
Č a s o v n i ca  
 

aktivnosti Posebne enote milice, ki ji je poveljeval samostojni inšpektor milice Stane Leskovšek, 
komandant 1. bataljona Posebnih enot milice ( PEM) RSNZ R Slovenije in ki se nanaša na varovanje 

510. UC Ig. 
 
Tudi PEM je sodelovala pri varovanju 510. UC na Igu, čeprav je bil vrh UNZ Ljubljana mesto proti 
temu. Na lastno pest je poveljnik PEM Stane Leskovšek organiziral varovanje, zaradi česar je tudi po 
vojni nosil posledice.  
Ne glede na vse »kratke stike« v linijah odločevalcev, pa je sodelovanje med 5. PŠTO in milico na 
nivoju izvedbe nalog zavarovanja 510. UC ig potekalo nemoteno.  
 
14. 5. 1991 je obveščevalec 5. PŠTO Miloš Šonc seznanili poveljnika PEM z možnostjo vojaškega 
posredovanja ali oviranja v zvezi sprejema, prisege in usposabljanja nabornikov v 510. UC na Igu. 
Poveljnik je prenesel informacijo komandirju PM Ljubljana Vič Rudnik Marku Jakopinu. Dogovorjeno 
je bilo spremljanje situacije iz treh smeri, z možnostjo postavitve barikad s strani PEM (Škofljica, Črna 
vas, Ig, Tomišelj, Podpeč), skratka z vseh strani proti Igu. V 510. UC Ig so miličniki PM Ljubljana Vič 
Rudnik govorili z vršilcem dolžnosti komandanta  Bojanom Šuligojem. Z njim in podrejenimi se je v 
zvezi varovanja UC dogovoril tudi poveljnik PEM Stane Leskovšek. 
 
30. 5. 1991 je minister Igor Bavčar odredil usposabljanje PEM. To je bila osnova za delo, za katero je 
poveljnik PEM imel proste roke za delo po načrtih, brez odobritve lokalnih šefov milice v 
nadaljevanju, kot nekdaj v MSNZ. 
 
2. 6. 1991 ob 08.30 so miličniki PEM na določenih mestih pred dostopom na Ig pri Ljubljani izvajali 
naloge v zvezi varovanja zaprisege slovenskih vojakov v 510. UC na Igu. Naloge so izvajali po odredbi 
poveljnika PEM, kajti načelnik inšpektorata milice, obenem tudi vodja ljubljanske podkoordinacijske 
skupine Marjan Starc, se z načinom varovanja UC ni strinjal (UZ OM Rudnik). En vod PEM je izvajal z 
borbenimi skupinami naloge varovanja, druga dva voda PEM sta izvajala usposabljanje in bila v 
neposredni bližini za potrebe morebitne intervencije na Igu. Vod, ki je varoval, je bil angažiran v štirih 
borbenih skupinah po pet miličnikov na lokacijah za blokado. Z vsemi je imel poveljnik tudi 
neposredno zvezo. Navedeno varovanje slovesnosti se je izvajalo poleg vseh ostalih oblik varovanja.  
 
Slovesnosti so se udeležili predsednik Milan Kučan, ministra Janez Janša in Igor Bavčar, ki so bili 
varovane osebe. Svečanosti so se udeležili tudi načelnik Republiškega štaba TO Janez Slapar, 
komandant 5. PŠTO Miha Butara in poveljnik PEM Stane Leskovšek. Usposabljanje PEM je trajalo do 
začetka agresije JA na R Slovenijo in s tem možnost takojšnje intervencije ob napadu na 510. UC, ali 
na katerikoli objekt iz načrta varovanja PEM.  
 
Časovnica in uradni zaznamek opisujeta delovanje PEM v času varovanja UC na Igu. Še posebej je 
zgovoren UZ. Takrat pač načelnik Marjan Starc ni dojel ogroženosti in je nasprotoval izvedbi 
zavarovanja oz. pripravljanja blokad cest do Iga. Klub temu, je PEM nalogo izvedla. Mi kot MSNZ-jevci 
smo vedeli in načrtovali vse do potankosti. V nastajajoči knjigi, ki jo pripravlja »SEVER« »Policija med 
vojno« bo navedeno med drugim tudi to. Parafo 21/4 je zapisal Marjan Starc, jaz pa sem omenjena 
referenčna številka, da sem dokument arhiviral in ga hranil. (21 je Inšpektorat milice, 4 je Leskovšek 
Stane). V arhivu MNZ RS tega dokumenta nisem našel, sem pa vedel, da bo pomemben in sem kopijo 
hranil zase. 
 
Imam pa tudi uradni zaznamek Oddelka milice Rudnik, da se Starc ne strinja z načinom varovanja 510. 
UC, ki je bilo dostavljeno meni. 
 
Stane Leskovšek, 12. 2. 2015 



 


