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INTERVJU Z VETERANOM        

MILOŠ ŠONC 

 

1) V katerih strukturah ste bili v 80-ih letih? Kako ste videli takratno Jugoslavijo in kje 

menite, da so vzroki za njen razpad? 

 

Kot dolgoletni pripadnik stalne sestave TO mesta Ljubljane sem bil v strukturah TO na 

različnih dolžnostih. Nazadnje na dolžnosti načelnika obveščevalnih zadev v MŠTO 

Ljubljana, ki je imel rang divizije. Izkušnje na vojaško strokovnem področju sem dobival pri 

delu in z različnimi oblikami usposabljanja.  

Na leti 1990-1991 gledam tako sedaj, kot sem gledal takrat s širšega vidika, ki se je kazal v 

tem, da se je moje mišljenje in mišljenje mojih sodelavcev oblikovalo že v predhodnem 

desetletju. Bivša država vseh družbenih razmer ni znala in zmogla reševati na primeren način. 

Tako je začela praktično »pokati po vseh šivih« in je tako tudi sama ustvarjala pogoje za svoj 

razpad.  

Vsi, ki smo bili bolj vpeti v vojaške strukture TO takratne države in seveda tudi drugi akterji, 

ki smo lahko od blizu spremljali vse takratne vzroke kasnejšega krvavega razpada, ki se je 

začel v letu 1991, smo z mešanimi občutki spremljali takratna dogajanja, vendar z jasno 

vrednostno opredelitvijo, kaj je prav in kaj je narobe.  

Vzrok za mojo opredelitev za samostojno državo Republiko Slovenijo so bili naslednji: 

- zgodovinski razlogi; 

- pomanjkanje demokracije v SFRJ (izvedba prvih demokratičnih volitev v letu 

1990); 

- ekonomski  in monetarni vzroki (nenamenska raba finančnih sredstev, srbski 

vdor v monetarni sistem); 

- politični vzroki (nezmožnost vodenja skupne države, neprestane grožnje s silo, 

posebna vloga JLA v državi, možnost uvedbe izrednih razmer, nezmožnost 

dogovorov, mitingi resnice, situacija na Kosovu – nerešen nacionalni problem, 

stavka v rudniku Trebča, ustavni sistem ni funkcioniral itd.); 

- pravni vzroki (Slovenija je sprejemala ustavne amandmaje, zakonske predpise 

in druge pravne akte s katerimi si je zagotavljala večjo samostojnost); 

- vzroki na področju obrambnega sistema (JLA je prevzemala prevladujoče 

funkcije na obrambnem področju); 

- kulturni vzroki (boj proti skupnim programskim jedrom); 
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- vzroki na področju nacionalne zavesti (nerešeni mednacionalni odnosi in 

prevladujoč srbski hegemonizem); 

- in drugi vzroki (sociološki, na področju športa in na sploh človeški vzroki). 

 

2) Bili ste organizator MSNZ. Kako ste začeli? Kje in kako ste bili vključeni v aktivnosti za 

osamosvojitev Slovenije v letih 1990-1991? 

 

Po prvih svobodnih demokratičnih volitvah v Republiki Sloveniji po 2. svetovni vojni, je 

Republiški štab za TO na zahtevo generalštaba oboroženih sil SFRJ, izdal v maju 1990 ukaz o 

odvzemu orožja TO in njegovi hrambi le v objektih JLA. To potezo, ki jo je večina štabov TO 

izvršila, sem razumel kot grob poseg v vse vrednote demokracije in prava, pa tudi kot narodno 

žalitev, saj se je naloga izvedla brez vednosti ključnih republiških državnih organov, pa tudi 

brez vednosti nas, ki smo bili zaposleni v stalni sestavi TO. Ta ukaz so izvedli posamezniki, 

nekateri tudi proti svoji vesti. Ko sem zvedel za realizacijo v Ljubljani, sem poveljniku javno 

nasprotoval, rekoč, da bi za neizvedbo te naloge potreboval znanje in pogum. Večina 

sodelavcev se je z mano strinjala. Ko so nadrejeni zahtevali celo vrnitev službene pištole, sem 

se temu uprl. Pištola kot simbol časti se namreč lahko pusti celo ujetemu častniku, tu pa so 

nas skušali ne samo razorožiti, temveč tudi ponižati.  

Čas pred in med dopusti v letu 1990 je bil čas zatišja pred viharjem. Vsi smo pričakovali 

ukrepe, ki naj bi rešili čedalje bolj zapleteno in nevarno situacijo. Ker tega ni bilo v taki meri 

kot smo pričakovali, smo sami pričeli zbirati določene informacije, ki so bile ključne za 

morebitne odločitve, ki smo jih posredovali najvišjim predstavnikom države. 

Moje delo pa se je intenziviralo v drugi polovici avgusta 1990, ko se je pri meni v poznih 

nočnih urah oglasih sodelavec Vojko Adamič, s ponudbo o angažiranju v neposrednih 

pripravah za delo v okviru narodne zaščite. Takoj sem pristal. Skupaj sva analizirala situacijo 

in takoj sem tudi dobil konkretne naloge.    

 

3) Katera je bila vaša prva pomembnejša naloga? 

 

Ena prvih nalog je bila izdelava pomembnega dokumenta, to je, pisne presoje možnega 

delovanja JLA proti R Sloveniji. Nalogo je zahteval načelnik MSNZ Tone Krkovič. 

Navedeno oceno sva izdelala s tajnico Toneta Krkoviča gospo Ireno Frelih v stari šoli v vasi 

Zapotok nad Igom pri Ljubljani. Izbira lokacije, čas, medsebojni kontakti in način izdelave 

so bili zelo tajni.  Dokument sva izdelala samo v enem izvodu in v eni noči. Moj koncept in 
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razne moje pomožne dodatne dokumente sem sproti kuril v peči. Oba sva se zavedala, da gre 

za pomembne in delikatne vsebine. Dokument je natančno opredeljeval moč, sile, sredstva, 

način delovanja, cilje, kraj, čas in druge pomembne elemente presoje. Ena najpomembnejših 

stvari pa je bila, opredelitev, da je bila JLA določena kot resna vojaška nevarnost R 

Sloveniji. 

Dokument smo še enkrat pregledali v ožjem krogu MŠNZ Ljubljana mesto. Ker ni bilo 

pripomb, je bil zatem nemudoma izročen načelniku Antonu Krkoviču. 

Na podlagi tega dokumenta, to je presoje ogroženosti delovanja nasprotnika za celotno 

Slovenijo, sem izdelal še bolj konkretno presojo za potrebe MŠNZ Ljubljana. 

Ta drugi dokument, ki se je nanašal na presojo delovanja nasprotnika na pokrajinskem, to je 

ožjem področju pa je bil nato dan s strani načelnika Krkoviča tudi vsem pokrajinskim 

štabom manevrske strukture Narodne zaščite v Sloveniji kot vzorec, za izdelavo njihovih 

dokumentov.  

Na podlagi teh ocen delovanja nasprotnika, je bila izdelana direktiva za delovanje MSNZ na 

republiškem nivoju in ukazi za delovanje MSNZ na pokrajinskih nivojih.  

Ocena možnega delovanja je seveda v začetku predstavljala osnovo aktivnosti, ki jih je izvajal 

MŠNZ Ljubljana. Tako smo zatem izdelovali potrebne mobilizacijske načrte, načrte uporabe 

enot ter druge vojaške načrte. Določili smo lokacije tajnih skladišč in razmestitve novo 

formiranih enot MŠNZ Ljubljana ter izvajali druge vojaško strokovne naloge.  

Oceno smo glede na zbrane obveščevalne podatke neprestano dopolnjevali.   

 

4) S kom vse ste sodelovali ? 

 

Na področju obveščevalne dejavnosti je bilo angažirano ogromno število ljudi. Sam začetek 

se je nanašal na stalno sestavo MSNZ, za tem pa so bili angažirani pripadniki posebnih enot, 

kot so enote za proti specialno delovanje, izvidniške enote, enote VP, zaščitne enote štabov 

itd. Če naštejem le nekatere sodelavce so to moj tedanji namestnik Stasil Burja, Anton 

Krkovič, Miha Butara, Vojko Adamič, Marino Medeot,  Borut Zajc, Peter Zor, Luka 

Levičnik, Miran Barborič, Miloš Bregar, Franjo Žagar, Nada Drašler, Ivo Furlan, Bojan 

Habjan, Stane Plohl, Stane Leskovšek, Dušan Gorše in številni drugi neimenovani pripadniki 

stalne in rezervne sestave TO mesta Ljubljane, tedanje milice ter tudi številni  prebivalci, ki so 

dali svoj prispevek na področju zbiranja in posredovanja obveščevalnih podatkov. 
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5) Kako bi opredelili začetek in konec vojne za Slovenijo? S katerimi dogodki bi jo omejili 

in zakaj? 

 

Vojna za Slovenijo se je pravzaprav začela že s samimi nedemokratičnimi in določenimi 

vojaškimi ukrepi s strani SFRJ v letu 1990 – to je z odvzemom orožja TO. Tako kot vsaka 

vojna, je tudi ta imela določeno predpripravo, s številnimi ukrepi, ki so na koncu prešli v 

spopad med oboroženimi formacijami dveh nasprotujočih si strani. V kolikor se tudi mi ne bi 

vsaj eno leto prej vojaško in seveda tudi na druge načine pripravljali, bi tudi spopad trajal 

veliko dlje, kar se je dokazalo v drugih republikah bivše Jugoslavije. Pravno formalno je 

priznan kot konec vojne 18. junij 1991, dejansko pa ocenjujem, da je bilo konec vseh 

nevarnosti z odhodom zadnjega vojaka s 25. oktobrom 1991. Tudi vsi ukrepi, naloge, akcije 

tako z naše kot s strani armade, so se izvajali v tem času v polnih formacijah z bojnim 

strelivom po pravilih o bojnem delovanju, tako da je to eden izmed dokazov, da ni šlo za 

»usposabljanja« ali izvajanje nekih navideznih nalog.    

 

6) Kateri dogodek v vojni za Slovenijo vam je najbolj ostal v spominu? 

 

Dogodkov, v pripravi in izvedbi vojne za Slovenijo je toliko, da je težko izluščiti posamezne 

primere. Morda je sam začetek oboroženih spopadov eden tistih, ki je pravzaprav prinesel 

olajšanje, saj so enoletna negotovost, neprespane noči, aktivnosti in priprave, razblinile iluzije 

o mirni rešitvi in tudi dokončni rešitvi vseh nakopičenih problemov v družbi. Vojne si sicer 

nisem želel, vendar je bila to praktično edina rešitev, ki nam jo je vsilila nasprotna stran. 

Karte so bile položene in igra je bila jasna.  

V zvezi z ukazi smo tako na primer v 57. Območnem štabu za TO v Grosuplju, kamor sem bil 

postavljen kot poveljnik neposredno pred vojno, izvršili vojaško blokado skladišča JLA. V 

zvezi s ponudbo predsedstva R Slovenije o prestopu pripadnikov JLA v TO, sem navedeno 

posredoval poveljniku skladišča, vendar pozitivnega odziva z njegove strani ni bilo. Zato sem 

s sodelavcem Stasilom Burjo, ki je bil zadolžen za obveščevalne zadeve v štabu in še dvema 

pripadnikoma albanske narodnosti, v večernih urah približal vhodu v vojašnico in s pomočjo 

megafona navedeno ponudbo predsedstva RS tudi ustno ponovil vojakom JLA. Govoril sem v 

slovenskem in srbohrvaškem jeziku, albanska sodelavca pa sta ponudbo in prepričevanje 

izvajala v svojem jeziku. 

Ko smo se skladišču na drugem mestu približali z južne strani, so na nas streljali, tako, da smo 

se umaknili na naše izhodiščne položaje, kjer je bilo bolj varno.  
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Zanimivo je, da je iz enote JLA, ki je varovala skladišče v Grosuplju zatem prebegnilo večje 

število vojakov različnih narodnosti, s katerimi smo ravnali v skladu s predpisi. Oskrbeli smo 

jih s civilnimi oblekami in hrano, jim zagotovili možnost kontakta z njihovimi svojci ter jim 

omogočili odhod na njihove domove. Poleg naših vojaških pritiskov, je bila tudi njihova 

zasluga, da se je število prebeglih vojakov povečevalo, saj so ob prihodu domov vzpostavljali 

kontakt s svojimi kolegi v vojašnici in jih vzpodbujali k begu iz enote. Največje število 

vojakov je prebeglo ravno na mestu, kjer so na nas streljali.   

 

7) Kako je vojna po vašem mnenju spremenila ljudi, s katerimi ste sodelovali? 

 

Tako kot vsaka vojna, je seveda tudi ta spremenila ljudi. V najtežjih situacijah, ko gre za 

življenje ljudi, spoznaš vedenje in ravnanje svojih najbližjih, sodelavcev, prijateljev in 

znancev ter seveda tudi pripadnikov enot. Ljudje se različno odzivamo na različne situacije, 

vojna pa je lakmusov papir, ki še bolj poudari vse pozitivne in negativne strani tako 

posameznika kot družbe.  

Vendar menim, da je velika večina ljudi gledala na vojno trezno, z veliko mero patriotizma in 

motivacije, znanja in poguma. Hkrati pa s treznim razmislekom o življenju vsakogar tako na 

naši, kot na nasprotnikovi strani.  

Pri nadzoru v eni od enot TO, je eden od pripadnikov, ki je bil diplomiran pravnik pred vsemi 

izrazil pomislek, o zakonitostih ravnanja in zakonitostih nekaterih postopkov TO. Videl sem, 

da so vojaki zbegani oziroma v dvomu, komu naj verjamejo, njemu ali meni kot poveljniku. 

Zato sem jim javno obljubil takojšnje posredovanje ustrezne vsebine, ki je bila zapisana v 

uradnem listu in je potrjevala moje ravnanje. Navedeno obljubo sem takoj po prihodu v 

poveljstvo izpolnil, z zahtevo, da poveljnik enote, kjer sem bil v nadzoru, vsebino listine 

prebere pred vsemi pripadniki. Po povratni informaciji, ki sem jo zahteval, je bilo s tem 

ustvarjeno zaupanje v nadaljnje izvajanje nalog.  

Ko sem bil kasneje v kontroli pri predstraži blokade vojaškega skladišča JLA, sem sredi noči 

naletel na vojaka, ki se mi je zdel negotov in bolj prestrašen, kar za zelo odgovorno in 

izpostavljeno stražarsko mesto ni bilo dobro. Ko sem ga začel spraševati o tem, kako bi se 

branil na stražarskem mestu tudi približno ni vedel. Zatem sem ga povprašal, katere so 

stražarske dolžnosti, ki jih tudi ni znal niti opisno opredeliti še manj našteti.  

Po določenem času sem ugotovil, da je navedeni vojak tisti diplomirani pravnik, ki je 

teoretično in v drugih okoliščinah izredno obvladal predpise, tukaj v realni situaciji pa je 
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povsem odpovedal. Tedaj mi je postalo nerodno, da ne bi v tej neprijetni situaciji izgledalo, da 

ga morda namerno šikaniram, zaradi predhodnih dogodkov. 

Da bi mu vlil določeno mero samozaupanja, sem mu pojasnil, kako naj reagira v različnih 

situacijah, vendar na koncu vseeno nisem bil prepričan, da bi ustrezno ravnal.   

 

8) Ali ste v tem času kdaj doživeli kakšne moralne dileme?  

 

V pripravah na vojno in v vojni sem bil velikokrat v nevarnih situacijah, vendar nisem imel 

posebnih moralnih dilem o pravilnosti svojih odločitev in svojega ravnanja. Seveda je obstajal 

strah za družino, ki se je tudi 3- krat do 4- krat premestila s kraja, kjer bivamo, na drugo 

mesto, saj so obstajali trenutki resne nevarnosti tudi zanjo. 

Sicer pa, kar se tiče vojaških postopkov in ravnanja, resnejših dilem nisem imel. Navedeno 

sem jemal kot sestavni del svojih obveznosti, seveda pa s trezno presojo in ob upoštevanju 

vrednot, ki so značilne za vsakega posameznika.  

Dogodki so se tako v času neposrednih priprav na vojno, med njo in po njej odvijali tako 

hitro, da ni bilo časa za negotovost in neke teoretične moralne dileme. Vse navedene stvari 

oziroma pojme smo posamezniki morali imeti razčiščene že dolgo pred tem.  

Seveda pa razumem tudi drugačno vedenje in ravnanje ter določene dileme tistih pripadnikov, 

ki so bili vpoklicani v relativno kratkem času in niso bili tako v »situaciji« kot ostali, ki smo 

bili že dlje časa vpeti v takratno zgodovinsko dogajanje in ki smo bili prepričani, da JLA 

konfliktov ne bo reševala na miren način.  

 

9) Kako ocenjujete vojaške zasluge za osamosvojitev R Slovenije? 

 

Ocenjujem, da so vojaške zasluge ključne, niso pa seveda edine pri ukrepih za osamosvojitev 

R Slovenije.  

Z minimalnimi žrtvami na obeh vojaško nasprotnih si straneh, oziroma na vseh straneh, saj so 

bile žrtve tudi med tujci in civilisti, se je dosegel maksimalni učinek, ne samo na vojaškem, 

temveč tudi na celotnem družbenem področju. To pomeni tudi zmago razuma nad silo. 

Navedeno znajo morda tujci celo bolj ceniti kot mi sami. Hkrati pa to ne spremeni dejstva, da 

smo vojaško zmagali in dosegli tudi enega glavnih ciljev, to je osamosvojitev R Slovenije. S 

tem smo si zagotovili neodvisno in samostojno ter mednarodno priznano pot.    
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Ne glede na to, koliko je bilo žrtev na vseh straneh, pa je seveda tudi v primeru ene same 

žrtve že le ta preveč, saj mora v demokratičnem svetu obstajati možnost mirnega reševanja 

sporov. 

 

10) Kako odgovarjate na očitke o tem, da v R Sloveniji sploh ni bilo vojne in pravih bojev? 

 

Odgovor nekaterim bivšim armijskim generalom in tudi današnjim somišljenikom, ki v svojih 

spominih poveličujejo moč JLA, oporekajo legitimnost osamosvojitve, očitajo nacionalizem, 

nespoštovanje mednarodnih konvencij in omalovažujejo vojaško sposobnost takratne TO in 

Milice je, da so zamudili svojo osebno človeško in življenjsko priložnost in da zato pač ni 

nikakršnega opravičila. Dejstvo je, da je bila v Sloveniji vojna in da so jo pripadniki JLA 

izgubili. 

Danes se pojavljajo posamezni očitki nekaterih, da tam, kjer ni bilo bojev ni bilo »prave 

vojne«. Tudi v nekaterih zgodovinskih in literarnih opredelitvah je zaznati poizkus, da se 

omalovažuje področje, kjer ni bilo veliko mrtvih.  

Odgovor je lahko le ta, da če smo vse svoje cilje in naloge dosegli v skladu z mednarodnimi 

predpisi, z vojaškimi formacijami, po pravilih o bojnem delovanju, oboroženi in primerno 

vodeni, potem vse naše aktivnosti le niso bile »martinčkanje« oziroma poletno sončenje.  

Čas je dokazal, da smo ravnali prav in pogumno. Najbolj pogumno pa so ravnali tisti, ki so za 

novo domovino, njeno demokracijo, svobodo in človekovo dostojanstvo dali največ, kar ima 

vsak, to je svoje življenje. To bi bilo potrebno spoštovati in ceniti. 

 

Grosuplje, 21. 5. 2006 

 

Intervjuvanec Miloš Šonc se strinjam z navedeno in avtorizirano vsebino z dne 21. 5. 2006 ter 

javno objavo.   

 

 

Predlog za naslov: 

Pogledi in spomini Miloša Šonca na dogajanja v času osamosvojitve RS 
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Kako sem sama doživljala vojno 

Samih dogodkov, priprav na vojno ter vojne se pravzaprav ne spominjam prav dobro. V 

spominu mi je ostal umik v klet hiše ob alarmu za zračno nevarnost. Mama je pograbila brata 

in mene ter naju odpeljala v klet, kjer smo imeli pripravljeno zalogo hrane, svetilko, radio, 

ležalnik in drugo opremo. Spodaj smo v negotovosti čakali na to, kaj se bo zgodilo. Očeta 

takrat ni bilo doma, zato je bila mama še bolj prestrašena za naju z bratom. Znaka za konec 

nevarnosti sploh nismo slišali. Takrat pa je prišel sosed in nam sporočil, da je zopet varno, nas 

pomiril in ponudil morebitno pomoč. 

Dogodka se spominjam predvsem zato, ker je bila mamina skrb za naju z bratom zelo velika 

in ker sem prvič doživela zračni alarm. 

Takrat sem bila še mlada in nisem razumela, kaj se dogaja. Vem, da so bili vsi prestrašeni in 

so nestrpno čakali na razrešitev vojne.  

Pravega pomena osamosvojitvene vojne v RS sem se zavedala šele na faksu. V srednji šoli je 

nismo veliko omenjali. 

 

Grosuplje, 21. 5. 2006 

Gradivo za potrebe seminarske naloge na Fakulteti za družbene vede  

Anja Šonc  

  

 

 

 

 


