predvidela v oskrbi 

enot. 

Moje  razmišljanje in prepričanje  takrat  in še sedaj je , da  s tem nisem   zlorabil  svojega 

vojaškega čina in položaja , saj se  s tem nisem nič okoristil in  sem  vse  razdelil borcem po  

položajih  ter  jim  tako  vsaj malo olajšal  dan na barikadah. Žal mi je le , da tega  nisem  

naredil večkrat in  v večjem obsegu . 

____________________________________________________________________________ 

Opomba: Prve dni  je pri točenju goriva  na bencinskih črpalkah  prihajalo tudi do zlorab, saj  ni bil 

potreben nikakršen dokument , da si lahko v svoj avto  natočil poln  tank goriva.  Zadostovalo je že , 

da si bil v uniformi TO in da si povedal iz katere enote si.  To so nekateri brezvestni koristoljubneži  

hitro izkoristili  za  svoj žep  in na črpalke prišli celo z  dodatno posodo za gorivo , ki so jo napolnili.                                     
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Vsa  vozila,  ki smo jih  teritorialci uporabljali (imeli smo pretežno kombije  )   so bila  namreč civilna 

– s civilnimi registrskimi  tablicami.Ko smo zaznali te  kraje,  smo postrožili odvzem goriva in 

črpalkarjem  naročili preverjanja identitete in zapis  osebnih podatkov vsakega  teritorialca , ki je  

želel natočiti gorivo. 

_______________________________________________________________________________ 

Ker sem imel še dovolj časa do prihoda šoferja kamiona, ki je imel ta  šop  ključev , sem se 

odločil, da preverim tudi stanje mojega bivšega 511. Odreda, ki je imel štab lociran v 

gasilskem domu Tomačevo v bližini tega mostu. 

Poveljnik Odreda, stotnik 1. razreda Ivan Trstenjak  mi je podrobno opisal težave pri zaledni 

oskrbi, o razmerah in počutju,  ter da se počutijo pozabljene in zapuščene. Videl pa sem, da 

situacijo obvlada , čeprav so bili po mojem občutku vsi že dokaj izčrpani. 

Razdeljeni na manjše bojne skupinice so bili namreč razporejeni po položajih od Most (od 

vojašnice Franca Rozmana Staneta) do Titove ceste. 

Večina od njih ni imela nobene zaščite pred vremenom, njihovo oskrbovanje pa je » šepalo« 

in so bili zato hvaležni lokalnim prebivalcem, ki so skrbeli zanje. 

Nekatere skupine teritorialcev (tudi na drugih lokacijah)so imele blizu položajev  postavljene 

mize in klopi, kjer so se zbirali, kadar niso bili na vojaški dolžnosti. 

Tam so jih obiskovali okoliški prebivalci in jim nosili hrano in pijačo. 
______________________________________________________________________ 

 

Pripomba oz. dopolnitev stotnika  1.  razr. Ivana Trstenjaka: Sami smo se morali znajti. Ljudje v 

Tomačevem so nam šli zelo na roko. Poskrbeli so za prenočišča v delavnicah, na senikih, v Gasilskem 

domu, ali pa celo v posteljah. Dovolili so nam tudi, da se stuširamo. Sam sem spal na seniku. 

 

Pripomba oz. dopolnitev Blaža Koširja- pripadnika odreda: po mojem spominu je v Tomačevem ostal 

manjši del 511. Odreda, mislim da izvidniški vod in pa tisti, ki smo na koncu Šmartinke sodelovali pri 

obkolitvi kasarne v Mostah. Poleg tega je v Tomačevem ostal štab odreda. Večino so odpeljali v 

Borovnico, kjer so zastražili skladišče. Pa tudi to je res, da so nas dobesedno "futrali" domačini, ker je 

oskrba pešala. Na našo srečo se je takrat izkazala enotnost ljudi in se nismo počutili izolirane, 

oziroma zapuščene.  

_____________________________________________________________________ 

Preskrba odreda je bila omejena samo na preskrbo s hrano in pijačo. 

Zaradi razdrobljenosti njihovih položajev so zadnje skupine teh teritorialcev dobile kosilo šele 

ob petih popoldne oz. z večurnim zamikom. 

Spali  so  tudi na kamionih ali pod njimi. 

 

Najbolj pa so bili lačni novic – kaj se dogaja, ali bomo vzdržali ? 

Vsem nam je bilo tesno pri srcu saj je bil vojaški stroj , ki nam je stal nasproti mogočen in 

njegove reakcije za nas  nepredvidljive .  
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Prosili so me za pomoč in intervencijo pri poveljstvu , saj so mi glede na moj formacijski 

vojaški položaj in ker smo se poznali že od prej , zaupali in verjeli, da lahko za njih to storim 

in da se bom za to tudi potrudil. 

Njihov položaj je bil težaven in ker sem v svoji petnajstletni vojaški karieri, kot bivši 

poveljnik večje inžinirijske enote imel stalno opraviti z vojaki zato zlahka presodil 

upravičenost njihovih problemov.                                                                                              

__________ 

Še posebej sem imel slabo vest zaradi nesorazmernosti bremen , ki so jih nosile posamezne 

enote TO. Kljub temu ,  da so se  naši  zaledniki zelo trudili,  je bila  pravočasna preskrba   s 

hrano  časovno težko izvedljiva.   

Res pa je tudi , da je bilo pod poveljstvom našega 51 ObmŠTO približno 63 enot, enotic in 

ekip, na katere je bilo treba misliti in da so bili problemi z oskrbo podobni tudi pri drugih 

enotah, posebej pri barikadah , raztresenih po celi pokrajini. 

Sreča za nas vse je bilo lojalno prebivalstvo, ki je čudovito odreagiralo.  
______________________________________________________________________ 

 

Pripomba oz. izjava neimenovanega teritorialca iz enote, locirane v okolici Ljubljane 

Tri dni nihče ni vedel,  da smo tam, zato smo bili brez hrane in pijače. Ttretjega dne zvečer  je nekdo, 

ki je peljal hrano pripadnikom TO, ki so bili na Celovški cesti in je zašel, obljubil, da nam še istega 

dne kaj pripelje za pojest. Držal je besedo in se vrnil okrog 22.00 ure z pohanimi zrezki med dvema 

rezinama kruha, tako da smo se vsaj najedli. Dejal je, da je sporočil, da smo tu in da nam bodo od 

sedaj vozili hrano.  

Tri dni so za nas skrbeli stanovalci Savelj, celo kopalnice so nam dali na razpolago, da smo se lahko 

umili ali stuširali. Dvomim da se jim je kdaj kdo zahvalil. Ker nismo imeli orožja, razen tovornjaka 

min TMA 3, s katerim smo takoj po prihodu v Savelj postavili minsko polje, sem se sam s še nekim 

pripadnikom (žal v teh letih imena pozabiš) odšel na občino Bežigrad in od skladiščnika* zahteval 

oborožitev. Dobil sem par zabojev avtomatskih pušk M38 ter naboje. 

Pripadniki so bili razočarani nad tem, kar sem jim pripejal, z vprašanji ali je to ostalo še od Nemcev, 

ko so bili med II.SV na našem ozemlju.  

Ko je zopet nekdo zašel, ko je peljal orožje fantom pred vojašnico Šentvid na Celovško cesto, v 

tovornjaku pa je imel raketomete OSA, ter kalašnikovke, smo pobrali dol kalašnikovke, ter mu naložili 

na tovornjak  tisto,  kar smo mi dobili na Linhartovi. 

 

*   Pripomba oz. dopolnitev  o  podčastniku   Bizjak  Andreju,  skladiščniku  TO  Bežigrad. 

Dopolnitev je prispeval  poročnik (nazivni stotnik) 51  ObmŠTO  Tone Jan :                                                                      
Bizjak Andrej, ki smo ga klicali "Andrejček" je suhljati možak, pa zelo vesten in priljubljen med 

pripadniki TO.   Do leta 1991 je bil zaposlen  v Obč. štabu za TO Bežigrad kot skladiščnik in svoje 

delo je jemal zelo resno. Ko sem ob agresiji na Slovenijo ,  v nočnih urah na povelje poveljnika našega 

združenega  odreda  TO  - stotnika Braneta Podborška  skupaj s spremljevalcem in voznikom kombija 

odšel po   trofejno orožje   " nemške šmajserje in pištole" v skladišče TO Bežigrad, ki je bilo v 

zaklonišču v kleti in od Andreja zahteval, da mi to orožje   in nekaj MES preda  za potrebe našega 
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odreda za katerega  veš, da je bil tedaj nameščen v AM-AMu v Guncljah, mi je sicer zelo prijazno 

povedal, da brez pisnega dovoljenja njegovega predpostavljenega ne bo mogel ustreči moji oz. naši 

zahtevi po izročitvi omenjenih sredstev. Šele na osnovi dogovora med Obč. Štabom  Lj.-Šiška in Lj.-

Bežigrad smo sicer že v zgodnjih jutranjih urah dobili to orožje in ga mimo barikad na Celovški cesti 

nekako dostavili na MOB mesto mašega odreda. Z Andrejem sem bil sodelavec tudi pozneje  v 51. 

Obm. poveljstvu v Šentvidu, kjer je ravno tako opravljal zadolžitve skladiščnika v Rojah. Kam je bil 

premeščen potem pa  ne vem, ker sem odšel v prekomando na 5. PP v vojašnico "Franca Rozmana 

Staneta", od tam pa v 52, BR.  na Vrhniko, odkoder sem leta 2001 odšel v penzijo. 

____________________________________________________________________ 

Za tiste enote ali poveljstva, ki so bila v bližini centra Ljubljane ali v samem centru je bilo za 

prehrano in namestitev namreč poskrbljeno stoprocentno boljše. Moj 51. štab je imel npr. 

prehrano in prenočišča zagotovljena v hotelu Ilirija.                                                        

Razmere v enotah sem opazil in zaznal , ko sem vsakodnevno vršil inžinirjska izvidovanja oz. 

preverjal stanje barikad in minskih ovir.                                                                                     

O tem sem potem ustno obveščal poveljnika  mojega 51. štaba , majorja Urbanca. 

S poveljnikom, stotnikom 1.razr. Trstenjakom, zalednikom in še nekaj častniki iz njegovega 

štaba sva se v gasilskem domu v Tomačevem, kjer je bil štab enote, o tem ravno pogovarjala, 

ko so naši fantje, ki so zunaj stražili štab, z orožjem ustavili črno limuzino z zatemnjenimi 

stekli , ki je drvela po cesti čez naselje. 

Z orožjem v rokah smo tudi mi zdrveli ven, obkrožili avto, šofer je moral izstopiti in na našo 

zahtevo odpreti prtljažnik avtomobila. 
___________________________________________________________________________ 

Opomba: Kot nam je bilo takrat znano, so iz mimo vozečih avtomobilov agenti KOS-a (KOS-

Kontraobveščevalna služba JA) večkrat streljali na naše enote in teritorialce na območju Ljubljane in 

smo bili zato previdni . 

___________________________________________________________________________ 

Notri pa (nismo verjeli lastnim očem) koliko pehotnega orožja in streliva (raznovrstnega - od 

avtomatov, pištol, bomb), verjetno  je bilo zraven tudi protioklepno orožje  in verjetno  tudi 

metalec raket  OSA –protiavionsko orožje.  

V trenutku je vsak od nas, ki še slučajno  ni imel repetiranega orožja takoj repetiral in 

prepričan sem, da ta šofer, za katerega se je kasneje izkazalo, da je osebni varnostnik že dolgo 

ni imel tako težkega občutka v želodcu , kot takrat. 

»No«, pravi v pojasnilo varnostnik, »ali ne vidite koga vozim?« In res, v skrajnem kotu avta 

za zatemnjenimi šipami smo na zadnjem desnem sedežu šele tedaj zaznali predsednika 

Jugoslavije, Dr. Janeza Drnovška. 

Bi se vsak počutil neprijetno ob najmanj šestih vase namerjenih AK 47. 

Očitno je hotel predsednik (takrat se je vračal iz pogajanj na Brionih) po tej edini poti priti v 

Zagorje, saj predvidevam, da so ga obvestili, da bo cesta zaradi umaknjene ovire na mostu 

spet prevozna. 

Kasneje sem šel pogledat, če je barikada z mostu že odstranjena. 

Kamioni še niso bili umaknjeni, pa vendar je Predsednikov šofer prezrl opozorilne vrvice jih z 

avtom povozil in raztrgal, vendar čez most nista mogla . 
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________________________________________________________________________________ 

Opomba: Dan za tem dogodkom smo iz nadrejenega štaba dobili ukaz, da ni več dovoljeno, da sami 

ustavljamo avtomobile in preverjamo potnike v njem. 

________________________________________________________________________________ 

 

Kasneje, istega popoldneva sem se odločil, da grem, glede na dano obljubo teritorialcem iz 

511. OdrTO , na moj nadrejeni 5. PŠTO v Ljubljani.  

Bil sem prepričan, da moja prošnja ne bo predstavljala kakšnega večjega problema, saj se nas 

je večina oficirjev TO poznala med seboj in smo bili prijatelji, ki smo skozi vsakoletne orožne 

vaje kovali prijateljstvo in sodelovali že desetletja , ter smo se v glavnem tudi tikali. 

Takrat še nismo bili redna vojska in se nam je tak osebni - človeški odnos zdel samoumeven. 

Še sedaj , kadar se vidimo, se tikamo, čeprav so nekateri prišli do visoki činov v SV. 

 

Ker sem smatral , da je to situacijo potrebno rešiti takoj, (čeprav so te enote primarno spadale 

pod moj 51. ObmŠTO) se zato na PŠTO  kot nadrejeno poveljstvo  nisem obrnil posredno-

preko utečenih postopkov in načinov vojaške komunikacije in subordinacije, temveč sem 

skušal to urediti z osebnim kontaktom in argumentirano prošnjo. 

V štabu PŠTO Ljubljana (na Adamič Lundrovem nabrežju) sem prisotnim častnikom pojasnil 

situacijo v zvezi s 511. odredom TO, jih prosil, če je možna boljša oskrba (tudi za dodatne 

stvari - od časopisov, cigaret, nogavic, pranje perila) za te borce , da jim bomo s tem olajšali 

napore na položajih, ter jim tako vzbudili občutek , da je za njih res poskrbljeno po naših 

najboljših močeh . 

Predlagal in prosil sem jih torej, naj PŠTO po svojih možnostih omogoči oz. sprejme s tem v 

zvezi načelno odločitev o dodatni (izboljšani) zaledni oskrbi za to in s tem posledično tudi za 

druge enote TO. 

Po krajšem pogovoru, ko je bilo to zavrnjeno s tehtnim argumentom, da za to ni dovolj 

sredstev, sem to že odločno prosil, vztrajal in argumentiral s tem, da naj bi v vojnih razmerah 

enotam na bojišču pripadala drugačna – boljša in dodatnejša oskrba, kot pa na navadnih 

vojaških vajah. 

Odklonilnega stališča trenutno poveljujočega v štabu nisem mogel in hotel razumeti-saj to so 

vendar naši fantje , ne neki brezimeni vojaki  oz. številke , ampak  Slovenci po katerih bi 

najprej kosilo jeklo in svinec. 

Hudo sva se sprla . 

Najin pogovor se je končal zelo neuspešno zame , za 511. odred TO in posadko teritorialcev 

na  Šentjakobskem mostu. 

Poveljnika 511. odreda – stotnika 1. razreda   Ivana Trstenjaka in njegovih borcev o rezultatu 

moje intervencije nisem nikoli seznanil , tako da so verjetno predvidevali , da obljube, ki sem 

jim jo dal nisem izpolnil. 
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Ta dogodek in moje takratno ravnanje si še zdaj štejem kot pozitivno in častno, čeprav se je 

pogovor končal na tak način in sem bil zaradi tega dogodka potem »slabo zapisan« na 

poveljstvu in nisem nikoli več vojaško napredoval .                                                                  

Če mi je pri tem  »pomagal«  tudi častnik  s katerim sem imel  konflikt, naj pač to ostane  na 

njegovi vesti.                                                                                                                         

Upam in želim  , da bodo tudi častniki , ki se bodo kadarkoli znašli v podobni  situaciji, kljub 

posledicam za to odločitev ravnali po svoji vesti in morali,  saj je   skrb za podrejene  ljudi 

prioriteta vsakega častnika. .  

Takrat smo bili vsi pod pritiskom, zato sedaj tega ne bi želel  pogrevati .  

 

 

Pred  javno objavo sem dne  03. junija  2013   to gradivo v pregled, kontrolo ter morebitne 

pripombe in popravke poslal v branje naslednjim soborcem: 

polkovnik Franc Kunovar ( takratni  načelnik 51 ObmŠTO) 

polkovnik Miha Butara   

polkovnik Miloš Šonc                                                                                                     

polkovnik Jože Konda 

podpolkovnik Rado Senčur – ( takratni  pomočnik načelnika 51. ObmŠTO) 

stotnik Ivan Trstenjak                511 Odred    TO                                                                                                  

poročnik Zvonko Golobič           511 Odred    TO                                                                                                         

poročnik  Vlado Pirc                   511 Odred    TO                                                                                                                                                                                                            

stotnik Vojan Rozman 

major Slavko Skokič 

poročnik Igor  Boh                                                                                                                  

major Borut Zajec                                                                                                            

poročnik( nazivni  stotnik) Tone  Jan                                                                                              

stotnik Brane Kršinar                                                                                                                 

Stane Leskovšek,  takratni komandant I. bataljona oz. 1. čete Posebne enote milice(PEM) 

__________________________________________________________________________ 

Gradivo sem sklenil in zaključil  dne  15.  junija  2013 

Stotnik      Stane Lunder    

načelnik inžinirije 51. ObmŠTO - leta 1991  

Podutik pri Ljubljani 


