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V sovražnike 'z oblakov
rodú naj naš'ga treši gróm;

prost, ko je bil očakov,
naprej naj bo Slovencov dom;

naj zdrobé
njih roké

si spone, ki jih še težé!

Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo;

otrók, kar ima Slava,
vsi naj si v róke sežejo,

de oblast
in z njo čast,

ko préd, spet naša boste last!

dr. France Prešern

o ZborniKu
Minilo je že trideset let od dogodkov, ki se jih ne da ponoviti, nikakor pa se jih 

ne sme pozabiti. Pred tridesetimi leti je vojna za slovensko samostojnost zajela tudi 
našo prestolnico Ljubljano. Kot ostala Slovenija, se je takrat tudi Ljubljana, mesto-
heroj, uprla nasilju in skupaj s svojimi prebivalci zmagala v boju za samostojnost 
in svobodo. Vsi, ki se še spominjajo takratnih dogodkov pomnijo, kako so takrat 
Ljubljančani kot eno čutili in dihali skupaj s teritorialci in miličniki, saj je bilo vsem 
jasno, da so sredi velikih dogodkov, in da stopajo po edini pravilni, edini možni in 
zmagoviti poti. Žal se vsi občutki in vse zgodbe izgubijo v času, če niso nekje zapisa-
ni, pa tudi pozabijo, če niso predstavljeni drugim ljudem. 

Tako sama Ljubljana kot tisti, ki so jo branili tudi z orožjem, svojih zgodb in 
občutkov do sedaj niso imeli predstavljenih v kakršnikoli enotni objavi. Zato je tride-
setletnica skrajni čas za izid zbornika o osamosvojitveni vojni leta 1991 na območju 
Ljubljane. Kljub težavam pri dolgotrajnemu nastajanju zbornika, med katerimi je 
tudi ta, da so izvirni viri oziroma dokumenti Teritorialne obrambe za zgodovinarje 
in raziskovalce še vedno zaprti na obrambnem ministrstvu, smo se vsebino zbor-
nika trudili oblikovati tako, da bi kar najceloviteje prikazala dogajanje na območju 
Ljubljane. Zato je v zbornik vključeni tako znanstveni prispevki, kot pričevanja ude-
ležencev vojne, ki opisujejo posamezne teme ali dogodke in prinašajo tudi osebne 
poglede. Povsem jasno je, da zbornik ne nudi celotne slike dogajanja in opisa vseh 
dogodkov na ljubljanskem območju med osamosvojitveno vojno. 

Zato je tudi zamišljen zgolj kot prvi v vrsti zbornikov o obdobju osamosvojitvene 
vojne na območju Ljubljane in hkrati kot spodbuda vsem ostalim, da napišejo svoja 
pričevanja in tako prispevajo k ohranjanju našega skupnega spomina. Vsem, ki so v 
prvi zbornik dali svoje prispevke ali kakorkoli pripomogli k njegovemu nastanku, pa 
se najlepše zahvaljujemo za njihovo trud in sodelovanje.

dr. Martin Premk
urednik zbornika
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PreDGovor
Trideset let. Težko verjamem, da je že toliko časa minilo od leta 1991, ko sem s 

svojo enoto, Protidiverzantsko četo TO Ljubljana Bežigrad, sodeloval v vojni za Slo-
venijo. TO Ljubljane je bila (še posebej iz današnjega pogleda) močna, dobro uspo-
sobljena in z vsakim dnem bolje opremljena in oborožena vojaška sila. Čeprav smo 
bili v njeni sestavi samo pripadniki rezervne sestave TO, smo vojaško znanje prido-
bili in nadgradili na številnih vojaških vajah. Znotraj TO Ljubljana smo se večinoma 
osebno poznali med seboj, bili smo prijatelji, tudi takrat, ko nismo nosili uniform.

Kaj se je zgodilo z nami v letu 1991? Že takrat sem čutil, da smo del nečesa 
velikega, neke večje zgodbe, ki jo do takrat nismo izkusili. Da gre zares. Takrat nas je 
menda vse streslo, v nas se je zbudil ponos, naša trma in nepopustljivost je bila en-
kratna. Še danes sem prepričan, da smo tistega leta enostavno bili sposobni narediti 
vse za dobro domovine.

Morda je premalo znano in premalokrat povedano, da je imela samo TO Ljublja-
na takrat sedem tisoč borcev. A v Ljubljani so bile še enote Slovenske Policije (takrat 
še Milice), enote 1. specialne brigade MORiS in seveda prištabne enote poveljstva 
5. PŠTO in RŠTO. TO Ljubljana je imela tri brigade TO, Odred za hitre intervencije in 
Jurišni odred TO, imela je Protioklepni odred TO, dva diviziona PLO, pet protidiver-
zantskih čet, pet diverzantskih odredov, imela je pet zaščitnih čet TO in mnogo čet 
TO v krajevnih skupnostih. Imela je mnogo enot za podporo bojnega delovanja – 
tehničnih, zalednih in sanitetnih. A TO Ljubljana ni samo v celoti blokirala vse objek-
te JLA, formirala je tudi največji zbirni center za prestopnike iz JLA, ki je bil v Krvavi 
peči. V Ljubljani ne gre pozabiti tudi velikega števila prostovoljcev. Če smo jih lahko 
opremili in oborožili, smo jih vključili v že delujoče enote. Ne gre tudi pozabiti, da se 
je skoraj vse osebje Vojaške bolnice vključilo v TO Ljubljana.

TO Ljubljana je tudi prva formirala Vod TO stalne sestave, v katerem je bilo z 
odločbo zaposlenih 42 prostovoljcev, borcev TO Ljubljana. Bili so naš ponos in njihov 
postroj v Kopru meseca oktobra, ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, je bil 
zelo odmeven.

TO Ljubljana je imela tudi privilegij, da kot prva pošlje na varovanje državne meje s 
Hrvaško svojo enoto v jakosti čete, sestavljeno iz dveh protidiverzantskih čet, šišenske 
in bežigrajske. Skupaj s soborci iz TO v Beli Krajini je bila naloga opravljena z odliko.

Ko govorimo o borcih, enotah in štabih TO v Ljubljani, se s prav posebnimi čustvi 
spomnim vseh prebivalcev, tako Ljubljane kot bližnje okolice. Šele takrat sem globo-
ko v sebi začutil, da sem del tega mesta in delček Slovenije. Povsod so bili nasmehi, 
povsod smo bili deležni vsakršne podpore in odobravanja. Začutil sem, da smo nji-
hovi, da od nas pričakujejo veliko, in da bodo tudi sami dali vse za domovino.

Imeli smo tudi enkratno podporo pri vseh upravnih organov, ki so nam zago-
tavljali vse materialne in kadrovske pogoje za naše uspešno bojevanje. S sedanjimi 

očmi je bilo to nekaj samoumevnega, pred 30 leti pa nekaj izjemnega. 
V veliko čast nam je, da smo lahko bili in smo še del velike zgodbe. Ni bilo lahko, 

a bilo je enkratno. In neskončno smo veseli in ponosni, ko nas vnuki vprašajo: »Dedi, 
kje si pa ti bil TAKRAT?«. In dedi odgovori: »Bil sem zraven in v prvih vrstah.«. In 
male očke zažarijo od ponosa.

Na tem mestu zbrana pričevanja so potrebovala kar nekaj časa, da so ugledala 
luč sveta. Dogodki so bili tako kompleksni, da je bil potreben čas, da so spomini 
dozoreli. Brez ambicije, da je v pričujočemu zborniku zbrano vse, kar vemo in kar 
se je dogajalo v prelomnem obdobju – bolj z željo, da je to spodbuda za naslednja 
pričevanja, v naslednji knjigi.

Zapisal dr. Igor Potočnik
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boris boLFeK: 
Odvzem orožja v 5. PŠTO maja 1990

Podpolkovnik mag. Boris Bolfek se je rodil leta 1971 v Ljubljani. Na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani je leta 1999 diplomiral iz zgodovine in sociologije, leta 2010 pa 
magistriral iz zgodovine z nalogo »Teritorialna obramba 1968 – 1990«. Zaključil 
je šolo za pehotne častnike v Bileči in se leta 1992 zaposlil v Slovenski vojski kot 
inštruktor v 530. Učnem centru na Vrhniki. Opravljal je številne častniške dolžnosti, 
kot kustos Vojaškega muzeja je skrbel za zbirko vozil, udeležil se je dveh mednarod-
nih misij, kot visoki častnik je deloval tudi v poveljstvu mednarodnih mirovnih misij 
KFOR v Prištini.

Odvzem orožja v PŠTO  
Ljubljanske pokrajine maja 1990

Komandant TO Republike Slovenije general Ivan Hočevar je 15. maja 1990 z uka-
zom št. 625/1-90 odredil hrambo oziroma odvzem orožja vsem podrejenim štabom in 
enotam TO. Uradni izgovor za to odločitev je bila »v cilju varnosti hrambe oborožitve 
in streliva«. Ukazu je 18. 5. 1990 sledila odredba Predsedstva RS, naj orožje in strelivo 
ostane na dosedanjih lokacijah in se tam ustrezno zavaruje. V TO mesta Ljubljane je 
predajo orožja in streliva ukazal namestnik komandanta TO mesta Ljubljane podpolk-
ovnik Ciril Bohinec. Ukaz je bil izdan isti dan kot ukaz komandanta TO Slovenije in je 
enako zahteval predajo vsega orožja in streliva TO, ki se je hranilo izven vojašnic JLA, 
v skladišča TO in JLA, ki so bila znotraj območij in zgradb pod nadzorom JLA. Ukaz je 
zahteval tudi predajo orožja in streliva, ki so ga hranila večja podjetja – organizacije 
združenega dela, pomembne za delovanje države: Železniško gospodarstvo, Pošta 
telegraf telefon, Radiotelevizija Slovenije ter vse drugo orožje strelivo društev, šol in 
vseh drugih ustanov, ki se je hranilo v skladiščih TO. Ukaz je posebej zahteval tudi preda-
jo osebne oborožitve starešin stalne sestave TO. Orožje, ki bi ga varovala JLA, bi enote 
TO po oddaji lahko dobile le po zahtevi vsaj štirinajst dni prej in odobritvi RŠ TO RS. 
Po narejenem načrtu predaje bi orožje in strelivo prepeljali ob pomoči garnizij JLA. Iz 
OŠTO Ljubljana Center bi se orožje in strelivo (525 kosov orožja in 354.830 streliva iz 
prostorov občine Ljubljana, 94 kosov orožja in 8732 streliva iz PTT, 30 kosov orožja in 
3723 streliva iz Železniškega gospodarstva) preneslo v skladišča JLA v Vojašnico Borisa 
Kidriča v Šentvidu – Rojah. Prav tako bi tja odpeljali tudi orožje in strelivo OŠTO Ljublja-
na Bežigrad (293 kosov orožja in 314.105 kosov streliva iz zgradbe Občine Bežigrad) in 
Ljubljana Šiška (187 kosov orožja in 49.280 streliva iz prostorov občine Šiška, 400 kos-
ov orožja in 135.528 streliva iz tovarne Lek, 147 kosov orožja in 5600 streliva iz Postaje 
milice Medvode). OŠTO Ljubljana Moste – Polje (133 kosov orožja in 24.520 streliva 

v prostorih občine Moste – Polje) je bila določena Vojašnica Bratstva in enotnosti v 
Mostah, OŠTO Ljubljana Vič – Rudnik (748 kosov orožja in 296.020 streliva iz Postaje 
milice Vič – Rudnik, 91 kosov orožja in 3720 streliva iz Krajevne skupnosti Velike Lašče) 
pa skladišče JLA v Borovnici. Predajo orožja je ukaz predvideval v najstrožji tajnosti z 
začetkom 17. maja 1990 ob 7. uri, zaključena bi morala biti do 19. maja 1990.1 

Ukaz so začeli izvajati na sestanku komandantov TO ljubljanskih občin dopoldne 
16. 5. 1990 nekaj po 10. uri. Na tem sestanku so komandanti TO dobili prepoved sez-
nanitve odgovornih in predpostavljenih v občinskih telesih, pristojnih za SLO in DS. V 
OŠTO Ljubljana Center so predsednico sveta za SLO in DS vseeno seznanili s predajo 
orožja šele 18. 5. 1990, sam ukaz pa je bil izpolnjen 19. 5. 1990 do 12. ure.2

V OŠTO Ljubljana Bežigrad so bili z ukazom prav tako seznanjeni na sestanku 
komandantov TO Ljubljane 16. 5. 1990 na Mestnem štabu TO. Komandant TO 
občine Ljubljana Bežigrad je še isti dan z ukazom seznanil pristojne v občini Ljubljana 
Bežigrad in svetu za SLO in DS. Premestitev orožja so v OŠTO Ljubljana Bežigrad v 
skladu z ukazom izvedli 17. in 18. 5. 1990, pri tem, da je bilo 80 % orožja in streliva 
OŠTO Ljubljana Bežigrad že v skladiščih JLA v Rojah. Zato so tja v dveh dneh prepel-
jali še približno 15 % orožja in streliva, orožje in strelivo sekretariata za LO in še nekaj 
orožja občine Ljubljana Bežigrad pa niso predali. O premestitvi orožja in položaju v 
občini so 23. 5. 1990 obvestili tudi Predsedstvo RS.3 

Na že omenjenem sestanku komandantov TO ljubljanskih občin 16. 5. 1990 
je komandant TO občine Ljubljana Šiška, major Franc Kunovar zaradi protestov na 
sestanku še isti dan naredil uradni zaznamek. Na sestanku, ki ga je vodil namest-
nik komandanta TO mesta Ljubljane, podpolkovnik Ciril Bohinec, sta bila še njegov 
pomočnik za zaledje kapetan Miran Barborič in Franc Plestenjak. Na sestanku jih je 
podpolkovnik Ciril Bohinec seznanil z ukazom o predaji orožja, ter poleg tega še ust-
no ukazal, da o predaji ne smejo obvestiti nikogar na občinah, da o predaji orožja ne 
smejo dajati nikakršnih podatkov in izjav za »sredstva javnega obveščanja«, ter da 
so za izpolnitev ukaza in tajnost izpolnitve osebno odgovorni komandanti občinskih 
TO.4 O sprejemanju ukazov so komandanti nasprotovali in ugovarjali, a je bil vsak 
ugovor »grobo zavrnjen s strani podpolkovnika Cirila Bohinca«. 

Major Franc Kunovar je spraševal, ali je bilo o ukazu o predaji obveščeno Pred-
sedstvo RS in zakaj morajo predati tudi osebno oborožitev, je podpolkovnik Ciril 

1 Ukaz namestnika komandanta TO mesta Ljubljana št. SZ 4/65-90, 15. 5. 1990, s prilogo Načrt-predlog pre-
selitve orožja in streliva To mesta Ljubljane v komplekse JLA; arhiv ZVVS mesta Ljubljana, mapa maj 1990.
2 Dopis OŠTO Ljubljana Center za PŠ TO Ljubljana VT-SZ 21/11-91, 12. 2. 1991; Arhiv ZVVS mesta Lju-
bljana, mapa maj 1990.
3 Dopis OŠTO Ljubljana Bežigrad PŠTO Ljubljana št. 16/07-1991, 12. 2. 1991; Dopis Skupščine občine Ljubljana 
Bežigrad Predsedstvu RS št. SZ 801/34, 23. 5. 1990; Arhiv ZVVS mesta Ljubljana, mapa maj 1990.
4 Z ukazom o predaji orožja so bili poleg komandantov OŠTO seznanjeni samo pomočniki komandanta 
za zaledje in skladiščniki. Pomočnik komandanta TO mesta Ljubljane za zaledje Miran Barborič pa je s 
komandanti OŠTO imel še en sestanek istega dne ob 16. uri, kjer so mu poročali o pripravah na prevoze 
in pomoči vojakov JLA.
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Bohinc odvrnil, naj se ukaza komandanta RŠTO ne komentira, ampak zagotovi nje-
govo izvršitev. Drugi komandanti občinskih TO pa so spraševali tudi, kako se bodo 
o tem odzvali v občinah, saj je bilo orožje večinoma kupljeno z občinskimi sredstvi, 
in ali bo potrebno zaradi tega spremeniti tudi mobilizacijske načrte. Dobili so odgo-
vor, naj zadeve ne komentirajo. Ukaz o predaji orožja so nato v TO občine Ljubljana 
Šiška izvršili naslednji dan, 17. 5. 1990 do 13. ure. Ker je bilo okoli 70 % orožja že 
v skladiščih JLA, so tja preselili še preostalih 30 % orožja, predvsem iz tovarne Lek, 
predali pa so tudi orožje Zveze rezervnih vojaških starešin Ljubljana Šiška in Narodne 
zaščite Šiška, ki pa je bilo »trofejnega značaja«. Po predaji je major Franc Kunovar 
komandantu TO mesta Ljubljana podpolkovniku Cirilu Bohincu napisal oceno bojne 
pripravljenosti TO občine Ljubljana Šiška in v njej napisal, da je z odvzemom orožja 
popolnoma porušena. Po njegovih navedbah je padlo tudi »moralnopolitično stanje 
v TO občine Šiška«, stalno sestavo TO pa je še posebej ponižala predaja osebnega 
orožja. Novoizvoljeni predstavniki občine Ljubljana Šiška so bili o predaji orožja in 
streliva obveščeni 24. 5. 1990, prav tega dne so obvestili tudi Predsedstvo RS.5 

Na OŠTO Ljubljana Moste – Polje so po prejemu ukaza orožje začeli voziti v 
skladišča JLA naslednji dan 17. 5. 1990. Ker je bilo okoli 80 % orožja in streliva že 
v skladiščih JLA, sta dva delavca ta dan do 14. ure prepeljala še preostalih 20 % 
orožja in streliva. Novega predsednika skupščine občine so o odvzemu orožja ob-
vestili 21. 5. 1990, iz občine Moste Polje pa so 23. 5. 1990 o tem pisno obvestili tudi 
Predsedstvo RS.6

Podobno stanje je bilo na OŠTO Ljubljana Vič – Rudnik, kjer so kljub prepovedi 
že po prvem sestanku 16. 5. 1990 vse delavce OŠTO seznanili z ukazom o predaji 
orožja, kar je povzročilo odkrito negodovanje. Kljub temu so 17. 5. 1990 so z vojaki 
in tovornjaki JLA začeli voziti orožje in strelivo iz skladišča pri postaji milice na Viču 
v skladišča v Rojah. Naslednji dan pa so selili še iz Velikih Lašč, kjer je bilo orožje in 
strelivo spravljeno v Postaji milice, v skladišča JLA v Borovnici. OŠTO Ljubljana Vič 
– Rudnik je ostal brez orožja za OŠTO in prištabne enote, diverzantski odred TO, pro-
tidiverzantsko četo, lahkega orožja za četo za ognjeno podporo, dve samostojni četi 
krajevnih skupnosti ter eno samostojno četo TO. O predaji orožja so že 17. 5. 1990 
obvestili predstavnike občine Vič – Rudnik, občinski sekretar za LO pa je 24. 5. 1990 
obvestil RSLO RS.7

Podobno je bilo tudi v OŠTO primestnih občin, ki so sodile pod ljubljanski 
PŠTO. Na OŠTO Vrhnika so se z ukazom seznanili na sestanku komandantov PŠTO 
16. 5. 1990 in naslednji dan začeli s prevozi orožja. Na občini Vrhnika o prevozih 
niso obvestili nikogar, ko pa je 17. 5. 1990 o premestitvah orožja poročal radio, se 
je na OŠTO sam oglasil načelnik odbora za ljudsko obrambo občine Vrhnika. Pre-
vozi orožja so bili na pritiske iz PŠTO končani 18. 5. 1990, komandant OŠTO pa je 
21. 5. 1990 o premestitvi orožja in streliva obvestil vodstvo občine.8 

Na OŠTO Grosuplje so ukaz o premestitvi orožja prejeli z dopisom 16. 5. 1990 
okoli 9. ure zjutraj. Z ukazom so naslednji dan seznanili pristojne na občini Grosu-
plje, sicer pa je OŠTO Grosuplje svoje orožje že tako hranil v prostorih vojašnice 
JLA v Grosupljem, tako da ukaza o predaji ni bilo potrebno predajati. O položaju v 
občini Grosuplje so 23. 5. 1990 pisno obvestili tudi Predsedstvo RS. S stanjem so bili 
25. 6. 1990 seznanjeni tudi člani Sveta za SLO in DS grosupeljske občine. Do svojega 
orožja so nato želeli priti 21. 9. 1990, ker so ga potrebovali za vajo TO, vendar ga iz 
skladišč JLA niso dobili, prav tako pa tudi ne pojasnila, zakaj jim ga nočejo izročiti.9

V OŠTO Domžale so bili o ukazu prav tako obveščeni 16. 5. 1990 dopoldne, 
oziroma predsednik IS občine Domžale zgodaj popoldne. Po ukazu naj bi vso orožje 
domžalske TO preselili v Vojašnico Borisa Kidriča v Šentvidu. Z ukazom so naslednje 
jutro seznanili vodstvo občine, kjer je predsednik sveta za SLO in DS takoj zahteval 
mnenje o tem ukazu. Zato so poklicali republiškega sekretarja LO Janeza Janšo, ki 
jim je potrdil, da na RSLO za ukaz vedo, da o njem razpravlja Predsedstvo RS, in da jih 
bodo o odločitvi seznanili. Zato 17. 5. 1990 v Domžalah še niso začeli seliti orožja, so 
pa naslednji dan po ostrih posredovanjih iz PŠTO z vojaki in vozili JLA začeli odvažati 
orožje. Pozno zvečer 18. 5. 1990 pa so bili seznanjeni z odločitvijo predsedstva RS, 
da naj orožje ostaja na svojih mestih. Čeprav se večji del orožja in streliva prepel-
jali že prejšnji dan, so 19. 5. 1990 prenehali s prevozi in svoja skladišča zavarovali 
z močnejšo stražo. Močnejšo stražo pa so zaradi »neizvršenega ukaza« še isti dan 
ukazali tudi iz PŠTO Ljubljana. Z dogajanjem so 21. 5. 1990 na prvi seji seznanili 
novoizvoljene delegate občine (občinske poslance) in na seji občine sprejeli protest 
proti razoroževanju TO, zahtevo o vrnitvi odvzetega orožja in zahtevo za ugotovitev 
odgovornosti vodstva RŠTO zaradi molka tajnem ukazu. Na občini Domžale so vztra-
jali pri vrnitvi orožja tudi v naslednjih mesecih.10 

5 Uradni zaznamek o čuvanju orožja in streliva komandanta TO občine Ljubljana Šiška, št. SZ-008-43/90, 
16. 5. 1990; Ocena b/p TO občine Šiška komandanta TO občine Šiška, št. SZ-006-120/7-90, 21. 5. 1990; 
Poročilo o z vezi z dogodki s predajo orožja komandanta TO občine Ljubljana Šiška Skupščini občine 
Ljubljana Šiška, št. SZ-008-45/90, 24. 5. 1990; Dopis komandanta TO Ljubljana Šiška na RSLO RS, št. SZ-
006-29/91, 12. 2. 1991. Arhiv ZVVS mesta Ljubljana, mapa maj 1990.
6 Podatki o odvzemu orožja – Dopis OŠTO Moste Polje za RSLO RS, št. 005/93-91, 11. 2. 1991; arhiv ZVVS 
mesta Ljubljana, mapa maj 1990.
7 Informacija o preselitvi dela orožja in streliva občine v objekte TO v kasarnah JLA – dopis komandanta 
OŠTO Predsedniku SO Vič – Rudnik, št. 002-6/4-90, 22. 5. 1990; Podatki o odvzemu orožja – Dopis OŠTO 
Vič – Rudnik za RSLO RS, št. 002-6/1-91, 12. 2. 1991. Arhiv ZVVS mesta Ljubljana, mapa maj 1990.

8 Dopis OŠTO Vrhnika na RSLO RS, št. Z 17/2-1991, 12. 2. 1991; Arhiv ZVVS mesta Ljubljane, mapa maj 1990.
9 Dopis OŠTO Grosuplje za RSLO, št. 23/2-91, 11. 2. 1991. Arhiv ZVVS mesta Ljubljane, mapa maj 1990.
10 Poročilo Skupščine občine Domžale za komandanta OŠTO Domžale o prenosu orožja in streliva na 
»varnejše« lokacije v občini Domžale, št. 80400-1/90-9, 23. 5. 1990; Ukaz o vzpostavitvi stražarskega 
zavarovanja skladišč PŠTO Ljubljanske pokrajine št. SZ 150/4-90, 19. 5. 1990; Zahteva za vračilo orožja 
občine Domžale komandantu OŠTO Domžale z dne 6. 7. 1990; Nekoliko drugačni so podatki o preje-
tem ukazu o odvzemu orožja in sklepu Predsedstva RS v poročilu komandanta OŠTO Domžale za PŠTO 
Ljubljana št. 20/2-1991 z dne 11. 2. 1990, kjer se navaja, da so bili z ukazom o predaji orožja seznanjeni 
16. 5. 1990 že ob 9. uri zjutraj, in da so za ukaz Predsedstva RS zvedeli šele 21. 5. 1990. Arhiv ZVVS 
mesta Ljubljane, mapa maj 1990.



12 13

Na OŠTO Litija so bili z ukazom o premestitvi orožja seznanjeni na sestanku na PŠTO 
Ljubljana, ki je bil sklican 16. 5. 1990 zjutraj ob 9. uri. S prevozom orožja naj bi pričeli 
18. 5. 1990 zjutraj, ko bi z vozili TO orožje in strelivo začeli voziti v Grosuplje do skladišč v 
vojašnici JLA. Komandant OŠTO Litija je major Rihard Urbanc je začel pripravljati ukaz o 
prevozu, ki naj bi ga opravili delavci stalne sestave TO in pripadniki TO na usposabljanju. 
Ukaz je takoj zavrnil kapetan I. razreda Marko Konjar, ki je bil določen za spremljevalca 
prevozov, tudi ostali pripadniki stalne sestave TO niso hoteli spoštovati ukaza. Kljub temu 
se je zjutraj 18. 5. 1990 pričelo s prevozi orožja in opreme, za prevoz so pripravili manjše 
vozilo OŠTO in večji tovornjak, ki so ga mobilizirali iz rezerve. Takoj zjutraj so o prevozih 
obvestili tudi predstavnike občine Litija, a se je vseeno pričelo s prevozi. Na manjše vozilo 
so naložili 26 pušk M-48, štiri avtomatske puške, 20 polavtomatskih pušk in šest zabojev 
streliva. Na večji tovornjak pa so naložili okoli osem ton orožja in streliva. Okoli 12. ure pa 
so predstavniki občine Litija prekinili odvoze orožja, ker je Predsednik skupščine občine 
Mirko Kaplja izdal odredbo o zadržanju izvršitve ukaza komandanta PŠTO Ljubljanske 
pokrajine. Do takrat je v skladišče JLA v Grosupljem že odpeljalo manjše vozilo z orožjem 
in strelivom. Odredba je bila začasna in je veljala do sklepa skupščine občine Litija, ki pa 
je zasedala še isto popoldne in na zasedanju sprejela tri sklepe. V prvem je bilo sklen-
jeno, da se ukaz o komandanta PŠTO Ljubljanske pokrajine ne izvrši, ker je protiustaven 
in protizakonit. Drugi sklep je predsednika skupščine obvezal sprejeti potrebne ukrepe 
za zavarovanje orožja in streliva v lasti občine Litija, tretji pa je zapovedoval komandantu 
OŠTO Litija, da spoštuje in se ravna po sklepih Skupščine občine Litija. Sklep in odredbo 
občinske skupščine so komandantu TO Litija predali 21. 5. 1990. Ker ukaz o predaji orožja 
ni bil izvršen, so 19. 5. 1990 iz PŠTO Ljubljana zahtevali stražarsko zavarovanje orožja in 
streliva. Orožje in strelivo so premestili na eno samo lokacijo pri Postaji milice Litija, zato 
je predsednik občinske skupščine Mirko Kaplja s sklepom prekinil fizično stražo vojaških 
obveznikov TO ob skladišču, ki so ga od tedaj nadzirali pripadniki stalne sestave OŠTO 
Litija.11

Orožje, ki ga je Občinskim štabom TO odvzela JLA je ostalo nedosegljivo. Čeprav so 
štabi večkrat zahtevali orožje in strelivo za urjenje, jim ga vojaki JLA brez pisnega ukaza 
komandanta TO Ivana Hočevarja niso dali. Podobno kot v že omenjenem Grosupljem, so 
orožje, ki so ga potrebovali za vajo, avgusta in septembra 1990 hoteli vzeti tudi iz OŠTO 
Vič Rudnik in OŠTO Moste – Polje, a jim to vojaki JLA niso pustili brez dovoljenja gen-
erala Hočevarja, ki je predajo orožja in drugih tehničnih sredstev TO izrecno prepovedal 
tudi z ukazom 14. 9. 1990. Kljub tem so na mestnem štabu TO nadaljevali z usposabljanji 
pripadnikov TO, čeprav je general Hočevar že prepovedal tudi to.12

Zapisal Boris Bolfek

MARTIN PREMK: 
5. PŠTO v osamosvojitveni vojni

Dr. Martin Premk se je rodil leta 1971 v Ljubljani. Diplomiral, magistriral in 
doktoriral je iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vojaški rok je 
služil v Šolskem centru oklepno – mehaniziranih enot v Banja Luki ter v Izvidniški šoli 
v Pančevu. Objavil je knjigi »Matjaževa vojska 1945 – 1950« in »Poljanska vstaja 
in boj proti okupatorju leta 1941« ter več drugih prispevkov o vojaški zgodovini in 
zgodovini druge svetovne vojne. V Parku vojaške zgodovine v Pivki je skrbel za ok-
lepno-artilerijsko zbirko.

TO in enote JLA na območju Ljubljane oziroma 
5. Pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe

Teritorialna obramba 5. Pokrajinskega štaba TO oziroma Ljubljanske pokrajine je 
obsegala osrednje območje Slovenije in območje glavnega mesta Ljubljane in okolice 
in je razen na TO vzhodnoštajerske pokrajine mejila na vse ostale pokrajine TO Slo-
venije. Območje delovanja 5. PŠTO Ljubljanske pokrajine je bilo izrednega pomena, 
saj je bilo v glavnem mestu Ljubljani zbrano osrednje politično vodstvo Slovenije ter 
vse najpomembnejše politične ustanove (parlament, vlada, ministrstva), v Ljubljani 
pa je bil tudi sedež Republiškega štaba TO. V Ljubljani so bile tudi druge ustanove 
izrednega pomena (radiotelevizija, pošta, klinični center itd.), območje Ljubljane pa 
je tudi osrednje vozlišče Slovenije, kjer se križajo vse cestne in železniške povezave 
in kjer je osrednje mednarodno letališče na Brniku.

Ljubljansko pokrajino 5. Pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe (PŠTO) so 
po reorganizaciji, ki se je začela oktobra 1990, in ki se je 1991 še zaključevala13, 
sestavljali 51. ObmŠTO Ljubljana mesto, 53. ObmŠTO Logatec (Logatec, Vrhnika), 
55. ObmŠTO Domžale (Domžale, Litija) in 57. ObmŠTO Grosuplje (Grosuplje, Litija).

Poveljnik 5. PŠTO je bil ob začetku spopadov podpolkovnik Miha Butara, ki ga 
je 30. junija 1991 zamenjal major Janez Lesjak. Poveljnik 51. ObmŠTO Ljubljana 
je bil major Rihard Urbanc, poveljnik 53. ObmŠTO Logatec je bil stotnik 1. st. Jože 
Molk, poveljnik 55. ObmŠTO Domžale je bil stotnik 1. st. Marjan Mahnič in v.d. pov-
eljnika 57. ObmŠTO Grosuplje je bil stotnik 1. st. Miloš Šonc. Ob začetku spopadov 
26. junija 1991 je bilo v 5. PŠTO prisotnih 3121 vojakov in častnikov, od tega 171 
v 5. PŠTO, 1050 v 51. ObmŠTO, 408 v 53. ObmŠTO, 720 v 55. ObmŠTO in 772 v 

11 Ukaz komandanta OŠTO Litija št. SZ 83/2-90, 18. 5. 1990; Poročilo o postopku s predajo orožja koman-
danta OŠTO Litija za skupščino občine Litija, št. SZ 83/12-90, 23. 5. 1990; Odredba Predsednika skupščine 
občine Litja št. 801/49, 18. 5. 1990; Sklep Skupščine občine Litija št. 801/50, 18. 5. 1990; Sklep Predsednika 
skupščine občine Litija, št. 01/1-90, 31. 5. 1990; Arhiv ZVVS mesta Ljubljana, mapa maj 1990.
12 Emil Lukančič Mori: Goloroki teritorialci. Dnevnik, 20. 9. 1990, str. 4.

13 V reorganizaciji so združili 11 občinskih štabov TO vseh občin v Ljubljanski pokrajini (Domžale, Grosu-
plje, Kamnik, Litija, Logatec, Ljubljana Center, Ljubljana Šiška, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Vič – Rudnik, 
Ljubljana Moste – Polje, Vrhnika) v štiri Območne štabe TO, kar je pomenilo precej dela in zapletov v 
občutljivem času v pričakovanju možnega spopada.
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57. ObmŠTO. Mobilizacija se je nadaljevala tudi med spopadi, tako da je bilo zadnji 
dan vojne 7. julija 1991 v 5. PŠTO prisotnih 6245 vojakov, od tega 179 v 5. PŠTO, 
3125 v 51. ObmŠTO, 831 v 53. ObmŠTO, 1227 v 55. ObmŠTO in 883. v 57. ObmŠTO. 
Enote so bili oborožene predvsem z lahkim pehotnim in protioklepnim orožjem, 
med protioklepnim orožjem so bili tudi novi raketometi Armbrust. Za zračno obram-
bo so bili na voljo protiletalski topovi 20 mm ter omejena količina protiletalskih 
raket Strela 2M. 14

Poveljnik 5. PŠTO je bil do 30. junija 1991 podpolkovnik Miha Butara, od 30. ju-
nija 1991 pa major Janez Lesjak. V 5. PŠTO so junija 1991 delovali še načelnik štaba 
stotnik 1. st. Vojko Pavlin, načelnik operativno-učnega odseka stotnik 1. st. Stane 
Sevljak, načelnik odseka za operacijsko-mobilizacijske zadeve stotnik 1. st. Miro 
Špetič, načelnik obveščevalnega odseka major Albin Lenaršič, pomočnik za domov-
insko vzgojo poročnik Bogomir Povše in pomočnik za zaledje stotnik 1. st. Miran 
Barborič. Poveljujoča 51. ObmŠTO Ljubljana sta bila poveljnik major Rihard Urbanc 
in načelnik štaba major Franc Kunovar. Poveljujoča 53. ObmŠTO Logatec sta bila 
poveljnik stotnik 1. st. Jože Molk in načelnik štaba major Franci Košir. Poveljujoča 
55. ObmŠTO Domžale sta bila poveljnik stotnik 1. st. Marjan Mahnič in načelnik štaba 
stotnik 1. st. Bojan Končan. Poveljujoča 57. ObmŠTO Grosuplje sta bila poveljnik 
(v.d.) stotnik 1. st. Miloš Šonc in načelnik štaba stotnik 1. st. Edmond Šarani.15

Delovanje Teritorialne obrambe v ljubljanski pokrajini je med osamosvojitveno 
vojno oziroma od 26. maja 1991 dalje usklajevala Pod koordinacijska skupina za Lju-
bljansko pokrajino, ki je bila podrejena Republiški koordinacijski skupini. Pod koor-
dinacijsko skupino za ljubljansko pokrajino je vodila operativna skupina, v kateri so 
bili predstavniki Teritorialne obrambe, organov za notranje zadeve in organov za 
ljudsko obrambo. Vodja Pod koordinacijske skupine za ljubljansko pokrajino je bil 
Marjan Starc, v skupini pa so bili še Miha Butara, Janez Sodržnik, Jože Prvinšek, 
Branko Davidovič, Stane Leskovšek in Stane Ciglarič. V okviru koordinacijske podsk-
upine je bil oblikovan tudi operativni center, ki je usklajeval vse obrambne, zaščitne, 
obveščevalne in varnostne dejavnosti in v okviru katerega je začela delovati tudi 
dežurna služba ter so bile vzpostavljene radijske in telefonske povezave z Republiško 
koordinacijsko skupino. Takoj po ustanovitvi 26. maja 1991 so v Pod koordinacijski 
skupini za ljubljansko pokrajino začeli usklajevati načrte in dejavnosti Teritorialne 
obrambe, 30. razvojne skupine, Posebne enote milice, Vojaške enote milice, Spe-
cialne enote MNZ, organov za notranje zadeve ter organov za ljudsko obrambo.16

Jugoslovanska ljudska armada je imela na pomembnem območju Ljubljanske 

pokrajine TO nameščene izredno močne sile. Območje je sodilo pod pristojnost 
14. korpusa, ki je imelo poveljstvo v Ljubljani in je bilo podrejeno poveljstvu 
5. vojaškega območja JLA s sedežem v Zagrebu. Tudi v samem mestu Ljubljana je 
bilo veliko vojašnic in ustanov JLA. V »Vojašnici 4. julija« na Metelkovi cesti je bilo 
poveljstvo 14. korpusa in s prištabnimi enotami, v Vojašnici Ljubo Šercer na Titovi 
(zdajšnji Dunajski) cesti je bil nameščen bataljon za zveze, v Vojašnici Maršala Tita na 
Roški cesti zaledne enote, v Vojašnici Bratstva in enotnosti Moste – Polje 635. lahki 
protiletalski polk, lahka raketna baterija in druge enote, v Vojašnici Borisa Kidriča v 
Šentvidu in skladiščih v Rojah so bili 289. bataljon vojne policije, 14. proletarska mo-
torizirana brigada z motoriziranim bataljonom in mešanim artilerijskim divizionom, 
oklepni bataljon rezervne sestave in druge enote. Večje skladišče je JLA imela tudi 
v Grosupljem. Poleg navedenih večjih vojašnic so bile v samem središču Ljubljane 
tudi druge enote in ustanove JLA: oddelek za proti elektronska dejstva Rožnik na 
Šišenskem hribu, vojaško skladišče Kodeljevo, vojaške tehnične delavnice na Par-
movi ulici, vojaški odpad Bežigrad, vojaški bolnišnici Mladika in Moste, Dom JLA in 
hotel Triglav pri železniški postaji ter nenazadnje vojaška gimnazija Franca Rozmana 
Staneta. Po ocenah je bilo v sami Ljubljani približno 3500 sovražnih vojakov. Drugo 
mesto z največjimi vojašnicami je bila Vrhnika, kjer je bila v Vojašnici Ivana Cankarja 
nameščena 1. oklepna brigada,17 najmočnejša enota JLA v Sloveniji. Sestavljena je 
bila iz dveh oklepnih bataljonov, mehaniziranega bataljona, diviziona protizračne 
obrambe, artilerijskega diviziona ter ostalih enot za podporo. Na Vrhniki je bilo v 
Vojašnici Ignac Voljč tudi poveljstvo 350. raketnega polka proti zračne obrambe, ki 
je imel svoje raketne divizione še v Ljubljani v Šentvidu in Mostah, Logatcu in Pos-
tojni. V tej vrhniški vojašnici je bil nameščen tudi 91. bataljon zračnega opazovanja, 
javljanja in usmerjanja, ki je imel glavni radar na Ljubljanskem vrhu ter radarska 
voda na Oljski gori in Savudriji ter radijsko retranslacijski center na Strmci. V vasi 
Brezovica pri Borovnici je bilo tudi eno večjih skladišče JLA. Po ocenah je bilo na 
Vrhniki približno 2000 sovražnih vojakov.18

Začetek vojne v Ljubljanski pokrajini
Delovanje JLA na področju Ljubljanske pokrajine se je, po predhodnih pripravah 

s prihodom okrepitev in premestitvijo poveljujočih, dejansko začelo že 26. junija 
1991, ko sta Vojašnico Ivana Cankarja na Vrhniki zapustila dva voda izvidniških tank-

14 VMSV, ZA, fond 1991, škatla 9: Pregled angažiranja v/o po poveljstvih v dneh od 26. 6 – 15. 7. 1991; 
O reorganizaciji glej: Miha Butara: Reorganizacija TO Ljubljanske pokrajine v maju 1991 V:Vojaška zgo-
dovina 1/01(04) (Ljubljana, 2001).
15 Janez Švajncer: Obranili domovino (Ljubljana, 1993), str. 105.
16 Miha Butara: O reorganizaciji glej: Miha Butara: Reorganizacija TO Ljubljanske pokrajine v maju 1991 
V: Vojaška zgodovina 1/01(04) (Ljubljana, 2001).

17 1. oklepna brigada je bila naslednica 1. tankovske brigade Jugoslovanske armade, ki je na Vrhniko 
prišla kmalu po koncu druge svetovne vojne. Sodila je med najboljše in najmočnejše enote JLA ter bila 
opremljena z najsodobnejšim tanki M-84 in bojnimi vozili pehote BVP M-80A. Naloge 1. oklepne brigade 
so bile predvsem obramba zvezne države v primeru vojne s smermi tako proti zahodu kot vzhodu ter 
protidesantni boj v osrednji Sloveniji, predvsem v okolici Brnika in Ljubljane.
18 Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 2007), str. 23 – 34; Janez 
Švajncer: Obranili domovino (Ljubljana, 1993), str. 21 – 23.
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ov PT-76B in oklepnih avtomobilov BRDM-2 iz Izvidniške čete 1. oklepne brigade. 
Izvidniški tanki in oklepni avtomobili so se ta dan premaknili do Ljubljane in Kranja, 
kjer so bili nato podrejeni 61. obmejnemu odseku oziroma 345. gorski brigadi, ki jih 
je uporabila za zaprtje mejnih prehodov Rateče, Korensko sedlo, Hrušica, Ljubelj in 
Jezersko. Čeprav so vrhniški teritorialci že takrat želeli postaviti barikade in preprečiti 
nadaljnje odhode iz vojašnic, so jim iz republiške koordinacije ta predlog zavrnili. 
Sicer je pod koordinacijska skupina za Ljubljansko pokrajino že v začetku junija spre-
jela načrt, da v primeru izpada enot JLA iz Vrhnike te blokira z ustavitvijo živega 
prometa19 in ceste blokira z vozili, kar bi lahko v kratkem času naredila milica.20

Takoj po razglasitvi samostojnosti zvečer 26. junija 1991 so enote JLA začele de-
lovati v skladu z načrti. V 1. oklepni brigadi na Vrhniki so ob polnoči na 27. junij 1991 
odprli kuverte z navodili 5. vojaškega območja JLA. V ukazu je bilo zapisano, da mora 
1. oklepni bataljon 1. oklepne brigade ob 2.30 27. junija 1991 v dveh kolonah napre-
dovati k letališču Brnik, ga blokirati in onemogočiti njegovo delovanje ter preprečiti 
posredovanje slovenskih notranjih organov ter Teritorialne obrambe. Po ukazu se 
je 1. oklepni bataljon, ki je bil sestavljen iz 1. in 2. tankovske čete (v vsaki je bilo 
13 tankov M-84) ter mehanizirane čete (13 bojnih vozil BVP-M80A) in poveljniških 
ter zalednih vozil razdelil na dve koloni, ki je vsaka napredovala po svoji vnaprej 
začrtani smeri. V »desni koloni« je bila 1. tankovska četa z 13 tanki M-84,21 1. in 
3. vod mehanizirane čete z osmimi bojnimi vozili BVP M-80A, poveljniški oklepni 
transporter BTR-50, dva tovornjaka za zaledno oskrbo, sanitetno vozilo ter manjše 
poveljniško vozilo. Koloni je poveljeval namestnik poveljnika bataljona kapetan Ra-
domir Rosić, ki je bil v poveljniškem oklepnem transporterju BTR-50, v manjšem 
poveljniškem vozilu pa sta bila še brigadni načelnik zvez major Frane Radobuljac in 
brigadni načelnik varnosti kapetan Rade Popović. V »levi koloni« je bila 2. tankovska 
četa z 13 tanki M-84, 2. vod mehanizirane čete s štirimi bojnimi vozili BVP M-80A,22 
bojno vozilo BVP M-80A poveljnika bataljona23 ter tovornjak za zaledno oskrbo. Tej 
koloni je poveljeval poveljnik 1. oklepnega bataljona major Danilo Radovanović.24

»Leva kolona« je imela ukaz do Brnika priti prek Vrhnike, Loga, Brezovice, Do-
brave, mimo Toškega Čela in prek Šentvida, »desna kolona« pa po avtocesti od 

Vrhnike do Ljubljane, prek zahodne ljubljanske obvoznice, prek Črnuč, Mengša, Tr-
zina in Most pri Komendi. Obe koloni sta Vojašnico Ivana Cankarja na Vrhniki začeli 
zapuščati ob 2.40 zjutraj. »Leva kolona« je na prvo barikado, ki jo je postavila Poseb-
na enota milice pod poveljstvom Staneta Leskovška, naletela pri Brezovici. Barikado, 
ki je bila narejena iz nekaj osebnih vozil, so oklepna vozila prebila in prevozila, pri 
čemer se je tovornjaku za zaledno oskrbo prevrnila zadaj pripeta poljska kuhinja, en 
tank M-84 pa se je ustavil zaradi okvare. 

»Leva kolona« je nato odšla naprej proti Dobrovi in proti Podutiku in Šentvidu, 
kjer je del vozil zgrešil pravo smeri in zavil proti vrhu Toškega Čela. Ko so opazili 
napako, je med obračanjem en tank M-84 zdrsnil s ceste, drugi je obstal ob cesti, 
za njima pa je nato na cesti ostal še tretji tank, verjetno zaradi zavarovanja. Ostali 
del kolone je nadaljeval pot in prebil še eno blokado, sestavljeno iz avtobusov. Nato 
je kolona zavila na Celovško cesto ter nadaljevala pot do Šentvida, kjer so ob post-
avljenih tovornjakih zavili na avtocesto in nadaljevali pot proti Kranju. Na poti so 
obvozili še eno blokado, ki jo je postavila milica in ob 5.35 prišli do Brnika, kjer so se 
razvrstili po položajih v gozdu nasproti vhoda na letališče. 

»Desna kolona« je na Vrhniki zavila na avtocesto in napredovala do cestnin-
ske postaje na Logu, ki so jo delno zaprli z barikado, ki jo je kolona obvozila po levi 
strani. Za cestninsko postajo Log je pri Brezovici med mostom čez avtocesto in iz-
vozom za Brezovico obstal pokvarjen tank M-84, ki ni mogel več voziti. Pri razcepu 
Kozarje pri Brdu je kolona naletela na novo barikado, ki so jo tanki in bojna vozila 
obšli, tako da so zapeljali na nasprotni pas avtoceste. Barikade pa ni uspelo obvoziti 
tovornjakoma za zaledno oskrbo in sanitetnemu vozilu. Ostala kolona je nadaljevala 
pot proti Trzinu, kjer so naleteli na novo barikado.25

Spopad v Trzinu
Pri mostu čez potok Pšata je domžalska milica, ki je spremljala napredovanje 

kolon, postavila barikado iz avtomobilov in tovornjakov. Malo pred četrto uro zjutraj 
27. junija 1991 se je »desna kolona« pripeljala pred barikado v Trzinu, kjer se je 
za kratek čas ustavila. Po kratkem ogledu barikade so se odločili za preboj in so 
barikado s tanki M-84 brez večjih težav prebili. Ker se je za barikado zaradi zaprte 
ceste nabralo že več vozil, so pot nadaljevali po travniku mimo vozil. Večina kolone 
je prevozila barikado, dokler ni bojno vozilo BVP M-80A pri zavijanju s cestišča na 

19 Na pod koordinacijski skupini je bil sprejet predlog Marjana Starca, da se v primeru izpada iz Vojašnice 
Ivana Cankarja naredi blokado iz »tekočega prometa« iz 5 – 6 vrst vozil in dolgo približno 300 – 400 
metrov, ki bi se lahko postavila v nekaj minutah. Zavrnjen pa je bil predlog podpolkovnika Mihe Butare, 
da bi v bližini vojašnice postavili dežurne ekipe s težko gradbeno mehanizacijo, ker bi s tem vznemirjali 
JLA in prebivalstvo ter motili delovne procese v organizacijah, ki bi morale zagotovit tovornjake ter dru-
go gradbeno mehanizacijo. Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 
2007), str. 73.
20 Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 2007), str. 73 – 74; VMSV, 
ZA, fond 1991, škatla 9: Izvajanje b/d 1. okbr – analiza, Komanda 1. okbr, št. 1206-1, 13. 8. 1991.
21 V četi so bili trije vodi s štirimi tanki M-84 in tank poveljnika čete.
22 Štirje BVP M-80A iz drugega voda ter BVP M-80A poveljnika mehanizirane čete.
23 To vozilo so vzeli namesto pokvarjenega poveljniškega tanka T-55K.
24 Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 2007), str. 71 – 72.

25 Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 2007), str. 71 – 72.
26 Tank je posadka zapustila, nato pa je tank zagorel in eksplodiral. Posadko je zajela 30. razvojna skupina, 
po nepreverjenih podatkih naj bi v zapuščeni tank najprej streljali pripadniki TO z raketometi Armbrust, 
ki pa tanka niso poškodovali, nato naj bi tank zažgali. Pripadniki TO so zajeli ali onesposobili tudi ostale 
tanke 1. bataljona 1. okbr, ki so zaostali na poti: Vod tankov M-84, ki je zašel na Toškem Čelu, so posadke 
27. junija 1991 zapustile in se umaknile v vojašnico na Vrhniki. Na tank M-84, ki je ostal na avtocesti 
pri Brezovici, pa so pripadniki TO 29. junija 1991 izstrelili dve raketi Armbrust. Tank M-84 je bil dvakrat 
zadet v bok, vendar oklep ni bil prebit, posadka pa se je nato predala.
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travnik zadelo ob betonsko ogrado mostu in si pretrgalo gosenico. Večina »desne 
kolone« tanki M-84 in bojnimi vozili BVP M-80 je nadaljevala pot do Brnika, kjer je 
zasedla položaje, en tank M-8426 pa je okvarjen ostal ob cesti pri Komendi. Bojno 
vozilo BVP M-80A, ki je ostalo v Trzinu, se je poskušalo izvleči ter si je s tem zapletlo 
gosenico med nosilna kolesa. Tako je zaprlo pot zadnjemu delu kolone, v kateremu 
sta bili še dve bojni vozili BVP M-80A ter malo terensko vozilo, ki so ga uporabljali 
kot malo poveljniško vozilo. Pri barikadi je tako obstal 3. vod mehanizirane čete 
1. oklepnega bataljona pod poveljstvom višjega vodnika Tomislava Bakračevića, ki je 
štel tri bojna vozila BVP M-80A in 30 vojakov27 in podčastnikov ter malo poveljniško 
vozilo z radijskimi napravami, v katerem sta bila poleg vojaka in voznika še načelnik 
za zveze v poveljstvu 1. oklepne brigade major Frane Radobuljac ter častnik varnos-
tne službe JLA (KOS – kontraobveščevalna / protiobveščevalna služba) kapetan Rade 
Popović. 28

V pristojnem 55. ObmŠTO Domžale so bili že okoli 6.30 zjutraj 27. junija 1991 
obveščeni, da se kolona bojnih vozil pomika proti Brniku, ter da so v Trzinu obstala 
tri bojna vozila BVP M-80A in poveljniško vozilo. Vse podatke so posredovali v 
5. PŠTO, kjer sta bila na zvezi poveljnik 5. PŠTO podpolkovnik Miha Butara in pov-
eljnik 55. ObmŠTO stotnik Marjan Mahnič. Kmalu pa je bil v Trzinu tudi protioklepni 
vod 2. jurišnega odreda TO, ves čas so vojake v barikadi spremljali miličniki in vojaki 
TO, naredili pa so tudi nove barikade, ki so vozilom onemogočale premik naprej ali 
nazaj. Vojaki vseh treh bojnih vozil so se trudili popraviti BVP M-80A s poškodovanim 
hodnim delom, medtem pa so domačini na vojake gledali vse bolj sovražno in se 
zbirali okoli barikade. O vsem kar se je dogajalo, je načelnik za zveze major Frane 
Radobuljac prek radijske zveze obveščal poveljnika 1. oklepne brigade. Nekaj po 11. 
uri je načelnik štaba 5. PŠTO stotnik Vojko Pavlin po telefonu sporočil ukaz pov-
eljnika 5. PŠTO podpolkovnika Mihe Butare, da je potrebno obkoljena vozila z ustr-
eznimi enotami TO obkoliti, začeti pogajanja, jih razorožiti ter zapleniti orožje in 
tehnična sredstva, poveljevanje nad enotami TO pa naj prevzame načelnik štaba 
55. ObmŠTO stotnik Bojan Končan. Ukazano je bilo tudi, naj se poveljujočemu 
enotam TO v Trzinu Bojanu Končanu doda tudi protioklepni vod 2. jurišnega odreda 
TO s 16 protioklepnimi raketometi Armbrust, ki je bil v bližini. Ukaz je sprejel pov-
eljnik 55. ObmŠTO stotnik Marjan Mahnič ter za izvedbo naloge določil Protidiver-
zantski vod TO Kamnik pod poveljstvom stotnika Igorja Kvasa, ki je štel 24 mož, Di-
verzantski vod TO Kamnik pod poveljstvom stotnika Boža Zupančiča, ki je štel 23. 
mož in okrepljen vod Zaščitne čete TO Domžale s 30 možmi pod poveljstvom stot-
nika Janeza Gregorčiča. Vse tri enote TO so bile oborožene z lahkim pehotnim 
orožjem, protioklepni vod, ki je že bil v Trzinu, pa s protioklepnimi raketometi Arm-
brust. Za pogajalce z blokiranimi vojaki JLA so bili določeni načelnik 55. ObmŠTO 

stotnik Bojan Končan, major Anton Železnik in stotnik Edvard Golob. Vse določene 
tri enote TO so se zbrale ob 12.30 na dvorišču tovarne Lek pri Zgornjih Jaršah, o 
prihodu na zborno mesto je stotnik Bojan Končan poročal poveljniku stotniku Mar-
janu Mahniču, ki mu je takrat tudi odobril uporabo dveh protioklepnih raketometov 
Armbrust. Izpred tovarne Lek v Zgornjih Jaršah so se vse tri enote odpeljale na 
dvorišče osnovno šole v Trzinu, kjer so se izkrcali iz vozil. Stotnik Bojan Končan je 
poveljnikom razdeli naloge, nato so vse tri enote odšle na svoje določene položaje. 
Diverzantski vod TO Kamnik je zasedel položaje ob železniški progi Ljubljana – Kam-
nik na južni strani blokiranih vozil JLA. Proti diverzantski vod TO Kamnik je zasedel 
položaje pod vznožjem hriba Onger (378m) severno od Trzina. Vod Zaščitne čete TO 
Domžale pa je zasedel položaje severno-vzhodno pri osnovni šoli Trzin. Vse tri enote 
so bile na položajih okoli 13. ure, tam pa niso imele več zveze s poveljstvom ali med-
sebojne zveze, ker so bili brez radijskih postaj. Takoj po obkolitvi vozil JLA je stot-
nik Bojan Končan odšel na pogajanja s kapetanom Radom Popovićem in major-
jem Franom Radobuljcem, ki sta bila poveljujoča častnika JLA. Oba sta bila zelo 
živčna, kapetan KOS Rade Popović pa tudi nadut in odločen. Pri pogajanjih je bil 
občasno prisoten tudi poveljnik 3. voda mehanizirane čete višji vodnik Tomislav 
Bakračević, ki se prav tako obnašal vzvišeno in odločno. Kapetan Rade Popović je 
odločno zavrnil predajo, predlagal pa je umik vozil s cestišča, češ da bi tako sprostili 
cesto. Ponujeno mu je bilo, da se lahko umakne le, če vojaki izročijo osebno 
oborožitev s strelivom, ter če izročijo strelivo za topove 20 mm na bojnih vozilih BVP 
M-80A. To je kapetan Rade Popović zavrnil in prek radijske zveze o vsem obvestil 
poveljnika 1. oklepne brigade, ki je ob 13.30 od poveljnika 14. korpusa prvič zahteval 
uporabo helikopterskega desanta za deblokiranje bojnih vozil v Trzinu. Približno v 
tem času je tudi poveljnik RŠTO polkovnik Janez Slapar od poveljnika 5. PŠTO pod-
polkovnika Mihe Butare zahteval, naj v obkolitev v Trzinu vključi tudi enoto Spe-
cialne enote milice pod poveljnikom inšpektorjem Vinkom Beznikom. Ob približno 
14.20 je okoli 20 pripadnikov SEM pod poveljstvom inšpektorja Vinka Beznika brez 
najave prišlo na območje Trzina. O prihodu pripadnikov SEM pa pred tem niso ob-
vestili poveljujočega stotnika Bojana Končana in seveda tudi ostalih pripadnikov 
enot TO na tem območju. Zato so bili pripadniki TO presenečeni, ker pa se je stot-
nik Bojan Končan poznal z inšpektorjem Vinkom Beznikom, je stotnik Končan pri-
tekel do inšpektorja Beznika in vzpostavil stik. Nato ga je seznanil s položajem enot 
TO in razmerami v blokadi. Inšpektor Vinko Beznik je nato razporedil približno 20 
svojih miličnikov, oboroženih s pehotnim in protioklepnim orožjem, na položaje pro-
tidiverzantskega voda TO Kamnik neposredno ob cesti severozahodno od blokade 
ter na položaje južno od blokade. Po dogovoru s pripadniki SEM so se pripadniki 
protidiverzantskega voda umaknili nekoliko nazaj med hiše. Stotnik Bojan Končan se 
je skupaj z inšpektorjem Vinkom Beznikom ponovno pogajal s kapetanom Radom 
Popovićem, in čeprav sta bila kapetan Popović in inšpektor Beznik znanca, ga nista 

27 Bojno vozilo BVP M-80A ima tričlansko stalno posadko in sedem pehotnih vojakov v zadnjem delu.
28 Ladislav Gjergjek: Vojaški spopad v Trzinu leta 1991 (Ljubljana, 2007), str. 30 – 32.
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uspela prepričati v predajo. Ob približno 14.50 se je v bližino blokade spustil he-
likopter SA 341 (Soko H.42) »Gazela«, ki je obkoljenim vojakom JLA pripeljal hrano 
in vodo. Ker je bil neoborožen, so mu pripadniki TO in SEM dovolili pristati, čeprav 
sta bila v njem tudi častnik in podčastnik JLA, ki sta imela nalogo izvidovanja. He-
likopter je čez nekaj minut odletel, položaj pa je postajal vedno bolj napet, saj ni bilo 
videti, da bi se vojaki JLA hoteli predati. Inšpektor Vinko Beznik in stotnik Bojan 
Končan sta se začela dogovarjati o napadu, ki naj bi ga naredili, tako da bi pripadniki 
TO s protioklepnim raketometom Armbrust uničili prvo bojno vozilo, pripadniki SEM 
pa bi uničili zadnja dva bojna vozila in malo poveljniško vozilo. Poveljnik enote SEM 
inšpektor Vinko Beznik je med tem prek radijske zveze dobil obvestilo, da JLA prip-
ravlja desant za osvoboditev obkoljenih vojakov, ki naj bi ga izvedli pripadniki diver-
zantskega odreda29 s helikopterji Mi-8. S tem je seznanil stotnika Bojana Končana, ki 
je odšel do stotnika Rada Popovića in mu dejal, da bodo v primeru prihoda he-
likopterjev pripadniki TO začeli streljati, ta pa se je pretvarjal, da o prihodu he-
likopterjev ne ve nič. Inšpektor Vinko Beznik je nato prek radijske zveze dobil ukaz, 
da naj strelja in uniči vozilo za zveze. S tem je seznanil tudi stotnika Rada Popovića, 
vendar zaradi nadaljevanj pogajanj do niso izvršili tega ukaza. Ob približno 17.45 so 
nad Trzinom zakrožili trije helikopterji JLA, ki so nato odleteli proti Ljubljani. Ker so v 
Diverzantskem vodu TO Kamnik zaslutili, da bi se v primeru helikopterskega desanta 
na njivah vzhodno od Trzina znašli med obkoljenimi vojaki JLA in desantom, se 
polovico pripadnikov umaknili bolj jugovzhodno od Trzina. Diverzantski vod TO 
Kamnik je tudi prevzel nalogo boja proti predvidenemu helikopterskemu desantu, 
kar sta se dogovorila tudi stotnik Bojan Končan ter namestnik poveljnika enote SEM, 
ki je nadomestil inšpektorja Vinka Beznika, ki je moral oditi na novo nalogo. Novo 
nalogo in položaje je poveljniku Diverzantskega voda TO Kamnik določi stotnik Bo-
jan Končan. Ob približno 18.30 so ponovno prileteli trije helikopterji. Kmalu nato sta 
se ob 18:38 dva helikopterja Mi-8 spustila na njive med Trzinom in Depalo vasjo 
približno 250 metrov za železniško progo. Iz helikopterjev se je izkrcalo 27 pripad-
nikov diverzantskega odreda JLA, ki jim je poveljeval kapetan Duško Popović. Kmalu 
nato je prišlo do streljanja med pripadniki diverzantskega odreda JLA in pripadniki 
TO. Stotnik Bojan Končan je ukazal vojaku Dušanu Mihaliču iz protioklepnega voda 
2. jurišnega odreda TO naj s protioklepnim raketometom Armbrust strelja na he-
likopter. Prvi Armbrust, ki ga je vzel Dušan Mihalič, se ni hotel sprožiti, zato je vzel 
drugega in z njim ustrelil proti helikopterju, vendar je izstrelek zadel ob veje in 
predčasno eksplodiral. Helikopterje so začeli obstreljevati tudi s pehotnim orožjem, 
zato sta oba helikopterja hitro odletela. Vnel se je splošen spopad med pripadniki 
TO in SEM ter vojaki JLA v blokiranih bojnih vozilih in vojaki diverzantskega odreda. 
Vojaki JLA iz diverzantskega odreda so se poskušali prebiti do obkoljenih vojakov v 

bojnih vozilih, ki so tudi začeli streljati iz vozil. Med močnim ognjem so se pripadniki 
Diverzantskega voda TO začeli umikati proti staremu delu Trzina, med umikom je bil 
ob 18.45 smrtno zadet pripadnik Diverzantskega voda TO Kamnik Edvard Peperko. 
Stotnik Bojan Končan in Dušan Mihalič sta se umaknila v hišo ob cesti za železniško 
progo, kjer sta s podstrešja »uspešno odbijala napade«. Vrata hiše pa je varoval sin 
lastnika hiše, ki mu je stotnik Bojan Končan dal svojo avtomatsko pištolo. Pred de-
santom se je čez cesto umaknila tudi skupina pripadnikov SEM na južni strani 
blokade, ki se je znašla v navzkrižnem ognju. Proti vrhu hriba Onger so se umaknili 
tudi pripadniki Protidiverzantskega voda TO Kamnik, ker so pričakovali nov desant in 
obkolitev, nato pa se kmalu vrnili na kraj spopada. V pričakovanju novega desanta so 
se proti hribu Onger umikali tudi pripadniki voda zaščitne čete TO Domžale. Med 
vojaki JLA v obkoljenih bojnih vozili in pripadniki TO in milice v Trzinu se je medtem 
vnel splošni spopad. Iz bojnih vozil BVP M-80A so s topom 20 mm streljali po okolici 
in med drugim zažgali vozila v barikadi. Na prvo bojno vozili BVP M-80A je pripadnik 
SEM izstrelil dva raketometa Armbrust in ga uničil. Pri tem sta bila mrtva dva vojaka 
JLA, tretji vojak pa je bil ubit med streljanjem, ko je skočil iz vozila. Drugi BVP M-80A 
se je poskušal premaknili, a je kmalu zapeljal na betonsko ploščo greznice, ki se je 
vdrla, tako da je vozilo obstalo. Po dveh uspešnih zadetkih iz Armbrustov v bojno 
vozilo in streljanju je bilo poškodovano tudi malo poveljniško vozilo. Še en vojak JLA 
je bil ubit med streljanjem, ko je poskušal priti od bojnih vozil do diverzantskega 
odreda JLA. 

Vojaki JLA so se začeli predajati, prvi se je predal ob 19.24, nato so se začeli 
predajati tudi ostali, spopad pa je bil končan ob 19.38. Vojaki diverzantskega odreda 
JLA so se začeli umikati proti Depali vasi, tako da je streljanje dokončno potihnilo 
okoli 20.30. 

Iz Trzina so se po končanih spopadih umaknili tudi pripadniki SEM in vojaki 
Protidiverzantskega voda TO Kamnik, stotnik Bojan Končan je odšel v 55. ObmŠTO 
poročat o dogodkih v Trzinu. Zajete vojake JLA je s seboj odpeljala SEM, razen 
štirih vojakov, ki so jih v naglici pustili v Trzinu. Te štiri vojake JLA so nato domačini 
sami odpeljali na postajo milice v Črnuče. V Trzinu je ostal le vod Zaščitne čete TO 
Domžale, ki se je razporedil na nove položaje na obrobje hriba Onger. Iz 55. ObmŠTO 
pa so na območje Trzina poslali še Jurišni odred TO Kamnik. Poveljnik voda Zaščitne 
čete TO Domžale stotnik Janez Gregorič je še s štirimi pripadniki TO začel pregle-
dovati bojišče in pobirati orožje pri dveh zajetih bojnih vozilih. Pri tem je naletel 
še na tretji BVP M-80A, v katerem je bil poveljnik mehaniziranega voda višji vod-
nik Tomislav Bakračević in devet vojakov. Bojno vozilo s celotno posadko je po spo-
padu neopaženo ostalo v Trzinu in čakalo nadaljnji razplet dogodkov. Domačini v 
Trzinu so to opazili in sporočil naprej, tako da je bil o bojnemu vozilu obveščen tudi 
5. PŠTO, kjer so ukazali 55. ObmŠTO zajetje bojnega vozila in vojakov. Proti Trzinu je 
nato odšel Jurišni odred TO Kamnik, ki naj bi nadaljeval boj proti oklepnim vozilom 

29 »Specialci« oziroma diverzanti, ki so prišli nekaj dni pred tem v Slovenijo iz Skopja, so bili pripadniki 
Diverzantskega odreda 3. vojne oblasti JLA iz Skopja.
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in novim napadi JLA. Poveljnik voda Zaščitne čete TO Domžale stotnik Janez Gregorič 
se je ob navzočnosti domačina Jakoba Franjiča začel pogajati z vojaki v vozilu. Kmalu 
nato se v Trzin iz 55. ObmŠTO Domžale vrnil stotnik Bojan Končan, ki je dobil nalogo, 
da poskrbi za štiri ujete vojake, ki jih je tam pustila SEM in so jih medtem že odpeljali 
domačini. Stotnik Janez Gregorič se je, ker ni vedel kdo prihaja, takrat umaknil stran od 
bojnega vozila. Ko so stotnik Bojan Končan, stotnik Edvard Golob, Dušan Mihalič in Do-
minik Koritnik približali bojnemu vozilu, so iz vozila izstrelili rafal. Tudi oni so ugotovili, da 
je v bojnem vozilu posadka, ki se še ni predala, o tem pa jih še ni obvestil nihče, prav tako 
pa niso vedeli niti za prejšnja pogajanja stotnika Janeza Gregoriča s posadko vozila.

Stotnik Bojan Končan je začel nova pogajanja s posadko vozila, kmalu pa sta se 
ponovno pridružila tudi stotnik Janez Gregorič in Jakob Franjič ter še nekaj drugih 
pripadnikov TO in domačinov. Posadki so prinesli hrano in vodo ter jo prepričali, da 
nima smisla vztrajati.

Približno ob 22.30 se je predal še tretji BVP M-80A s poveljnikom 3. voda me-
hanizirane čete višjim vodnikov Tomislavom Bakračevičem in devetimi vojaki. Vojaki 
diverzantskega odreda JLA so se medtem zatekli v hišo Staneta Koritnika pri Depali 
vasi. Med umikanjem so zajeli tri talce, Iztoka Seničarja, Vlada Seničarja in Camara 
Jantulaja, ki so izstopili iz vlaka v Trzinu. Iztok Seničar in Camar Jantulaj sta morala 
poskrbeti za mrtvega in ranjenega vojaka, ki ga je nato odpeljal rešilni avtomobil, ki 
so ga poklicali. Iztoka Seničarja in Camara Jantulaja so nato izpustili, Vlada Seničarja 
pa odvedli s seboj. Rešitev talcev je od poveljnika 5. PŠTO Mihe Butare zahteval tudi 
Miha Brejc iz varnostno informativne službe. 

Vojaki diverzantskega odreda JLA so nato do 4. ure zjutraj ostali v hiši Staneta 
Koritnika, ki so jo razdejali in oropali, nato pa so se razdelili na tri skupine in se skrili 
v gozdu v okolici hiše. Skupine so se nato ponovno združile, medtem pa se je Vladu 
Seničarju uspelo rešiti.

Vse vojake diverzantskega odreda so nato obkolili miličniki SEM, ki so z njimi 
začeli pogajanja. Med tem so vojake diverzantskega odred iskali helikopterji JLA, 
vendar jih niso uspeli pobrati. Okoli 11.30 se je vseh 26 vojakov diverzantskega 
odreda pod poveljstvom kapetana Duška Popovića predalo SEM.30

V spopadu je umrl pripadnik TO Edvard Peperko ter vojaki JLA iz 1. oklepne 
brigade: Slobodan Stojkovič, Ratko Jovanović, Dušan Peno in Domagoj Sotinac. V 
Klinični center v Ljubljani je bilo nato prepeljano 17 ranjencev, od tega 8 pripad-
nikov TO, med katerimi je bil huje ranjen v glavo Aleš Kodra, en pripadnik SEM, 
dva civilista ter šest vojakov JLA. Eden od ranjencev je nato po devetih dneh umrl v 
Kliničnem centru.31

O samem spopadu so v 55. ObmŠTO napisali: »Pogajanja so potekala orga-
nizirano in dokaj strokovno. Razmerje sil je bilo v korist nasprotnika. Odobrena 
količina protioklepnih sredstev (2 Armbrusta) proti trem OT in vozilu za zveze je bila 
nerealna. Do prihoda pripadnikov SEM smo bili brez vsakršne zveze in podatkov 
o namerah nasprotnika. Šele po prihodu pripadnikov SEM smo začeli dobivati po-
datke o prihodu nasprotnikovih helikopterjev, za obrambo in notranje zadeve kar je 
bistveno pripomoglo k našim odločitvam in ukrepanju. Vodenje naših enot je bilo 
organizirano na osebnih kontaktih med poveljniki enot in NŠ 55. ObmŠTO, ki je koor-
diniral potek akcije s poveljnikom SEM, kar pa je bilo zelo naporno, saj se je sama 
taktika uporabe naših enot menjala iz minute v minuto.«.32

Blokada Ljubljane in vojašnic  
v Ljubljanski pokrajini TO

Nemudoma po odhodu tankov iz vrhniške vojašnice so pripadniki Teritorialne 
obrambe in milice s pomočjo civilnih republiških ustanov začeli s postavljanjem 
barikad, s katerimi so hoteli preprečiti napredovanje tankov, predvsem pa vdor 
tankov v središče Ljubljane. Že 27. junija 1991 je bilo postavljenih 59 blokad na 
vpadnicah v Ljubljano ali pa v središču mesta, kjer so barikade postavili predvsem 
okoli pomembnih objektov, kot so Predsedstvo Republike Slovenije in vladna palača, 
Radiotelevizije Slovenije in Cankarjevega doma, v katerem je bila po 29. juniju 1991 
tudi Republiška koordinacija. Barikade so sestavili iz priročnih sredstev, predvsem 
iz tovornjakov, avtobusov, gradbene mehanizacije in osebnih vozil. Pripadniki TO 
so minirali devet barikad, pomagali pa so si tudi s plinskimi jeklenkami in peskom, 
ki so jih namestili v barikade. Kmalu po postavitvi barikad so se pojavile težave z 
zasebnimi lastniki vozil v barikadah, še večje težave pa so začeli povzročati vozniki 
tovornjakov iz tujine in drugih republik bivše Jugoslavije. Največ tovornjakov je os-
talo na Dolenjski cesti, voznikom pa je bilo treba zagotoviti hrano ali jih oddaljiti 
od barikad. Po nekaj dnevih so iz barikad začeli umikati tuja vozila, vozila z živino 
in vozila z nevarnimi snovmi. Vozila v barikadah so tudi začeli nadomeščati s kovin-
skimi španskimi jezdeci in betonskimi tetraedri. Barikade so iz ljubljanskih vpadnic 
začeli umikati med 8. in 10. julijem 1991, ko so z barikadami pustili zavarovano le 
središče Ljubljane s Predsedstvom republike Slovenije in vlado.33

Najpomembnejše vojašnice in smer proti Vrhniki so varovale enote 5. PŠTO. Kot 
največjo nevarnost za Ljubljano so ocenili Vojašnico Borisa Kidriča v Šentvidu. V njej 
je bilo poveljstvo 14. proletarske motorizirane brigade s 1. bataljonom ter mešanim 
artilerijskim divizionom 14. proletarske motorizirane brigade, 289. bataljon vojne 30 Ladislav Gjergjek: Vojaški spopad v Trzinu leta 1991 (Ljubljana, 2007), str. 35 – 52; Miro Sobočan in 

Miha Butara: Segmenti iz delovanja ljubljanske TO v letu 1991 (Ljubljana, 1993), str. 24 – 30.
31 Ladislav Gjergjek: Vojaški spopad v Trzinu leta 1991 (Ljubljana, 2007), str. 52 – 53; Matjaž Veselko: 
Kirurška oskrba poškodovanih v spopadu v Trzinu in poškodovance, oskrbljenih v UKC Ljubljana med 
junijsko vojno (Ljubljana, 1992), str. 104 – 110.

32 VMSV, ZA, fond 1991, škatla 9: Analiza bojnega delovanja TO 55. ObmŠTO Domžale v času od 26. 6 
do 15. 7. 1991, poročilo 55. ObmŠTO za 5. PŠTO št. 804-03/36-91 z dne 17. 7. 1991.
33 Janez Švajncer: Obranili domovino (Ljubljana, 1993), str. 119.
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policije z oklepnimi vozili BOV-VP in vojaki Diverzantskega odreda GŠ JLA. V vojašnici 
je bilo poleg težke oborožitve mešanega artilerijskega diviziona (devet havbic 
105 mm, devet havbic 155 mm, minometi 120 mm) tudi ogromno težkega orožja 
iz velikih skladiščnih prostorov, ki so bili v sklopu vojašnice. Ob začetku vojne so se 
vojaki pod poveljstvom polkovnika Tomislava Šipčića začeli pospešeno utrjevati v 
vojašnici in pripravljati obrambne položaje, težko orožje pa so razmestili na položajih 
znotraj vojašnice. Prvi dan vojne je polkovnik Tomislav Šipčić po telefonu zagrozil 
predsedniku Izvršnega sveta občine Šiška Petru Zuletu, da bo v primeru kakršnega 
koli napada na vojašnico odgovoril z vso razpoložljivo močjo. Polkovnik Šipčić je gro-
zil, da bo v primeru napada na vojašnice streljal iz vsega artilerijskega orožja, ki je že 
namerjeno na Predsedstvo in Izvršni svet republike Slovenije ter zgradbo skupščine, 
prav tako pa bo streljal na ljubljansko plinarno, naprave ljubljanskega vodovoda, 
transformatorske postaje, Kemično tovarno Moste ter tovarni Color v Medvodah in 
Belinka v Dolu. Grožnje polkovnika Tomislava Šipčića je predsednik Izvršnega sveta 
občine Šiška Peter Zule takoj posredoval načelniku štaba 51. ObmŠTO majorju Fran-
ciju Kunovarju.

Poleg napada s težkim orožjem je grozila tudi nevarnost izpada oklepnih vo-
zil iz motorizirane brigade ter vojakov vojne policije JLA iz Vojašnice Borisa Kidriča 
proti centru Ljubljane. Zaradi pomembnosti blokade Vojašnice Borisa Kidriča in raz-
bremenitve 51. ObmŠTO je bilo ustanovljeno operativno poveljstvo34 za blokado 
vojašnice, ki mu je poveljeval Brane Podboršek, poveljnik 2. Odreda TO, ki je izvajal 
neposredno blokado vojašnice. V blokadi vojašnice je 2. Odred TO imel 205 mož, ki 
so bili oboroženi s pehotnim in protioklepnim orožjem, imeli pa so tudi tri netrzajne 
topove M-60 82 mm in dva protiletalska topa 20 mm. V blokadi vojašnice sta sode-
lovala tudi 1. jurišni odred TO (88 mož) in 2. jurišni odred TO (160 mož) oborožena 
s pehotnim in protioklepnim orožjem. V obkolitvi in varovanju smeri proti središču 
Ljubljane pa so delovali še Diverzantski vod TO Šiška (23 mož), diverzantski vod TO 
Bežigrad (25 mož), Protidiverzantska četa TO Bežigrad (40 mož), skupina za oviranje 
TO Bežigrad (15 mož) ter protioklepna voda 2. in 3. Odreda TO.35

Veliko nevarnost za Ljubljano je bila tudi Vojašnica Bratstva in enotnosti v Mos-
tah, kjer je bil nameščen 635. lahki protiletalski polk in druge enote, ki bi ravno tako 
lahko delovale po Ljubljani. Operativno poveljstvo nad enotami TO na območju lju-
bljanskih Most je prevzel Neven Borak, ki je bil sicer poveljnik 1. odreda TO. V bloka-
do Vojašnice Bratstva in enotnosti so bile takoj po začetku spopadov poslane enote 
5. PŠTO, ki so se že pred začetkom spopadov usposabljale v bližini vojašnice, nato pa 
se premaknile na bojne položaje in zavarovale vojašnico in širšo okolico vojašnice. 
Enote TO so zavarovale predvsem smeri proti zahodu v notranjost Ljubljane ter pro-

metnice proti severu, kamor bil lahko enote JLA odšle na pomoč proti Brniku. Tako 
so poleg blokad na Šmartinski, Letališki in Bratislavski cesti enote 5. PŠTO varovale 
tudi območje Hrastja, Šmartnega, Zadobrove, Tomačevega ter Črnuč. V zavarovanju 
Vojašnice Bratstva in enotnosti so bili 1. Odred TO (216 mož) z dvema netrzajnima 
topovoma M60 82 mm in enim protiletalskim topom 20 mm, 511. Odred TO za 
posebne namene (80 mož), 4. Odred TO Litija 57. ObmŠTO (379 mož), Diverzantski 
vod TO Moste (19 mož), Samostojna četa TO Moste (44 mož) in Skupina za oviranje 
TO Moste (13 mož).36

Enote 51. ObmŠTO so skupaj s pripadniki milice zavarovale tudi ostale vojašnice 
in objekte JLA v Ljubljani. Del enot je nadziral predvsem Vojašnico Ljuba Šercerja na 
takratni Titovi cesti, Vojašnico 4. julija na Metelkovi cesti in »Maršala Tita« na Roški ces-
ti, del enot pa je bil v pripravljenosti za hitro posredovanje. Velik del enot 51. ObmŠTO 
je bil razporejen tudi na območju Viča, kjer je varoval smer iz Vrhnike proti Ljubljani, 
kjer je bilo pričakovati morebiten nov prodor enot 1. oklepne brigade JLA. 

Tako so bile na območju Brezovice oziroma križišča pri »Paviljonu« razmeščene 
naslednje enote 51. ObmŠTO: Skupina za oviranje TO Center (22 mož), Skupina za 
oviranje TO Šiška (30 mož), Diverzantski vod TO Vič (16 mož), Diverzantski vod TO 
Center (15 mož), Protidiverzantska četa TO Moste (40 mož) ter Protioklepni vod 
1. Odreda TO (13 mož). 

Na širšem območju Tržaške ceste in na območju Kosez, Rožne doline in 
Živalskega vrta je bil razmeščen 3. odred TO (180) pod poveljstvom Andreja Dole-
sa, ki je varoval smer proti centru do zgradbe občine Vič na začetku Tržaške ceste. 
Za zaščito, zveze in preskrbo so bile na območju Viča oziroma na Tbilisijski cesti 
razmeščeni še Izvidniški oddelek TO Vič (10 mož), Zaščitna četa TO Vič (70 mož), 
Oddelek za zveze TO VIČ (10 mož) in Zaledni oddelke TO Vič (10 mož). Blokade proti 
Vrhniki so enote 51. ObmŠTO zavarovale tudi s protioklepnimi minami in drugimi 
minsko-eksplozivnimi sredstvi, tudi z jeklenkami plina.37

Ko so bile vse ljubljanske vojašnice in vojaški objekti nadzorovani in blokira-
ni, so v 5. PŠTO dobili ukaz o napadu na vse ljubljanske vojašnice. Poveljnik RŠTO 
polkovnik Janez Slapar je 28. junija 1991 prek telefonske zveze sporočil poveljniku 
5. PŠTO podpolkovniku Mihi Butari, naj enote 5. PŠTO napadejo vse vojašnice v 
Ljubljani in na Vrhniki, »da se bo streljalo in pokalo«. Podpolkovnik Miha Butara 
je ukaz zavrnil38 in zahteval pisni ukaz, ki pa ga nikoli ni dobil. Poveljnik RŠTO polk-

34 Operativna poveljstva so bila oblikovana pri vseh blokadah vojašnic.
35 Janez Švajncer: Obranili domovino (Ljubljana, 1993), str. 118; Miro Sobočan in Miha Butara: Segmenti 
iz delovanja ljubljanske TO v letu 1991 (Ljubljana, 1993), str. 39 – 41.

36 Janez Švajncer: Obranili domovino (Ljubljana, 1993), str. 118; Miro Sobočan in Miha Butara: Segmenti 
iz delovanja ljubljanske TO v letu 1991 (Ljubljana, 1993), str. 41.
37 Miro Sobočan in Miha Butara: Segmenti iz delovanja ljubljanske TO v letu 1991 (Ljubljana, 1993), str. 
39 – 41; VMSV, ZA, fond 1991, škatla 9: Prehrana (namestitev) enot 51. ObmŠTO na dan 30. 6. 1991 ob 
22.00. dokument 51. ObmŠTO, 30. 6. 1991.
38 Polkovnik Janez Slapar navaja, da ni šlo za ukaz za napad temveč za ukaz za priprave za napad, in da 
podpolkovnik Miha Butara ukaza ni zavrnil oziroma odklonil, temveč da ga ni izvršil. Janez Slapar: »Za 
poštenost in resničnost« v: Vojnozgodovinski zbornik št. 8/2002, (Logatec, 2002) str. 4 – 6.
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ovnik Janez Slapar je nato ukaz o napadu na ljubljanske in vrhniške vojašnice mimo 
poveljstva 5. PŠTO pošiljal v enote 5. PŠTO, pri čemur je uporabljal šifro »Sonce«, ki 
je bila tajno ime poveljnika 5. PŠTO podpolkovnika Mihe Butare. Enote, ki so dobile 
ta ukaz, ga niso izvršile. Poveljnik Odreda 1. partizanske brigade TO stotnik Neven 
Borak, ki je s svojo enoto izvajal blokado Vojašnice Bratstva in enotnosti v Mostah, 
tudi ni hotel izvršiti ukaza. Za katerega je misli, da prihaja neposredno od poveljnika 
5. PŠTO in se je nato povezal s poveljstvom 5. PŠTO. Podpolkovnik Miha Butara je 
stotniku Nevenu Boraku pojasnil, da tega ukaza ni izdal on in obvestil tudi vse ostale 
poveljnike, naj ukaza ne upoštevajo, ter da lahko bojna dejstva izvajajo le po ukazu 
poveljnika 5. PŠTO, ali če so neposredno napadeni strani JLA.39

Kmalu po postavitvi je bilo potrebno barikade in blokade še dodatno zavarovati 
ter preprečiti gibanje civilnega prebivalstva pri blokadah ter približevanje blokadam. 

Tretji dan vojne 29. junija 1991 sta se okoli 5. ure zjutraj do barikade na območju 
Kleč pri Vojašnici Borisa Kidriča pripeljali dve ženski v osebnem avtomobilu, ki sta 
bili ženi dveh častnikov JLA. Pripadniki TO so ju ustavili in opozorili, da prehod ni 
mogoč, in da so barikade minirane. Ženski nista poslušali opozoril in sta s svojim 
osebnim avtomobilom najprej odpeljali nekaj sto metrov nazaj nato pa obrnili in s 
polno hitrostjo poskušali obvoziti barikado po polju. Po nekaj metrih je avtomobil 
zapeljal na mino, ki je uničila vozilo ter ranila obe ženski, voznici je eksplozija odtr-
gala nogo. Pripadniki TO so takoj poskrbeli za prevoz obeh ponesrečenk v Klinični 
center Ljubljana. Po tej nesreči so v poveljstvu 5. PŠTO ponovno izdali poostren ukaz 
o zavarovanju barikad in preprečitvi gibanja civilistov v okolici blokad.40

Do smrtne žrtve pri barikadah pa je prišlo na Aškerčevi ulici pri Filozofski 
fakulteti v Ljubljani, kjer so varovali Predsedstvo RS v Cankarjevemu domu. Miličniki 
so tam 30. junija 1991 ob 23.50 ustavili vozilo Zastava 101. Ko se je vozilo ustavilo, je 
voznik začel streljati in je s streli ubil miličnika Stanka Straška. Voznik je nato pobeg-
nil po takratni Titovi cesti proti Bežigradu, kjer so ga poskušali ustaviti in je bil med 
streljanjem ubit. Ubiti napadalec, ki je bil pripadnik 55. ObmŠTO TO Kamnik (četa 
Srednja vas), ki je pobegnil iz svoje enote, ki je sodelovala pri praznjenju skladišča 
v Borovnici in je prenočevala v Dijaškemu domu Ivana Cankarja v Ljubljani. Ko je 
zapustil svojo enoto, je z orožjem ustavil voznika Zastave 101 in mu zasegel vozilo in 
se nato odpeljal proti Aškerčevi cesti.41

Vojašnice v Ljubljani so ostale pod nadzorom tudi po prekinitvi ognja 3. julija 1991 
in 51. ObmŠTO so 6. in 7. julija 1991 vpoklicali in oblikovali celotno 1., 2. in 3. partizan-
sko brigado TO 51. ObmŠTO, ki so prevzemale varovanje ljubljanskih vojašnic. 

Po izpadu tankov 1. oklepne brigade JLA so dodatno zavarovali tudi Vojašnico 
Ivana Cankarja. Po Vrhniki so postavili barikade, s katerimi so zaprli vse možne smeri 
izhoda oklepnih vozil iz vojašnice. Največjo blokado so postavili pri križišču dovoza z 
avtocesto pri bencinski črpalki, v njej je bilo več tovornjakov, avtobusov in drugih vo-
zil. V sami Vrhniki so barikade postavili še pri Gasilskem domu, ob vojašnici na Robo-
vi cesti, na Betajnovi in pri Skupščini občine Vrhnika. Zunaj Vrhnike pa so barikade 
postavili na mostu čez Ljubljanico proti Verdu in v Verdu pri mostu čez Ljubijo ter 
v Bistri (da preprečijo dostop do skladišča v Borovnici), pri nadvozu nad avtocesto 
pri Sinji Gorici in na začetku klanca proti Logatcu. Vse barikade so nato minirali, 
minirali pa so tudi kolovoz med Tunjščico in Podlipščico, po kateremu se je zjutraj 
v vojašnico vrnil tank M-84, ki se je pokvaril pri Brezovici. Dopoldne pa sta po tej 
poti krenila tudi tank za izvleko TZI in tank M-84, ki sta verjetno hotela do okvarjen-
ega tanka M-84 na avtocesti pri Brezovici. Tank za izvleko je kmalu nato zapeljal na 
mino, ki mu je uničila gosenico. Oba tanka so pozivali k predaji, vendar so vojaki 
JLA čez noč tank popravili, nato sta se oba tanka naslednji dan vrnila v vojašnico. 
Poleg blokade je Skupščina občina Vrhnika takoj prvi dan sprejela tudi sklepe, da 
se vrhniškim vojašnicam prekine dobavo vode in elektrike ter uporabo telefona ter 
prepove dostavo hrane do vojašnic. Vojašnici Ivana Cankarja so tudi odrekli pravico 
do imena Ivan Cankar. Medtem, ko so vodo Vojašnici Ivana Cankarja hitro uspešno 
odklopili, so vodovodni jašek do Vojašnice Ignaca Voljča vojaki JLA nato zavarovali in 
preprečili zaprtje vode. Ker so z zaprtjem vode Vojašnici Ivana Cankarja zaprli tudi 
vodo večjemu delu Vrhnike, so nato vodo priklopili nazaj.42

Tanki iz Vojašnice Ivana Cankarja so že prvi dan vojne tudi zasedli vrh Sv. Trojice 
nad Vrhniko, od koder so imeli pregled nad mestom. Četa desetih tankov M-84 je 
po vzpetini zavzela obrambne položaje in imela pregled nad celotnim področjem. 
Republiška koordinacija je zahtevala napad na tanke, vendar so iz 53. ObmŠTO in 
5. PŠTO možnost napada zavrnili, saj zaradi prevelike razdalje in neprimernega ter-
ena niso mogli učinkovito napasti tankov. O možnosti napada na Vrhniko s položajev 
na Sv. Trojici pa so razmišljali tudi v 1. oklepni brigadi. S tanki so hoteli streljati na 
zgradbo občine Vrhnika, vendar so si premislili, ker bi s tem porušili več zgradb in 
bi bile v nevarnosti tudi družine častnikov JLA oz. kot so zapisali v sami 1. oklepni 
brigadi: »V konzultaciji ožjega dela poveljstva brigade smo prišli do zaključka, da 
tako rušenje objektov na Vrhniki lahko negativno vpliva na starešinsko sestavo, ker 
je bilo ta čas v stanovanjih okoli 300 članov naših družin. Bilo bi dosti bolj učinkovito, 
če bi z enim bataljonom šli v Vrhniko in zavzeli vse pomembne objekte ter zaščitili 
naše družine.«.4339 Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 2007), str. 86 – 87; Miha 

Butara: Zgrozil sem se ob ukazu, v:Slovenska panorama (Ljubljana, 14. 6. 2000), str. 5 – 6.
40 Miro Sobočan in Miha Butara: Segmenti iz delovanja ljubljanske TO v letu 1991 (Ljubljana, 1993), 
str. 36.
41 Biserka Debeljak: Muzej organov za notranje zadeve. (Ljubljana, 2006), str. 249; Jure Brankovi: Z 
»napadom diverzanta JLA« so skrili strelski pohod teritorialca. MMC 1. 7. 2014, http://www.rtvslo.si/
slovenija/25-let/z-napadom-diverzantov-jla-so-skrili-strelski-pohod-teritorialca/340652.

42 Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 2007), str. 73 – 76.
43 Miro Sobočan in Miha Butara: Segmenti iz delovanja ljubljanske TO v letu 1991 (Ljubljana, 1993), str. 
36 – 37; VMSV, ZA, fond 1991, škatla 9: Izvajanje b/d 1. okbr – analiza, Komanda 1. okbr, št. 1206-1, 
13. 8. 1991.
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Takoj po začetku spopadov je bila obkoljena tudi vojašnica oziroma skladišče v 
Grosuplju, ki so jo obkolile enote 57. ObmŠTO. Poleg blokade vojašnice v Grosuplju 
so enote 57. ObmŠTO in milice tudi zavarovale vse prometnice in pomembne smeri 
na svojem območju. To so bile predvsem smeri Grosuplje – Ljubljana in Litija – Lju-
bljana ter druge smeri. Najpomembnejše so bile blokade in zapore pri Debelem 
hribu na Rudniku, blokada na Škofljici, zapora pri Šmarje – Sap in blokada pri Vrhu 
nad Želimljami. Obrambni položaji TO so bili tudi pred Orlami. Glavni namen zavaro-
vanja smeri proti Ljubljani je bil zaustavitev enot JLA obkoljenih na Medvedjeku, če 
bi jim tam uspelo prebiti blokado. V tem primeru so bile enote 57. ObmŠTO priprav-
ljene preprečiti nadaljnje prodiranje v smeri Ivančna Gorica – Grosuplje – Škofljica, 
zavarovana je bila tudi smer iz Kočevja. Namen nadzora in varovanja ozemlja je bila 
tudi preprečitev morebitnega prodora enot JLA iz Vrhnike proti Grosuplju.

Vojašnica v Grosuplju je bila ves čas blokirana in pod nadzorom enot 57. ObmŠTO. 
Narejen je bil sicer načrt za napad na vojašnico, vendar zaradi nevarnosti razstrelitve 
skladišč z velikimi količinami orožja in minsko-eksplozivnih sredstev do napada ni 
prišlo oziroma je bil ukaz za napad preklican. Na obkoljene častnike in vojake JLA 
v Vojašnici Grosuplje so ves čas pritiskali z raznimi sredstvi in jim prekinjali dobavo 
hrane in elektrike. 

Poveljnik 57. ObmŠTO Miloš Šonc je bil ves čas v stikih s poveljnikom vojašnice, 
med vojaki so ves čas na razne načine poskušali ustvariti preplah in padec bojne za-
vesti. Tako je v dneh obkolitve iz vojašnice v Grosuplju pobegnilo 18 vojakov JLA, ki 
so se predali enotam 57. ObmŠTO. Vojaško skladišče v Lanišču pri Škofljici pa je bilo 
od začetka vojne odrezano od enot JLA, nato se je šest stražarjev brez boja predalo 
pripadnikom TO, ki so jih odpeljali v zbirni center Rdečega križa44

Zavzetje skladišča pri Borovnici
Poleg vasi Brezovica pri Borovnici je imela JLA večje skladišče orožja, streliva, 

minsko-eksplozivnih sredstev in druge vojaške opreme. Varovala ga je 1. oklepna 
brigada z Vrhnike, v skladišču pa je bilo orožje, strelivo, oprema tako za enote JLA, 
predvsem za 1. oklepno brigado in za oborožitev lahke divizije JLA, kot tudi orožje 
slovenske TO. Poleg skladišča je imela JLA tu tudi farmo prašičev. Skladišče je varov-
alo 34 vojakov pod poveljstvom častnika JLA, za varovanje so imeli tudi sedem psov. 
Skladišče pri Borovnici je dopoldne 28. junija 1991 opazoval 2. izvidniški vod 30. raz-
vojne skupine pod poveljstvom Roka Hrovatina. V 2. izvidniškem vodu so se samos-
tojno odločili za akcijo in med opazovanjem so zajeli dva vojaka iz skladišča, ki sta 

se oblečena v civilne obleke odpravila proti Borovnici. Odpeljali so ju na zaslišanje, 
kjer sta se predstavila kot vojak in desetar ter povedala kakšno je stanje in koliko 
je vojakov v skladišču. Zagrozili so jima, naj vojake v skladišču prepričata v predajo, 
drugače bodo skladišče napadli in raketirali. Desetar je prosil, da ga spustijo naz-
aj, da prepriča vojake v predajo. Kmalu mu je to tudi uspelo in vojaki v skladišču 
so se brez odpora predali pripadnikom 2. izvidniškega voda 30. razvojne skupine. 
Medtem, ko so se vojaki predajali, je pobegnil drugi ujeti vojak, ki je bil v resnici 
aktivni poročnik JLA. Med pobegom je bil ranjen ter se je kasneje pri skladišču spet 
predal pripadnikom TO. Tudi po zavzetju skladišča zgodaj popoldne 28. junija 1991 
so s pomočjo slovenskega vojaka iz skladišča vzdrževali telefonsko zvezo z vojašnico 
na Vrhniki. Da je skladišče pri Borovnici zavzeto, so v 5. PŠTO izvedeli nekaj po 16. uri 
ter ukazali 53. ObmŠTO, da skladišče zavaruje ter prepreči morebiten prodor enot 
JLA do skladišča. V Republiški koordinaciji pa so v zvezi z zavzetjem ukazali, da je 
potrebno vsa sredstva iz skladišča odpeljati, skladišče pa pripraviti za razstrelitev. 

Za koordinatorja te naloge je bil določen Ludvik Zvonar, vodja uprave za zaledno 
oskrbo pri RSLO in predstavnik Republiške koordinacije pri 5. PŠTO, ki je odšel tudi 
sam v skladišče. Kmalu po 17. uri so v skladišče prišli tovornjaki iz 5. PŠTO, ki jih je 
vodil pomočnik za zaledje 5. PŠTO stotnik 1. st. Miran Barborič, ki je odšel v Boro-
vnico skupaj z Ivom Furlanom in Nikom Tomcem iz 5. PŠTO. Nalagati so jih začeli s 
pomočjo pripadnikov voda delovne obveze, ki so ga mobilizirali v oddelku za ljudsko 
obrambo na Vrhniki, in ki so že čakali v gasilskem domu v Brezovici pri Borovnici: 
prvi tovornjaki, naloženi s protioklepnim in protiletalskim orožjem so proti Ljubljani 
odpeljali okoli 20. ure, z njimi so odpeljali tudi zajete vojake JLA. Ves tovor so morali 
vmes preložiti na tovornjake z večjo nosilnostjo. Tovornjaki so ostalo orožje in sred-
stva odpeljali na železniško postajo Moste, od koder so orožje in sredstva začeli 
razvažati naprej po Sloveniji, ne da bi ga uredili in popisali, čeprav je na železniški 
postaji Moste to zahteval tudi poveljnik 5. PŠTO podpolkovnik Miha Butara. Naložili 
so še nov transport tovornjakov, okoli 23. ure pa so dobili sporočilo, da se Boro-
vnici približujejo tanki JLA. Takrat so odpeljali naložene tovornjake, umaknilo se je 
tudi okoli 50 pripadnikov voda delovne obveze in 2. izvidniški vod 30. razvojne sk-
upine, tako da je skladišče ostalo nezavarovano. Kolona tovornjakov je zaradi vesti 
o prihajajoči koloni enot JLA odšla prek vasi Niževec in Zabočevo po gozdni cesti 
do glavne ceste Rakitna – Preserje, kjer je zavila proti Preserju. Pri Preserju so jih 
zaustavili miličniki, ki so prav tako pričakovali kolono JLA. S postaje milice je Ivo Fur-
lan nato telefoniral v 5. PŠTO, nato so tovornjaki nadaljevali pot do kamnoloma v 
Sadinji vasi pri Ljubljani. Tam so zadržali orožje, ki so ga namenili za oborožitev treh 
brigad 5. PŠTO, ki so jih začeli mobilizirati. Iz 5. PŠTO so nato, ker so 2. izvidniški vod 
30. razvojne skupine in Vod delovne obveze zapustili skladišče, že kmalu po polnoči 
v Borovnico poslali skupino izvidnikov pod poveljstvom majorja Albina Lenaršiča in 
stotnika Stanislava Konde, ki je v skladišče prispela okoli 3. ure zjutraj ter je skladišče 

44 VMSV, ZA, fond 1991, škatla 9: Analiza bojnega delovanja TO 57. ObmŠTO Grosuplje v času od 26. 6. 
do 15. 7. 1991, poročilo 57. ObmŠTO za 5. PŠTO; Miloš Šonc: »Delovanje v 57. Območnem štabu za 
Teritorialno obrambo (ObmŠTO) Grosuplje v času osamosvojitvene vojne 1991«. v: Zbornik ZVVS – Gro-
suplje, (Grosuplje, 2006), str. 23 – 26; Jože Rus (ur.). »Naš prispevek k samostojnosti Slovenije«. OZVVS 
Škofljica, Škofljica 2012, str. 95 – 96..
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našla povsem nezavarovano. Zjutraj 29. junija 1991 je v skladišče prišla tudi četa iz 
511. odreda TO za posebne namene pod poveljstvom Janeza Čerina, ki je prevzela 
varovanje. 

S to enoto so prejšnji večer okrepili zavarovanje smeri Borovnica – Vrhnika in 
Borovnica – Ljubljana, ko so pričakovali prihoda enot JLA. Po prihodu je Janez Čerin 
zavaroval skladišče in začel z nadzorom širšega območja okrog skladišča. Razmere 
v skladišču so bile neurejene, kljub temu pa so še ta dan in naslednje dni nadalje-
vali z nalaganjem tovornjakov in odvažanjem orožja in drugih sredstev iz skladišča. 
Skladišče je bilo varovano do 2. julija 1991, ko je iz 5. PŠTO prišel ukaz, da mora 
četa 511. odreda TO oditi na Vrhniko in pomagati 53. ObmŠTO pri zaustavitvi izpada 
tankov iz Vojašnice Ivana Cankarja in novih napadov JLA. V skladišče so se vrnili šele 
naslednji dan, med tem pa naj bi na skladišče pazili le pripadniki Narodne zaščite. 

Ob prihodu v skladišče 3. julija 1991 so po pričevanju poveljnika Janeza Čerina 
naleteli na »obupno stanje«. V oddelku za ljudsko obrambo Vrhnika so nato nasled-
nje dni pozivali okoliške prebivalce, naj vrnejo iz skladišča odvzeto orožje in sredstva. 
V naslednjih dneh pa so v skladišče še naprej prihajali tovornjaki iz vseh delov Slo-
venije ter še naprej odvažali orožje in sredstva. Z orožjem iz skladišča pri Borovnici 
so okrepili enote TO iz vse Slovenije, čeprav je odvoz orožja potekal neorganizirano 
in brez ustreznega popisa odpeljanega orožja in sredstev. V skladišče je 6. julija 1991 
pripeljala tudi kolona tovornjakov z zagrebškimi registracijami, ki so jo spremljali 
pripadniki TO, med njimi tudi pomočnik za zaledje iz RŠTO Anton Vereš.

Ko so tovornjake naložili, so odpeljali v smeri proti Ljubljani. Obsežno skladišče 
pri Borovnici, kjer so bila poleg orožja in opreme tudi minsko-eksplozivna sredstva 
in strelivo, so praznili do 14. julija 1991.45

Poročilo poročnika Roka Hrovatina, komandirja 
2. Izvidniškega voda 30. RSK, ki je bilo posredovano  
po faxu 29. 12. 1992 iz Strojne fakultete v brigado MORiS  
- dobesedni prepis

Skladišče orožja in opreme pod Strmcem pri Borovnici leži na skrajnem koncu 
borovniške kotline, približno 2 km za Brezovico, zadnjo vasjo v kotlini. Skozi Borovni-
co je tudi možen edini dostop v skladišče, ki je z vseh ostalih strani zaprto s strmimi 
pobočji okoliških hribov.

Začetek vojne v Sloveniji je bil za borovniški 2. Izvidniški vod brigade MORiS nel-
agoden. Čakanje in poslušanje radijskih vesti o napredovanju tankovskih in drugih 
enot JLA, nikjer nobenega »zaresnega« ustavljanja – vse to je fante v vodu naredilo 

napete in nervozne, češ zakaj moramo čakati in ne smemo ničesar narediti. Da niso 
pozabili na nas. Toda povelje je povelje, to je vsakomur jasno. 27. junija popoldan 
smo že malo naveličani take vojne izvedeli za povelje za pričetek ofenzive proti oku-
patorju. Takrat nihče ni vedel kaj natančno naj počnemo, zato nas je Troha iz Štaba 
spomnil na skladišče in predlagal naj poskušamo ustaviti kakšen transport.

 Ker je bila v vodu večina domačinov, smo kraj poznali in vedeli, da je v skladišču 
straža s psi, točnega trenutnega števila stražarjev pa nismo poznali. Vedeli smo tudi, 
da v zadnjem času ni bilo nobenih transportov v skladišče ali iz njega. Da bi kljub 
vsemu še isti dan opravili kaj koristnega smo si šli kraj natančno ogledati. Prvih pet 
izvidnikov se je pred skladiščem pojavilo s prvim mrakom zvečer, vendar so jih za-
vohali stražarski psi, ki so nanje opozorili z glasnim laježem. Ker je kazalo na dež, 
smo noč prebili na senu pri Koširjevih, kjer smo bili udobno spravljeni pod streho, 
obenem pa skoraj na cesti v skladišče. Ker bi se morda res ponudila priložnost za 
hitro akcijo, smo prespali s škornji na nogah in z orožjem v roki. 

Pa celo noč ni bilo nič.
Zjutraj so trije izvidniki odšli na hiter in bolj neposreden ogled – kar po cesti do 

zapornice na vhodu v skladišče. Od njih je na tem ogledu vojska v skladišču prvič slišala 
slogan, ki je pozneje v vodu postal zelo priljubljen: »Kva je murn!« Pomembnejše od 
tega pa je bilo dejstvo, da so se pri tem obisku zavedli, da v kotlini niso sami.

Po hitrem zajtrku smo si skladišče ogledali še od zgoraj. Po strmi gozdni 
cesti smo prišli v bližino skalnih robov nad skladiščem, s katerih se nam je nudil 
odličen razgled. Z dobrim daljnogledom smo videli ne le stražarska mesta, vhode 
v podzemne hangarje, kupe zloženih zabojev municije in granat, ampak smo lahko 
opazovali kaj delajo vojaki pred stražarnico. Lepo! Ker se nam ni mudilo, smo se pri 
takšnem opazovanju pomudili nekoliko dlje. Našo pozornost je pritegnila četverica, 
ki se je iz stražarnice napotila proti izhodu iz skladišča. Na naše presenečenje sta 
bila dva vojaka v civilnih oblačilih. Prišli so do izhoda, malo postali, nato pa sta oba 
»civilista« preskočila zapornico in odšla proti Borovnici. Mi pa v dir proti avtomobi-
lom. Morali smo pohiteti in ju prestreči, še preden se nam izgubita v dolini. Vožnja 
po zaviti gozdni cesti nad strmim pobočjem je bila zato včasih kar malo prehitra. 
Izletnika smo prestregli v Brezovici, ko sta se na traktorski prikolici peljala skozi vas v 
Borovnico. Sta rekla, da gresta po cigarete.

Z ujetnikoma smo se vrnili k ostanku voda. Eden se je predstavil kot desetar in 
drugi kot vojak. Nadalje smo izvedeli še, da skladišče straži skupaj 35 vojakov, skoraj 
dvakrat toliko kot nas, da jim ponoči pomagajo psi, in da sta lačna in žejna, očitno 
pa nista imela pojma, kdo ju je ujel in kaj se dogaja v Sloveniji. Menda se že dva 
tedna nihče z Vrhnike ni oglasil v skladišču. Čudno?! Nismo vedeli koliko naj jima 
verjamemo. Dobila sta hrano in pijačo, mi pa smo pričeli glasen pogovor o tem, kako 
bomo šli v skladišče in vse polovili, če pa se bodo upirali, jih bomo z okoliških hribov 
napadli z raketami, ki jih ima neka četa na Vrhniki. Pozneje smo videli, da je tako 
natolcevanje doseglo svoj namen.

45 Miro Sobočan in Miha Butara: Segmenti iz delovanja ljubljanske TO v letu 1991 (Ljubljana, 1993), str. 
49 – 51; Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 2007), str. 81 – 85; 
Janez Švajncer: Obranili domovino (Ljubljana, 1993), str. 119 – 121.
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Večina voda je šla nazaj v Brezovico, pri ujetnikoma smo pustili le stražarje. 
Kljub odločnosti še nismo vedeli, kako naj napademo skladišče. Najbolj nam je uga-
jal načrt, kjer bi nekako ponudili predajo, morda zaigrali navidezen napad, potem 
pa počakali na reakcijo. Morda bi se kdo vdal. Brez dvoma pa se ne bi odločili za 
neposredni napad, saj bi jo v takem primeru na obeh straneh lahko marsikdo skupil. 
Tega si pač nismo mogli privoščiti. Iz dilem nas je rešil eden od naših stražarjev, ki 
je za nami prihitel z ujetim desetarjem. Dečko je bil iz Dalmacije in nas je rotil, naj 
ne napadamo, saj on lahko prepriča vojake v skladišču, da se bodo predali. Proti 
raketam ne morejo nič. Domenili smo se o času, ki jim ga damo za predajo, in ga 
spustili v skladišče. Sami smo medtem zasedli položaje, s katerih smo lahko nadzo-
rovali predajo. Obenem smo si ob morebitnem napadu iz skladišča zagotovili varen 
umik, tako da bi v vsakem primeru odnesli celo kožo.

Kmalu po zasedbi položajev so se pri vhodu pričeli zbirati vojaki. Sprva orožja 
niso hoteli odložiti. Vsi smo se zavedali, da bi malce panike in en sam strel na eni ali 
na drugi strani v tem trenutku privedlo do pokanja, kjer bi jo lahko marsikdo slabo 
odnesel. K sreči so prvi vojaki kmalu odložili orožje in kmalu so bile vse puške na 
tleh. Ujetniki so posamično stopali na pot proti Borovnici, kjer sta jih zbrala dva naša 
fanta. Sledilo je sporočilo na štab, ki mi ga marsikdo še danes oponese. V prvi sapi 
sem namreč zahteval prevoz za 35 vojakov in 150 prašičev, ki so jih redili v skladišču. 
Šele čez nekaj časa mi je uspelo pojasniti, zakaj in kako.

Ko smo se vrnili v skladišče, smo s seboj vzeli dva vojaka, ki sta znala poskrbe-
ti tako za pujske, kot za pse. Med ujetimi vojaki je bil tudi Slovenec, Bavčar iz 
Ajdovščine. Seveda je takoj stopil z nami in še nekaj ur po predaji sedel pri radijski 
postaji in bivšim nadrejenim vsako uro zatrjeval, da je v skladišču vse v redu. Tako 
so v kasarni na Vrhniki o čudnem dogajanju v skladišču lahko sklepali šele v poznih 
nočnih urah, ko se na njihove pozive ni nihče več oglašal.

Skupaj s prvimi kamioni za prevoz je prišla v Borovnico tudi vest, da je prvotno ujeti 
vojak v civilu pobegnil, ujeti vojaki pa so povedali, da to ni bil navaden vojak, temveč 
podporočnik in komandir straže, ter da je bil med svojimi vojaki zelo priljubljen. Ko ga je 
eden od stražarjev peljal na stranišče, se mu je iztrgal in pobegnil. Smiljan je streljal za 
njim in ga zadel v zadnjico. Ubežnik se je sam vrnil do skladišča in se predal. Videli smo, 
da si je kroglo iz rane potegnil kar sam. Ob predaji je hotel vedeti le, kaj je z njegovimi 
vojaki in kaj nameravamo z njimi. Takšnih oficirjev verjetno ni veliko.

Tako se je iztekla naša prva in najvažnejša akcija v slovenski vojni. Bila je živčna, 
tako kot vse naslednje. Veseli smo, da smo imeli srečo na naši strani in nam ni bilo 
treba seči po orožju. Še nekaj tednov po končani vojni so se domačini ob pogledu 
na polne tovornjake, ki so vozili iz skladišča, čudili koliko in kakšna roba je bila »na 
varnem« pri njihovih bivših sosedih.

Lep pozdrav,
Rok Hrovatin, k-dir

Zavzetje prisluškovalnega centra na Rožniku
Na Šišenskem hribu (429 m) na pobočju Rožnika nad Ljubljano je imela 

JLA prisluškovalni center oziroma center za elektronska dejstva. Namenjen je 
bil prisluškovanju v tujino ter opremljen z radijskimi in elektronskimi sredstvi, iz 
njega so lahko prisluškovali in ovirali tudi zvezam v notranjosti oziroma zvezam 
republiškega vodstva in TO. Ukaz za zavzetje prisluškovalnega centra na Rožniku je 
28. junija 1991 poveljnik 5. PŠTO podpolkovnik Miha Butara posredoval načelnik 
varnostno obveščevalne službe Andrej Lovšin v imenu ministra za obrambo. Nalogo 
zavzetja prisluškovalnega centra je zaupal stotniku 1. st. Miroslavu Debelaku in ga 
z ukazom seznanil približno ob 16. uri 28. junija 1991 ob prisotnosti predstavnika 
Republiške koordinacije Ludvika Zvonarja. Stotniku Miroslavu Debelaku so bila dana 
natančna navodila, kako zavzeti center na Rožniku brez uporabe strelnega orožja, 
ker niso želeli poškodovati elektronskih naprav v centru. Streljanje pa bi lahko ogro-
zilo tudi prebivalce Ljubljane, saj je bil prisluškovalni center na Šišenskem hribu 
tik nad ljubljanskimi stanovanjskimi naselji v Šiški. Orožje bi se lahko uporabilo le 
v skrajnem primeru, tako da bi se razstrelilo stražarnico centra. Za nalogo je bilo 
določeno šest vojakov Voda vojaške policije 5. PŠTO ter dvanajst vojakov Zaščitne 
čete 5. PŠTO, ki jih je izbral stotnik Miroslav Debelak, preveril pa načelnik štaba 
5. PŠTO stotnik Vojko Pavlin. Oboroženi so bili z avtomatskim strelnim orožjem in 
protioklepnimi raketometi Armbrust. Poleg njih je bil za nalogo določen tudi vezist iz 
5. PŠTO, da bi takoj po zavzetju ocenil elektronska sredstva in njihovo nadaljnjo upo-
rabo ter dva pripadnika (Brane Praznik in Rajko Janša) varnostne službe, eden od nj-
iju je bil zadolžen za snemanje dogajanja z videokamero. Med pripravami na nalogo 
so podrobne podatke o stanju in dogajanju v centru na Rožniku dobili od civilista, 
ki je bil v centru zaposlen in so ga pred tem ujeli v parku Tivoli. Izvedeli so, da je 
vzdušje med osebjem v centru klavrno, ker se jih večina ne strinja s početjem JLA, 
ter da bi se verjetno hitro predali. Upiral bi se verjetno lahko le poveljujoči častnik 
JLA in nekaj njegovih sodelavcev. Priprave na zavzetje so bile končane okoli 18. ure, 
tako da je skupina za zavzetje približno ob 18.30 prišla pod vznožje Rožnika. 

Pod poveljstvom stotnika Miroslava Debelaka so začeli obkoljevati prisluškovalni 
center iz dveh smeri ter ga obkolili ob približno 18.50, pozorni so bili tudi, da jih iz 
centra niso opazili, ter da jih ni opazil tudi pes, ki so ga v centru imeli za varovanje. 
Ko so center obkolili in nadzirali, so v center poslali civilista, da bi svoje sodelavce 
prepričal v predajo. Stotnik Miroslav Debelak je določil rok za predajo ob 19.07, 
drugače bo z raketometom Armbrust razstrelil stražarnico, katero so nadzirali tudi z 
ostrostrelno puško. Kmalu za tem so se ob približno 19. uri pri vhodu v center prika-
zali trije vojaki v bojni opremi, ki so se želeli predati. Odšli so do stotnika Debelaka, 
ki jih je pozval, naj dvignejo roke, nato so jih prevzeli pripadniki TO na položajih 
okrog centra. Za njimi je pred vhod prišla večja skupina vojakov in civilist, ki so se 
prav tako želeli predati. Med njimi pa ni bilo poveljujočega častnika JLA, zato je sto-
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tnik Debelak zagrozil, da bo razstrelil zgradbo, če se ne preda še on. Vojaki JLA so ga 
začeli glasno nagovarjati, da naj se preda, nakar je iz zgradbe prišel še poveljujoči 
častnik JLA. Vse vojake so razorožili in zajeli, poveljujočega častnika JLA je razorožil 
sam stotnik Debelak. Nato so začeli pregledovati poslopja, pri pregledu je sodeloval 
tudi poveljujoči častnik JLA. Med pregledom so posumili in nato ugotovili, da je 
častnik JLA obotavljal s predajo zato, da je lahko nadrejenim javil, da so jih napadli, 
kar je nato priznal tudi častnik JLA. V prisluškovalnem centru so zajeli 20 vojakov 
in poveljnikov JLA z osebno oborožitvijo in opremo. Dogajanje so ves čas snemali z 
videokamero. 

Vojake so odpeljali v 5. PŠTO, kjer so jih zaslišali, iz centra so odpeljali tudi 3 
radijske sprejemnike, spektralni analizator, dva kratkovalovna sprejemnika ter nekaj 
druge opreme. V 5. PŠTO so med tem dobili zahtevo namestnika načelnika RŠTO 
podpolkovnika Daniela Kuzme, naj se skupina umakne z Rožnika, češ da tja prihajajo 
»specialci JLA«, ki naj bi jih poklali z noži, ter da je v prisluškovalni center poslana tudi 
enota SEM pod poveljstvom Vinka Beznika. Skupina pod vodstvom stotnika Miro-
slava Debelaka se je zato nekaj po 21. uri dokončno umaknila z Rožnika, čeprav je 
obstajala nevarnost, da se v nastajajočem mraku srečajo s prihajajočimi pripadniki 
SEM, za katere tudi niso vedeli, po kateri poti bodo šli do prisluškovalnega centra na 
Šišenskem hribu na Rožniku. V izpraznjeni prisluškovalni center so nato ponoči prišli 
pripadniki SEM, ki so po zgradbah streljali in deloma uničili opremo v centru.46

Zamenjava poveljnika 5. PŠTO
Pozno popoldne 29. junija 1991 so poveljnika 5. PŠTO podpolkovnika Miho Bu-

taro poklicali na RŠTO k načelniku polkovniku Janezu Slaparju. Sprejel ga je načelnik 
operativnega oddelka RŠTO polkovnik Danijel Kuzma. Povedal mu je, da je Pred-
sedstvo RS sprejelo odločitev, da se za novega poveljnika 5. PŠTO imenuje major-
ja Janeza Lesjaka, podpolkovnika Miho Butaro pa prerazporedi v RŠTO za svojega 
pomočnika načelnika oddelka za domovinsko vzgojo, čeprav Predsedstvo RS o 
tem sploh še ni odločalo. Podpolkovnik Miha Butara mu je izročil videokaseto o 
zavzetju centra na Rožniku, ki jo je polkovnik Daniel Kuzma dal v predal svoje mize. 
V večernih urah 29. junija 1991 je na RŠTO prišel tudi Janez Lesjak, ki je prevzel 
dolžnost novega poveljnika 5. PŠTO. Odločitev o zamenjavi poveljnika je bila nato 
na predlog poveljnika RŠTO polkovnika Janeza Slaparja sprejeta na seji Predsedstva 
RS po 21. uri 29. junija 1991. Po seji predsedstva RS je bila predaja poveljstva na 
sedežu 5. PŠTO v Ljubljani, kamor je prišel tudi poveljnik RŠTO polkovnik Janez Sla-
par. Predaja je potekala ob prisotnosti poveljnikov območnih štabov ter nekaterih 

poveljnikov enot TO. Od polkovnika Janeza Slaparja so pričakovali, da bo podal ra-
zloge za zamenjavo poveljnika 5. PŠTO, vendar razen pojasnil, da niso popolnoma 
zadovoljni s stanjem v Ljubljanski pokrajini TO, ni navedel utemeljenih razlogov za 
zamenjavo. Polkovnik Janez Slapar je navedel tudi, da ne gre za zamenjavo, temveč 
za napredovanje podpolkovnika Mihe Butare, ki je bil razporejen na enakovredno 
dolžnost v višji štab na dolžnost njegovega pomočnika za domovinske zadeve. Kot 
poglavitni razlog za zamenjavo podpolkovnika Mihe Butare je poveljnik RŠTO kas-
neje navedel neizvršitev ukaza za napad na vojašnice v Ljubljani in na Vrhniki, ter da 
poveljevanje v 5. PŠTO ni bilo ustrezno zagotovljeno. Na zamenjavo pa naj bi vplivali 
tudi prodor 1. oklepnega bataljona 1. oklepne brigade JLA iz Vrhnike na Brnik, ki 
ga enote 5. PŠTO niso uspele ustaviti, čeprav ob prodoru ni bilo ukaza Predsedstva 
RS ali republiške koordinacije o bojnem delovanju ter težave pri zavzetju tankov, ki 
so ostali na Toškem Čelu. Eden od razlogov za zamenjavo pa naj bi bile tudi težave 
pri odvozu orožja iz zavzetega skladišča pri Borovnici oziroma zahteva podpolkovni-
ka Mihe Butare, da se dosledno popiše orožje, ki se ga odvaža.47

Poskus preboja tankov  
iz Vrhnike proti Logatcu in Sinji Gorici

V Vojašnici Ivana Cankarja je tudi po odhodu 1. oklepnega bataljona ostal večji 
del 1. oklepne brigade, ki je 2. julija 1991 začela z novimi napadi. V 1. oklepni brigadi 
so dobili nalogo, da se 2. julija 1991 2. oklepni bataljon iz Vrhnike premakne do 
Logatca, kjer naj bi z eno četo zasedel položaje na Pustem polju pri Logatcu in z 
drugo v vasi Kalce. V sklopu te naloga je bil tudi premik 1. tankovske čete 3. oklep-
nega bataljona iz Vrhnike do Sinje Gorice, kjer naj bi četa zavzela položaje pri Sinji 
Gorici.48

Pred izpadom oklepnih enot sta ob 15.45 nad Vrhniko prileteli dve letali Mig-21 
ter začeli raketirati in obstreljevati barikade. Napadeni sta bili predvsem barikadi pri 
bencinski črpali na Vrhniki in barikada v Sinji Gorici. Na letali je streljala skupina za 
protizračno obrambo z Bevk z raketo Strela2M, vendar letal niso zadeli, s pehotnim 
orožjem pa so na letela streljali tudi drugi pripadniki TO. Med napadi sta letali raz-
strelili in zažgali tovornjake in avtobuse v barikadah, ranjeni so bili štirje domačini, 
ki so se po naključju nahajali v bližini barikad. Vse ranjence so po koncu napadov 
hitro oskrbeli in prepeljali v bolnišnico, gasilci pa so začeli z gašenjem tovornjakov in 
avtobusov, čeprav so bile v bližini gorečih vozil tudi protitankovske mine.49 

46 VMSV, ZA, fond 1991, škatla 9: Poročilo Miroslava Debelaka za 5. PŠTO, Ljubljana, 16. 7. 1991; Miro 
Sobočan in Miha Butara: Segmenti iz delovanja ljubljanske TO v letu 1991 (Ljubljana, 1993), str. 43 – 47; 
Andrej Jurjevič: Naš prispevek k osamosvojitvi – Vod vojaške policije 5. PŠTO (Ljubljana, 2006), str. 40 – 
41; glej tudi: Brane Praznik: Branilci domovine. Pripoved o teritorialcih v letu 1991(Ljubljana 2000).

47 Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 2007), str. 86 – 88; Janez Sla-
par: »Za poštenost in resničnost«. V: Vojnozgodovinski zbornik št.8/2002, (Logatec, 2002), str. 4 – 6.
48 VMSV, ZA, fond 1991: Izvajanje b/d 1. okbr – analiza, Komanda 1. okbr, št. 1206-1, 13. 8. 1991. Ver-
jetno so tako z 2. oklepnim bataljonom želeli zaščititi vojašnico v Logatcu, tankovske čete pa je odšla 
proti Sinji Gorici verjetno zaradi odvračanja pozornosti.
49 Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 2007), str. 88 – 89.



36 37

Po končanemu letalskemu napadu je iz Vojašnice Ivana Cankarja proti Logatcu 
po »tankovski cesti« odšel 2. oklepni bataljon (20 tankov M-84 in 10 (po drugih 
podatkih 8) bojnih vozil BVP M-80A). Na prvo oviro je oklepna kolona naletela pri 
mostu čez Belo na »tankovski cesti«. Barikada, ki je bila narejena iz kupa kamenja in 
lažnega napisa »minirano«, je kolono zadržala za približno 20 minut, dokler ni bilo 
ugotovljeno, da sploh ni minirana. Med tem časom so na magistralni cesti Vrhnika 
– Logatec pri Cesarskemu vrhu naredili barikado iz tam pripravljenih tovornjakov, 
bagra in drugih vozil ter nastavili pripravljene protitankovske mine. Barikado sta bra-
nila Diverzantski vod TO Logatec in Zaščitni vod TO Logatec, razmeščena nad cesto 
in železniško progo.

Ko so tanki pripeljali do barikade, je prvi tank ustrelil s topom v barikado, ostali 
tanki so začeli streljati iz mitraljezov, nakar je prvi tank še enkrat ustrelil s topom. 
Barikada se je nato vnela in vozila so začela goreti, razneslo je tudi nekaj protitank-
ovskih min. Ko je barikada še gorela, je prvi tank zapeljal vanjo in jo poskušal prebiti. 
Ogenj je zajel gumijaste dele na tanku, zato je posadka tank začela gasiti, nato pa so 
ga odvlekli ven iz barikade. Na tanke so streljali tudi z ročnimi raketometi, na pomoč 
pa sta prispela tudi 42. in 43. samostojni vod iz Grčarevca ter prostovoljci, ki so bili 
oboroženi tudi s protioklepnimi raketometi M-80 »Zolja«, ki so jih dobili iz Idrije. 
Po razmestitvi na položaje so ob 21.15 pripadniki TO ponovno napadli tankovsko 
kolono, pri čemur so poškodovali dva tanka, iz tankov pa so na njih streljali iz mitralj-
ezov. Tanki se nato niso več približevali barikadi, naslednji dan pa so se začeli vračati 
v vojašnico, kamor so se vrnili do 20. ure 3. julija 1991.50

Čeprav so z barikado uspešno preprečili prodor tankov, so v poveljstvu 
53. ObmŠTO dodali: »Splošna ugotovitev na naši strani je, da imamo premalo 
učinkovitih orožij za protioklepni boj, v začetku prodora smo imeli samo nekaj parov 
ročnih raketnih metalcev51 z bojnimi kompleti, saj je M-84 s temi orožji možno le 
delno onesposobiti za delovanje, podobno je tudi z Zoljami.«. 52

Ob 17.40 je vojašnico zapustila 1. tankovska četa 3. oklepnega bataljona (10 
tankov M-84) in odšla proti Sinji Gorici. Zaradi izpada tankov so pripadniki TO z rake-
tometom M-80 »Zolja« streljali tudi na poveljstvo 1. oklepne brigade v Vojašnici Iva-
na Cankarja. Iz vojašnice so odgovorili z dvema topovskima streloma proti Podčelu, 
izstreljenima iz tankov, razporejenih nad vojašnico proti Sveti Trojici. Tanki so strel-
jali na barikado pri izvozu iz Vrhnike proti Sinji Gorici in jo zažgali, med gorenjem je 
razneslo tudi protitankovske mine v barikadi. Poveljnik protioklepnega voda Igor 
Miklavčič je streljal z raketometom Armbrust na prvi tank iz nadvoza na avtocesto 
pri Sinji Gorici, tanki pa so začeli streljati nazaj. Tanki so nato obstali pred barika-

dami, nato pa se začeli ob približno 18.30 vračati proti vojašnici, ker so dobili ukaz o 
vrnitvi na izhodiščne položaje. Ker je bilo pričakovati nove napade JLA po Vrhniki, je 
TO začela dovažati okrepitve.53 

O obeh poskusih prodora so v 53. ObmŠTO zapisali: »Glede na to, da se je na 
obeh straneh odpiral le manjši ogenj, v času prodora Oklepne brigade na smereh 
proti Ljubljani (na Vrhniki) in Logatcu (na Pustem polju v Logatcu), ki je imel pred-
vsem za cilj dosego cilja s čim manjšimi žrtvami, so bili ognjeni spopadi bolj opozo-
rilnega značaja. Odločilno vlogo pri blokadah smeri so odigrale ovire-blokade, ki so 
omogočale realizacijo naših nalog brez izgub in poškodb ljudi na naši strani. Ver-
jetno pa bi do izgub prišlo, če bi enote JA bile enotne in bolj udarne. Enako bi tudi 
naše enote odgovorile z močnejšim ognjem, kljub slabši opremljenosti in izurjenosti 
v začetnih bojnih dejstvih z nasprotnikom.«.54

Zavzetje zgradbe TO na Prulah
Na Prulah v Ljubljani so vojaki JLA varovali zgradbo, kjer so bile zaledne 

ustanove TO Republike Slovenije, med zasedbo republiškega štaba TO oktobra 1990 
pa je JLA zasedla tudi zgradbo na Prulah in jo varovala še junija 1991. Za napad na 
zgradbo na Prulah so se kmalu po začetku spopadov odločili pripadniki Voda vojaške 
policije 5. PŠTO, ker so imeli v svojih vrstah tudi stanovalca iz bližnjega bloka s Prul 
Primoža Peterco, ki je bil dobro obveščen o razmerah v zgradbi. S tem so seznanili 
tudi poveljnika 5. PŠTO podpolkovnika Miho Butaro in načelnika varnostne službe 
v 5. PŠTO stotinka Marina Medeota. Nato so se 1. julija 1991 s stotnikom Medeo-
tom dogovorili, da zgradbo na Prulah zavzame skupina vojakov Voda vojaške policije 
5. PŠTO, v kateri so bili pod poveljstvom podporočnika Rafka Kokalja še štirje vojaki. 
Zvečer 1. julija 1991 je skupina odšla na ogled objekta, ki so ga začeli nadzorovati 
iz treh strani. Opazili so, da so vojaki verjetno v drugem nadstropju zgradbe, in da 
imajo na strehi zgradbe puškomitraljez. V razgovoru z okoliškimi prebivalci pa so 
izvedeli, da je v zgradbi šest vojakov in poveljujoči podčastnik JLA, eden od vojakov 
pa je Slovenec iz Kopra. Po ogledu položaja so se umaknili. Nato je 2. julija 1991 ob 
14. uri letalo Mig-21 vojaškega letalstva JLA nad Ljubljano prebilo zvočni zid in je bil 
razglašen zračni alarm. Pripadniki Voda vojaške policije so se takrat premaknili na 
ljubljanski grad in sklenili, da zgradbo na Prulah zavzamejo tega dne še pred 15. uro, 
ko je bilo najavljeno premirje. Z osebnim avtomobilom so se odpeljali na postajo 
milice Center, kjer so si sposodili megafon, s katerim so želeli pozvati vojake JLA 
k vdaji. Ko so okoli 14.30 prišli na Prule, so opozorili prebivalce sosednjega bloka 
in hiš, naj se umaknejo na varno ter jim naročili, naj v primeru večjega spopada 

50 Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 2007), str. 90 – 91; VMSV, 
ZA, fond 1991, škatla 9: Izvajanje b/d 1. okbr – analiza, Komanda 1. okbr, št. 1206-1, 13. 8. 1991.
51 Mišljeni so verjetno RB M57
52 VMSV, ZA, fond 1991, škatla 9: Analiza bojnega delovanja TO 53. ObmŠTO Logatec v času od 26. 6. do 
15. 7. 1991, poročilo 53. ObmŠTO za 5. PŠTO št. 804-03147-91 z dne 16. 7. 1991.

53 Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 2007), str. 91 – 92; VMSV, 
ZA, fond 1991, škatla 9: Izvajanje b/d 1. okbr – analiza, Komanda 1. okbr, št. 1206-1, 13. 8. 1991.
54 VMSV, ZA, fond 1991, škatla 9: Analiza bojnega delovanja TO 53. ObmŠTO Logatec v času od 26. 6 do 
15. 7. 1991, poročilo 53. ObmŠTO za 5. PŠTO št. 804-03147-91 z dne 16. 7. 1991.
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pokličejo okrepitve. Skupina Voda vojaške policije 5. PŠTO je nato zavzela položaje 
in določila postopke napada. Nato so prek megafona pozvali vojake k vdaji. Ker ni 
bilo odziva, so izstreli opozorilni strel v okno v drugem nadstropju. Na oknu se je 
nato pokazal poveljujoči podčastnik in zahteval nekaj časa, da nadrejene obvesti, da 
se bo predal. Med tem so pripadniki skupine vojaške policiji 5. PŠTO opazili še druge 
vojake v neprebojnih jopičih in čeladah, ki so se bližali zgradbi. Ugotovili so, da so to 
pripadniki 30. razvojne skupine in jih napotili na širše varovanje območja. Nato so 
od poveljujočega v zgradbi zahtevali, naj pridejo ven neoboroženi in z dvignjenimi 
rokami. Ko so vojaki in podčastnik JLA prišli iz zgradbe, so jih postavili ob steno in 
preiskali ter ugotovili, da res niso oboroženi. Dva pripadnika vojaške policije 5. PŠTO 
pa sta preiskala prostore zgradbe ter potrdila, da so prazni. Ujetim vojakom so uka-
zali, naj sedejo na tla, slovenskega vojaka med njimi pa so umaknili drugam, tudi 
zato, ker je bil vidno pretresen in na robu živčnega zloma. Takoj smo ga vprašali, če 
je bil kakorkoli maltretiran s strani poveljujočega ali pripadnikov nasprotne strani, 
pa je odgovoril, da ne. Nato so se zgradbi približali tudi pripadniki 30. razvojne sk-
upine, ki so poklicali tudi poveljujočega majorja Borisa Mikuša. Po pregledu zgradbe 
so se dogovorili, da zaplenjeno avtomatsko orožje in opremo, razen dveh radijskih 
postaj, predajo vojakom 30. razvojne skupine, ki je odpeljala tudi ujetnike in prevze-
la zgradbo na Prulah. Zavzetje je bilo končano ob 15.15 2. julija 1991, poleg zgradbe 
pa je bilo zajetih šest vojakov JLA in poveljujoči podčastnik z osebno oborožitvijo.55

Zračna obramba v Ljubljanski pokrajini
Na območju 5. PŠTO je bilo tudi več letalskih napadov. Že prvi dan vojne 27. ju-

nija 1991 so enote protizračne obrambe, ki so bile v sklopu varovanja 510. učnega 
centra TO na Igu opazovale prelet helikopterjev. Ob približno 18.30 sta nad Igom 
letela dva helikopterja Mi-8, ko so nanju streljali s protiletalsko raketo Strela 2M. Po 
ukazu 5. PŠTO je streljal vojak Zoran Dernovšek, ukaz iz 5. PŠTO je posredoval pov-
eljnik 510. učnega centra. Kmalu nato so zvezo z enoto vzpostavili tudi neposredno 
iz 5. PŠTO, poveljniku podpolkovniku Mihi Butari so poročali, da so že prejeli ukaz, in 
da bodo odločno delovali. Raketa je zadela enega od helikopterjev, ki je padel na tla 
nedaleč od Iga. V helikopterju so umrli trije člani posadke; kapetan Milenko Jorgić, 
poročnik Eldin Hrapović in vodnik Miroslav Šandor.56 

Kmalu zatem ob približno 19. uri so v Ljubljani s stolpnice Iskre vojaki 30. raz-
vojne skupine z raketo Strela 2M streljali na helikopter SA 341 (Soko H.42) »Gazela«, 
ki je letel nizko nad Ljubljano. Helikopter je bil zadet in je padel na območje Rožne 
doline, v razbitinah sta umrla umrl pilot kapetan Anton Mrlak in vodnik Bojanče 

Sibinovski. Anton Merlak je takrat že sodeloval s TO RS in bil v dogovorih za prestop 
oziroma prelet.57 

Za varovanje prestolnice pred novimi napadi so protiletalske enote 5. PŠTO 
zasedle položaje na Ljubljanskem gradu, vod protizračne obrambe TO Kamnik z 
dvema lanserjema raket Strela 2M pa so po ukazu poslali na območje Brnika, kjer 
mu je poveljevala skupina iz Republiške koordinacije. Vsled naglice in groženj enega 
od članov poveljujoče skupine strelcema raket je prišlo do nepravilnega lansiranja 
dveh raket. Ena pa je obtičala v cevi iz neznanega razloga. Nova zračna nevarnost je 
Ljubljani pretila v nedeljo 30. junija 1991, ko je bil dan alarm za zračno nevarnost, 
ko so vzletela letala iz letališč JLA po drugih republikah bivše Jugoslavije. Zadnjič so 
letala JLA preletela Ljubljano okoli 14. ure 2. julija 1991, ko je Mig-21 prebil zvočni 
zid z namenom zastraševanja ljudi, nato je bil sprožen alarm za zračno nevarnost.58 

Pri Domžalah pa sta letali Mig-21 že dopoldne nekaj po 11. uri 2. julija 1991 na-
padli radijski oddajnik. Radijski oddajnik Domžale sta letali obstreljevali za raketami 
in ga zadeli v anteno in zgradbo, zadeli sta tudi bližnji daljnovod. Okoli radijskega 
oddajnika so bile razporejene enote zračne obrambe 55. ObmŠTO, ki pa niso mogle 
uspešno delovati: »V tem primeru praktično ne moremo govoriti o boju, saj je bil 
to enostranski napad brez možnosti za uspešno obrambo. Enote, ki so posedale 
obrambne položaje okrog radio oddajnika niso sprejele podatka o prihodu agresor-
jevih letal, tako da niso uspeli odgovoriti z ognjem na napad agresorja. PA topovi59 
enote za PZO so zastareli in neprimerni za streljanje na letala, ki letijo z nadzvočno 
hitrostjo. Agresorjevi piloti so nalogo opravili strokovno, ker pa jim ni bilo težko, saj 
so delovali v idealnih pogojih, zavedajoč se, da jim naše orožje ni bilo nevarno. Z 
enotami, ki so sodelovale v zavarovanju objekta, objekt ni možno obraniti pred tako 
oblilo zračnega napada.«60

Zadnji letalski napad je bil napad dveh letal Mig-21 na barikade na Vrhniki, s 
čimer na bi pomagali ponovnemu izpadu 1. oklepne brigade iz Vojašnice Ivana Can-
karja. V torek 2. julija sta nekaj pred 16. uro dve letali iz topov obstreljevali barikade 
pri bencinski črpalki na Vrhniki in pri Sinji Gorici. Letali sta dvakrat preleteli barikade 
in jih obstreljevali iz topov. Barikade so uspeli zažgati in pri tem je bilo uničeno več 
vozil v barikadah. Izstrelki iz letal so ranili štiri domačine, ki so se po naključju znašli 
poleg barikad. Pripadnike enot zračne obrambe 35. ObmŠTO so iz vasi Bevke streljali 
na letali z raketami Strela 2M, vendar ju niso zadeli.61

55 VMSV, ZA, fond 1991, škatla 9: Osvojitev postojanke Prule dne 2. 6. 1991, poročilo pripadnikov VP 
5. PŠTO z dne 14. 3. 1993; Andrej Jurjevič: Naš prispevek k osamosvojitvi – Vod vojaške policije 5. PŠTO 
(Ljubljana, 2006), str. 41.
56 Kosta Nikolić: Rat u Sloveniji 1991. (Istorija 20. veka, Beograd 2011), str. 15.

57 O sestrelitvi glej: Draga Potočnjak: Skrito povelje. (Ljubljana 2013).
58 Janez Švajncer: Obranili domovino (Ljubljana, 1993), str. 231 – 233; Miha Butara, ustna izjava.
59 Okoli oddajnika so bili razporejeni proti letalski topovi Flak M30/38 nemškega izvora iz časa druge 
svetovne vojne.
60 VMSV, ZA, fond 1991, škatla 9: Analiza bojnega delovanja TO 55. ObmŠTO Domžale v času od 26. 6 
do 15. 7. 1991, poročilo 55. ObmŠTO za 5. PŠTO št. 804-03/36-91 z dne 17. 7. 1991.
61 Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991) (Ljubljana, 2007), str. 91 – 92; VMSV, 
ZA, fond 1991, škatla 9: Poročilo o letalskemu napadu na Vrhniki Oddelka za kriminalistične zadeve UNZ 
Ljubljana okolica št. 22/B-13-R-25886/30 z dne 31. 7. 1991.
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Zaključek
V spopadih med osamosvojitveno vojno so imeli v 5. PŠTO enega mrtvega in 

osem ranjenih pripadnikov TO. V JLA na območju 5. PŠTO je bilo pet mrtvih častnikov 
in podčastnikov ter osem vojakov JLA.

V času spopadov so enote 5. PŠTO zajele 33 častnikov in podčastnikov JLA, od 
tega 22 srbske narodnosti, tri slovenske narodnosti, enega Hrvata, enega Albanca 
in še šest drugih.

Zajetih je bilo 130 vojakov JLA, od tega 15 Slovencev, 27 Hrvatov, 12 Srbov, 14 
Albancev, šest Makedoncev in 56 drugih. Ujeti so bili tudi trije pripadniki zvezne 
milice in dve civilni osebi na delu v JLA. Skupaj je bilo ujetih 168 oseb.

Na območju 5. PŠTO je iz JLA prebegnilo 36 častnikov in podčastnikov, 88 voja-
kov in 50 civilnih oseb slovenske narodnosti. Prebegnilo je 33 vojakov, dva civilista in 
en častnik hrvaške narodnosti ter dva vojaka in en častnik srbske narodnosti. Pobeg-
nilo je še šest vojakov drugih narodnosti, skupaj je pobegnilo 217 oseb.

Ob začetku spopadov so bile na območju Ljubljanske pokrajine oziroma 5. PŠTO 
27. 6. 1991 močne sile JLA, ki so bile predvsem v moči svoje oborožitve neprimerljive 
z enotami 5. PŠTO, oboroženimi zgolj z lahko oborožitvijo. Začetek vojne so enote 
5. PŠTO, čeprav še med reorganizacijo, pričakale pripravljene. Ob izpadu oklepnih 
enot JLA iz Vrhnike proti Brniku so skupaj z enotami milice ter drugimi takoj začele z 
odporom, čeprav samo z barikadami ni bilo mogoče ustaviti tankov in oklepnih vozil. 
Ob začetku sovražnosti so enote 5. PŠTO uspešno blokirale vse vojaške objekte in jih 
nadzorovale ves čas sovražnosti. Z blokadami so želeli preprečiti predvsem prodor v 
središče Ljubljane in prevzem nadzora najpomembnejših državnih ustanov s strani 
JLA. Ob začetku bojnih dejstev so enote 5. PŠTO začele tudi z napadi. Prvi uspešen je 
bil napad v Trzinu na vod bojnih vozil ter boj z diverzanti JLA, sledila so zajetja tankov 
na Toškem Čelu in Brezovici. Med napadenimi objekti JLA je bilo izjemno uspešno 
zajetje prisluškovalnega centra na Rožniku ter bivše zgradbe TO na Prulah. Enote 
5. PŠTO so že prvi dan vojne sestrelile helikopter na Barju, kjer so varovale 510. učni 
center TO, pomagale so tudi pri praznjenju skladišča pri Borovnici, od koder so se 
začele oskrbovati enote TO po vsej Sloveniji. Že ob samem začetku vojne so enote 
5. PŠTO uspele vsiliti svojo voljo in način bojevanja sovražniku ter uspele pobudo 
ves čas vojne obdržati v svojih rokah, hkrati pa obvarovati občutljivo ljubljansko 
območje pred uničenjem in še večjimi žrtvami.

Zapisal Martin Premk
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MIHAEL MARKIČ: 
Logistična oskrba TO med 
osamosvojitveno vojno – 5. PŠTO

Mihael Markič je bil rojen leta 1971 v Ljubljani. Diplomiral je na Višji prometni 
šoli v Mariboru. Vojaški rok je služil v 1. generaciji TO na Igu od maja 1991 do no-
vembra 1991 in ima status veterana vojne za Slovenijo. Nato je v januarju 1992 
začel vojaško usposabljanje v prve generacije Šole za podčastnike, nato s činom vod-
nika kot inštruktor za usposabljanje nadaljeval vojaško pot v 510. UC v Ljubljani, 
kjer je na različnih PČ dolžnostih služboval do ukinitve UC, nato pa delal na različnih 
dolžnostih v 52. brigadi SV. Leta 2002 je bil prerazporejen v takratni Center vojaških 
šol v Šolo za častnike, kjer je do leta 2008 opravljal delo na logističnem področju. 
V juniju 2008 je bil prerazporejen v Športno enoto SV, kjer tudi opravlja naloge in 
dolžnosti na logističnem področju.

Slovenska osamosvojitvena vojna ali vojna za Slovenijo, znana tudi kot desetd-
nevna vojna, je bila vojna, s katero je Republika Slovenija med 27. junijem in 7. juli-
jem 1991 odbila napad Jugoslavije, s tem pa potrdila svojo neodvisnost od SFRJ. To 
je bil prvi oboroženi spopad v Evropi po drugi svetovni vojni. Jugoslovanska ljudska 
armada je prvič oboroženo nastopila proti slovenski Teritorialni obrambi oktobra 
1990, ko je zasedla Republiški štab Teritorialne obrambe v Ljubljani. Navzlic pritiskom 
JLA je Teritorialna obramba v maju 1991 začela z usposabljanjem nabornikov v dveh 
učnih centrih: na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru. 23. maja je JLA na pod-
lagi zaigranega incidenta v Pekrah poskušala priti do vojaških obveznikov.

Konec konflikta predstavlja sporazum na Brionih, kjer se je delegacija Evropske 
unije sestala s slovensko, hrvaško in zvezno delegacijo. Po petnajsturnih pogajanjih 
so sprejeli Brionsko deklaracijo62, s katero so bile ustavljene sovražnosti na ozemlju 
Slovenije, slovenska stran je za dobo treh mesecev zamrznila svoje osamosvojitvene 
aktivnosti, kljub temu pa sta slovenska vojska in policija ohranili popolno suverenost 
na slovenskem ozemlju. Predsedstvo SFRJ je nato 18. julija sprejelo odločitev, da se 
JLA v treh mesecih z orožjem in opremo umakne iz Slovenije. Zadnji vojaki so Slo-
venijo zapustili skozi koprsko pristanišče v noči s 25. na 26. oktober.

Vojna je po do sedaj znanih podatkih zahtevala skupno 76 žrtev: 19 na slovenski 
strani, 45 na strani JLA, 12 pa je bilo tujih državljanov. Slovenska stran je imela 182 

ranjenih, JLA pa 146. Enote TO so zajele 4693 pripadnikov JLA in 252 pripadnikov 
zvezne milice, JLA pa je imela v desetdnevnem spopadu uničenih ali poškodovanih 
31 tankov, 22 oklepnih transporterjev, 172 transportnih vozil in 6 helikopterjev.

Vojaška logistika

Opredelitev pojmov logistika in vojaška logistika
Logistika je veda, ki proučuje zakonitosti načrtovanja, organiziranja, usmerjanja 

in kontroliranja tokov materialnih sredstev, osebja in informacij ter učinkovito in 
uspešno izvedbo aktivnosti. Pomen izhaja iz grških besed ''logo'' (zamisel), ''logic'' 
(preračunljiv, logično misleč) in ''logistikos'' (veščina, izkušnje in znanje v razum-
skem ocenjevanju vseh relevantnih elementov v prostoru in času)62.

Na vojaškem področju razumemo besedi vojaška logistika kot zbirni pojem za 
naloge, ki služijo podpori vojske. Pojem logistika je v tem primeru prevzet iz fran-
coske besede ''logen''. Vojaška logistika obsega transport, namestitev in oskrbo 
vojaštva kot tudi transport, skladiščenje in nego vojaškega blaga oz. opreme63.

Temeljno poslanstvo vojaške logistike je zagotavljanje materialnih sredstev 
in storitev, ki oboroženim silam omogočajo izvedbo vojaških operacij. Njen cilj 
je vzdrževati načrtovane zmogljivosti sil s pravočasno, popolno in neprekinjeno 
logistično podporo. Logistični načrti morajo biti narejeni, zahteve oboroženih sil 
morajo biti izpolnjene, logistika pa mora biti pripravljena za hitro in sprotno mobili-
zacijo rezerv, kar pomeni, da sodobna situacija zahteva učinkovito aktiviranje zalog 
materialnih sredstev in pripravljenost nacionalnega gospodarstva na spremembe 
proizvodnje64.

Funkcionalna področja vojaške logistike
Doktrina vojaške logistike opredeljuje šest funkcionalnih področij vojaške logis-

tike, in sicer:
Oskrbovanje−  so dejavnosti, ukrepi in postopki, s katerimi z načrtno upora-

bo materialnih virov ter zalog pravočasno in neprekinjeno zagotavljamo materialna 
sredstva ter storitve, nujne za delovanje poveljstev in enot Slovenske vojske. 

Premiki in transport−  so dejavnosti, ukrepi, postopki in načini za načrtno 
spreminjanje lokacij osebja in materialnih sredstev, s katerimi se zagotavljata urejen 
premik ter gospodarna uporaba razpoložljivih prevoznih zmogljivosti. 

Vzdrževanje−  so dejavnosti, ukrepi in postopki poveljstev in enot, s katerimi 
se zagotavljajo tehnična brezhibnost in razpoložljivost ter zanesljivost delovanja ma-62 Brionska deklaracija je dokument, podpisan 7. julija 1991 med Slovenijo in SFRJ pod političnim po-

kroviteljstvom Evropske unije, s katerim so bile ustavljene sovražnosti na ozemlju Slovenije, ta pa je za 
dobo treh mesecev zamrznila osamosvojitvene aktivnosti. (Wikipedia [online], 26. 1. 2012. Dostopno 
na naslovu: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_osamosvojitvena_vojna).

62 Doktrina vojaške logistike, 2006, 75
63 Podbregar, 2007, 11
64 Doktrina vojaške logistike, 2008, 14
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terialnih sredstev. Vodilno načelo vzdrževanja na bojišču je popravilo čim bliže pred-
nji bojni črti delovanja, kolikor je to operativno mogoče in izvedljivo, kar zahteva 
visoko izurjenost in opremljenost enot za vzdrževanje. Glavna naloga vzdrževanja je 
zagotavljanje čim več operativnih bojnih sistemov na bojišču.

Zdravstvena oskrba−  vključuje ukrepe, posege in postopke za krepitev, 
ohranitev in povrnitev zdravja pripadnikov Slovenske vojske. Zagotavlja se po 
načelih in standardih vojaške medicine, ki temeljijo na spoznanjih in dognanjih 
sodobne medicinske znanosti ob upoštevanju posebnosti, ki se pojavljajo pri pos-
amezniku ter v vojaških organizacijah zaradi posebnosti okolja, s poudarkom na 
zmanjševanju negativnih učinkov okolja in oborožitvenih sistemov na človeka. Us-
trezno in učinkovito načrtovanje ter izvajanje zdravstvene oskrbe vplivata na spo-
sobnost in moralo pripadnikov Slovenske vojske, zato je zdravstvena oskrba eden 
najpomembnejših dejavnikov bojne učinkovitosti enot.

V − vojaško infrastrukturo spadajo pridobitev, gradnja, vzdrževanje ter de-
lovanje objektov in infrastrukturnih instalacij ter razpolaganje z njimi. Vključuje 
prometno, energetsko, komunalno in informacijsko infrastrukturo ter objekte 
za skladiščenje, nastanitev in delo ter letalske in mornariške objekte, vadišča in 
poveljniška mesta. Slovenska vojska si potrebno infrastrukturo za življenje, delo in 
delovanje v miru in vojni zagotavlja v sodelovanju s pogodbenimi partnerji za dela 
na infrastrukturi ter v sodelovanju z zavezniki.

Finančna zagotovitev−  Slovenske vojske vključuje dejavnosti, ukrepe in 
postopke poveljstev in enot Slovenske vojske, s katerimi se zagotavljajo načrtovanje 
finančnih virov, zakonitost ter učinkovitost finančnega poslovanja, zanesljivost 
finančnih podatkov in informacij ter točnost in popolnost knjigovodskih listin65.

Načela vojaške logistike
Načela vojaške logistike izhajajo iz splošnih spoznanj o zakonitostih delovanja 

oboroženih sil in zgodovine vojaških spopadov. Predstavljajo podlage, na katerih 
se gradi organizacija logistične podpore vojaških operacij. Načela vojaške logistike 
so: ekonomičnost, enostavnost, osredotočenost, pravočasnost, predvidevanje, pre-
glednost, prilagodljivost, pristojnost, sodelovanje, usklajenost in zadostnost66.

Ekonomičnost−  je načrtovana, usklajena in učinkovita uporaba danih 
logističnih virov za doseganje največjih mogočih učinkov. Kaže se s porabo material-
nih in finančnih sredstev (stroški) ter z vloženimi napori izvajalcev.

Enostavnost−  opredeljuje način organiziranosti in izvedbe logistične pod-
pore vojaški operaciji, ki mora težiti k preglednosti ter preprostemu razumevanju 
sodelujočih.

Osredotočenost−  je usmerjenost vseh dejavnosti in logističnih virov v zag-
otovitev uspeha načrtovanega delovanja. Dosega se po načelu od pomembnega 
(točke osredotočenja) do manj pomembnega.

Pravočasnost−  opredeljuje, da morajo biti vse naloge logistike opravljene v 
dogovorjenem ali predpisanem času. Zamude pomenijo zmanjševanje bojne moči 
enot in posledično lahko tudi izgubljene bitke. Sistem in subjekti logistike morajo 
biti organizirani, tako da lahko pravočasno zagotavljajo vse ukrepe, nujne za dose-
ganje ciljev.

Predvidevanje−  je ocenjevanje in načrtovanje verjetnih potreb po logistični 
podpori na vseh funkcionalnih področjih logistike ter različnih ravneh logistične 
podpore, in sicer še pred izraženimi zahtevami enot.

Preglednost− : štabni organi logistike in enote morajo imeti v vsakem tre-
nutku natančne podatke o stanju na vseh funkcionalnih področjih logistike, saj so 
bistven element pri odločanju poveljnikov.

Prilagodljivost− : sistem logistične podpore mora biti prilagodljiv in ustrezno 
odziven za dosego uspeha v operaciji.

Pristojnost− : je tudi odgovornost, ki mora biti natančno določena in ned-
voumna.

Sodelovanje− : na področju logistične podpore mora biti vzpostavljena 
najvišja stopnja sodelovanja med vsemi funkcionalnimi področji logistike, drugimi 
funkcijskimi področji, med enotami, ki jih podpira, ter vsemi drugimi subjekti, ki 
lahko prispevajo k zanesljivosti in uspešnosti.

Usklajenost− : zahteva logično in pregledno sodelovanje, obveščanje ter del-
itev nalog na različnih ravneh vodenja, poveljevanja in upravljanja.

Zadostnost− : logistična podpora omogoča načrtovano količinsko in kako-
vostno podporo enotam ter s tem izpolnjevanje njihovih poslanstev in nalog67.

Teritorialna obramba

Ustanovitev TO
»Nihče ni svoboden, kdor ni samega sebe gospodar.« 
       Claudius68

Ko so poleti leta 1968 države članic Varšavskega sporazuma napadle 
Češkoslovaško, je ta napad prepričal jugoslovanski politični in vojaški vrh, da Jugo-
slavija potrebuje učinkovitejše oborožene sile in posledično je bila sprejeta doktrina 
splošne ljudske obrambe. To je pomenilo novo organiziranost v vseh republikah 
takratne skupne države.

65 Doktrina vojaške logistike, 2008, 43-68
66 Doktrina vojaške logistike, 2008, 16

67 Doktrina vojaške logistike, 2008, 16
68 Vir: Arnes [online] 26. 3. 2012. Dostopno na naslovu: http://www2.arnes.si/~kpcapris3/svoboda.htm
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Do tega prelomnega trenutka je v SFRJ edino oboroženo funkcijo vseh narodov 
skupne države predstavljala Jugoslovanska ljudska armada. Jugoslovanski vojaški in 
politični vrh se je odločil odpraviti vojaški monopol JLA in tako za ustanovitev decen-
tralizirane in množičnejše oblike organiziranega oboroženega splošnega ljudskega 
odpora poimenovanega Teritorialna obramba. 

Po ustanovitvi 20. novembra 1968 se je Teritorialna obramba večkrat orga-
nizacijsko spreminjala69.

Faze razvoja Teritorialne obrambe

Prvo razvojno obdobje Teritorialne obrambe
Prvo razvojno obdobje, ki traja med letoma 1968 in 1974, se začne z ustanovit-

vijo Glavnega štaba, formirajo se tudi conski štabi in uzakonijo se posamezne terito-
rialne enote. Znotraj organizacije oboroženih sil je imela Teritorialna obramba vlogo 
pomožnih sil Jugoslovanske ljudske armade, poveljevalo se je v slovenskem jeziku, 
njeni pripadniki so se počutili kot slovenski vojaki in kot prav takšne so jih sprejemali 
tudi prebivalci.

V letu 1969 je bilo formiranih šest conskih štabov Teritorialne obrambe s 24 
odredi, znotraj katerih so bili njeni pripadniki razporejeni v 62 bataljonov z 215 pe-
hotnimi četami. Teritorialna obramba je skupaj štela 27.826 pripadnikov.70 Formiran-
je conskih štabov se je končalo poleti 1973.

Glavne značilnosti TO so bile:
oborožitev je bila zgolj lahko orožje,- 
delovala je po domobranskem principu – obramba socialistične oblike - 
družbene organizacije v Sloveniji,
poveljevanje in govor sta potekala v slovenskem jeziku,- 
financirala jo je SRS,- 
ni bilo vrhovnega štaba TO,- 
poveljnike je določal Tito oziroma Predsedstvo SFRJ,- 
uporabljali so drugačno pokrivalo kot v JLA (simbolno razločevanje),- 
ni bilo služenja vojaškega roka,- 
v zvezo komunistov je bil vključen manjši odstotek njenih članov,- 
dobivala je dvanajstkrat manj sredstev kot JLA,- 
taktika delovanja in usposabljanja je temeljila predvsem na partizanskem - 
načinu bojevanja71.

Drugo razvojno obdobje Teritorialne obrambe
Drugo razvojno obdobje se je končalo v letu 1980. Iz šestih con je nastalo 13 

pokrajinskih štabov in s tem se je tudi končala notranja delitev prostora. V tem 
šestletnem obdobju lahko govorimo tudi o obdobju utrjevanja in posodobitve Teri-
torialne obrambe kot samostojne komponente oboroženih sil in njenega notranjega 
urejanja. Obdobje je torej zaznamovala zamenjava zastarelega orožja z modernejšim. 
Največja težava pri zamenjavi zastarelega orožja je predstavljala jugoslovanska 
oziroma domača vojaška industrija, ki kljub zagotovljenim finančnim sredstvom ni 
zmogla v celoti zadostiti povpraševanju po oborožitvi. Povprečna realizacija zagoto-
vitve naročenih sredstev je bila le nekaj več kot 50-odstotna72.

Tretje razvojno obdobje Teritorialne obrambe
Tretje razvojno obdobje je trajalo deset let, in sicer vse do leta 1990, do začetka 

slovenske osamosvojitvene vojne73. Glavna značilnost tega obdobja je reorganizacija 
13 pokrajinskih štabov v miru v 7 štabov v vojnem stanju, zmanjševanje številčnega 
stanja pripadnikov enot TO ter vključitev Narodne zaščite (NZ) v sistem Teritorialne 
obrambe.

Narodna zaščita je postala sestavni del TO v vojni in je predstavljala edinstveno 
rešitev v Sloveniji, ki se je še kako pomembno izkazala pri projektu Manevrske struk-
ture narodne zaščite, ki bo opisan v nadaljevanju naloge. 

Narodna zaščita je bila v skladu z ustavnimi določili opredeljena kot najširša 
oblika samozaščitnega in samoobrambnega delovanja občanov in delovnih ljudi, 
odgovornost za njeno usposabljanje za oborožen boj pa so bili zadolženi štabi TO74.

V skladu s finančnim in strateškim načrtom se je nadaljevalo opremljanje TO z 
oborožitvijo in v tem času je bila TO dobro oborožena in je bilo zadnjega dne leta 1989 
opaziti zgolj manjše primanjkljaje v protioklepnih in protiletalskih oborožitvenih 
sistemih. Konec leta 1989 je torej TO v svoji sestavi imela približno 70.000 pripad-
nikov, ki so bili dobro opremljeni in izurjeni.

Če povzamemo, so bili v začetnem obdobju odnosi med TO in JLA na vseh 
ravneh skrajno korektni in delovni. JLA je TO nudila vso pomoč pri oblikovanju in 
usposabljanju novoustanovljenih enot. 

Predvsem v začetnem obdobju TO zaradi stanja in stopnje bojne pripravljenosti 
nikakor ni ogrožala JLA kot nosilne oborožene sile takratne skupne države. Bolj ko se 

69 Mikulič, 2005, 31
70 Bolfek, 2010, 34
71 Bernik, 2010, 12

72 Bolfek, 2010, 94
73 Osamosvojitvena vojna – Slovenska osamosvojitvena vojna ali vojna za Slovenijo, znana tudi kot de-
setdnevna vojna, je bila vojna, s katero je Republika Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila 
napad Jugoslavije, s tem pa potrdila svojo neodvisnost od SFRJ. Vir: Wikipedia [online], 19. 2. 2012. 
Dostopno na naslovu: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_osamosvojitvena_vojna
74 Bolfek, 2010, 96
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je TO razvijala in bolj ko se je dvigovala stopnja njene bojne pripravljenosti, slabši so 
bili odnosi s krovno oboroženo silo – JLA. Na navedene trditve nakazujejo dogodki 
januarja leta 1990, ko je Republiški štab Teritorialne obrambe (RŠTO) po navodilih 
iz vrha JLA izdal ukaz o pregledu in popisu orožja, streliva in minsko eksplozivnih 
sredstev, ki se hranijo zunaj vojašnic JLA in zaključujejo s sprejetim sklepom na 
Vojnem svetu v Beogradu konec aprila istega leta, da je potrebno vse orožje, strelivo 
in minsko eksplozivna sredstva takoj predati na hranjenje v objekte JLA. Dejanska 
razorožitev je bila izvedena z ukazom sredi maja leta 1990 in je potekala v popolni 
tajnosti in brez vednosti takratnega republiškega vodstva75.

Po poskusu razorožitve slovenske TO s strani JLA je bilo možno pričakovati 
vojaški konflikt. 

Slovenija se v primeru vojaškega konflikta zaradi zmanjšanja obsega oborožitve 
po vsej verjetnosti ne bi mogla uspešno braniti. Iz spontanega odpora proti odvze-
mu orožja slovenske TO je nastala ena najbolj organiziranih akcij v Sloveniji. Rezultat 
je bila organizirana in oborožena vojaška formacija enot in štabov, ki so jo pozneje 
poimenovali Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ).

Slovenska Milica in Narodna zaščita
Domoljubje pripadnikov milice oziroma spoštovanje in zagotavljanje osnovnih 

človeških vrednot in demokratičnih načel oziroma načel pravne in socialne države je 
bil sistem, ki je bil učinkovit in izjemen, saj so miličniki narodno zaščito kot najširšo 
organizirano obliko samozaščitnega delovanja sprejeli za svojo. Ob vzpostavitvi 
tega koncepta so začeli usposabljati vse strukture narodne zaščite, tako da so ob 
preprečitvi »mitinga resnice« in v osamosvojitveni vojni imeli vsi dovolj varnostno 
obrambnih znanj in izkušenj. Zvezni organi so narodno zaščito imeli za nekakšno 
slovensko posebnost, podedovano iz druge svetovne vojne, čeprav je niso prav do-
bro razumeli niti v organizacijskem, kaj šele v vsebinskem pomenu. Zvezni organi 
in Jugoslovanska ljudska armada so spoznali, kaj je narodna zaščita, ko so se jim 
državljani Republike Slovenije skupaj s slovensko milico in Teritorialno obrambo za-
konito uprli tudi z orožjem in tako v osamosvojitveni vojni pred 21 leti zavarovali 
interese slovenskega naroda in njegovo identiteto ter se s tem izpostavili in dokazali 
kot največji domoljubi76.

Danes se morda marsikdo ne zaveda, da so bili prav ti predpisi, organiziranost, 
usposabljanje in vse drugo, povezano z narodno zaščito, osnova za vzpostavitev in 
delovanje Manevrske strukture narodne zaščite v letu 1990 in med osamosvojit-
veno vojno v Republiki Sloveniji.

Operacija »Sever«
Beseda »sever« je v tistih časih kazala na »določen« odpor slovenske milice 

in drugih delavcev organov za notranje zadeve do nekaterih rešitev, ki jih je takrat 
ponujal »jug« oziroma Zvezni sekretariat za notranje zadeve, Zvezni sekretariat 
za ljudsko obrambo in Jugoslovanska ljudska armada. In prav zaradi tega beseda 
»sever« nikakor ni le sinonim za delovanje slovenske milice v času, ko je miting v 
Sloveniji preprečila, temveč je tudi sinonim za delovanje slovenske milice in drugih 
delavcev organov za notranje zadeve v vseh procesih, ki so prispevali k osamos-
vojitvi Slovenije, vključno z osamosvojitveno vojno in odhodom zadnjega vojaka JLA 
iz Slovenije77.

Slovenska milica se je proti koncu 80. let aktivno vključevala v procese varo-
vanja osamosvojitve.

Operacija Sever predstavlja prvi odkriti primer nasprotovanja slovenske oblasti 
zveznim organom v Beogradu. 

Eden prelomnih trenutkov je bil 1. december 1989, ko so z operacijo Sever 
preprečili prepovedano veliko zborovanje v Ljubljani »t. i. miting resnice«, s katerim 
so hoteli Srbi in Črnogorci Sloveniji predstaviti svojo in edino resnico o Kosovu. 

Naloga milice je bila preprečitev prihoda mitingarjev v Ljubljano. Za ta namen 
so bile izdane naloge milici, ki so določale:

postavitev cestnih nadzornih točk v Krakovskem gozdu in Dobruški vasi za za-- 
vrnitev mitingarjev,
postavitev dodatnih manjših nadzornih točk v Mednem pri Medvodah in v Br-- 
ezovici pri Ljubljani v primeru, če bi se mitingarji najprej odpravili po nakupih 
v Italijo in Avstrijo in se nato vrnili v Ljubljano,
pregled vseh vlakov na postaji Dobova- 78.

Uspešna preprečitev zborovanja je bila posledica skrbno pripravljenega načrta, 
ki je predvideval vse možne variante prihoda mitingarjev v Ljubljano. 

»Akcija Sever predstavlja najmanj dvoje: za slovensko javnost je bil to prvi 
primer odkritega zoperstavljanja slovenskih oblasti in njenih izvršilnih organov 
srbski hegemoniji in pretenzijam srbske oblasti za pokoritev slovenskega vodstva 
in naroda ter odkrita in temeljna demonstracija oblasti na svojem ozemlju. Za or-
gane za notranje zadeve pa je akcija predstavljala eno zadnjih velikih preizkušenj 
in pomemben kompas za nadaljnje strokovno delo, pred junijsko-julijskimi dogodki 
nepolni dve leti kasneje«79.

Tudi ostali avtorji, ki so analizirali dogodke in aktivnosti v operaciji Sever, se 
strinjajo, da je bila uspešno izvedena.

75 Mikulič, 2005, 15
76 Čas, 2009, 38

77 Čas, 2009, 39
78 Peklar, 2009, 20
79 MNZ, 1996, 19
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Akcija »Sever« ni bila niti začetek niti konec osamosvojitvenih procesov, saj so 
se določeni procesi in dogodki nenehno stopnjevali in zaostrovali, kar je povzročilo 
nove in nove akcije, vse do osamosvojitvene vojne, v kateri sta slovenska milica in 
slovenska Teritorialna obramba opravili zgodovinsko nalogo. Akcija »Sever« ni bila 
klasična akcija, temveč je bila pomemben del osamosvojitvenih procesov.

Pomenila je veliko več kot le preprečitev »mitinga resnice«, saj so ob tem v milici 
in drugih operativnih službah organov za notranje zadeve vse leto potekala različna 
usklajevanja kakor tudi priprave na mobilizacijo aktivnega in rezervnega sestava 
milice ter tehničnih sredstev. Pri vseh teh nalogah je sodelovalo 6472 miličnikov, 
rezervnih miličnikov in drugih delavcev organov za notranje zadeve80.

Lahko zaključimo, da je akcija »Sever« sinonim za delovanje slovenske milice v 
vseh procesih, ki so prispevali k osamosvojitvi Slovenije, vključno z osamosvojitveno 
vojno in odhodom zadnjega vojaka JLA iz Slovenije.

Manevrska struktura narodna zaščite (MSNZ)
»Sanje so uresničljive, če premoreš pogum, da greš z njimi.«
       Albin Mikulič81

Nastanek
»Projekt MSNZ je bila tajna vzpostavitev poveljstev in štabov, lojalnih sloven-

skih oblasti ter zametek Slovenske vojske, ki so jo imenovali Vojska Republike Slo-
venije (VRS)«82. 

Projekt je v začetku nastajal brez ustrezne zakonske podlage. Glavni organiza-
torji so nato v okviru Zakona o ljudski samoobrambi in narodni zaščiti našli pravno 
podlago, s katero so lahko omogočili nastanek MSNZ83. Glavna pobudnika sta bila 
Anton Krkovič in Vinko Beznik, ki sta vsak po svoji liniji organizirala delovanje. Od 
sredine maja 1990 so se v tajnosti začele aktivnosti organiziranja in povezovanja v 
vseh pokrajinah v Sloveniji. Projekt MSNZ je bil nekakšna vmesna oziroma začasna 
organizacija, ki je nastala po sporu med vodstvom RŠTO, ki je bilo proti jugoslovan-
sko usmerjeno, in med novoizvoljenim vodstvom Republike Slovenije (RS).

Popolna organizacijska shema z vsemi imeni do ravni občin je bila prvič pred-
stavljena ožjemu republiškemu vodstvu v Kočevju konec avgusta 199084. Uradno je 
bil imenovan načelnik MSNZ Anton Krkovič. 

Na podlagi analize možnih vojnih situacij je bila 7. septembra 1990 na zgodovin-
skem sestanku na Pristavi nad Stično sprejeta direktiva za popolno delovanje MSNZ, 
na podlagi katere so se izdelali nujni dokumenti vojnega načrta in delovne karte. 
Prvič je bila kot možen agresor omenjena JLA85.

Organiziranost Manevrske strukture  
narodne zaščite

MSNZ je bila na ozemlju Slovenije organizirana v trinajst Pokrajinskih štabov 
narodne zaščite (PŠNZ), kot je razvidno v tabeli 1.

80 Čas, 2009, 42
81 (Mikulič, 2005, 1)
82 Mikulič, 2005, 24
83 Mikulič, 2005, 52
84  Janša, 1992, 53 85 Mikulič, 2005, 43

Pokrajinski štab MSNZ Ljubljana – mesto 
V Ljubljanski pokrajini je deloval Mestni štab za TO 
s podrejenimi Območnimi štabi (OŠ) TO Ljubljana 
Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste – Polje, 
Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič – Rudnik.

Pokrajinski štab MSNZ Gorenjska 
Na Gorenjskem so bili Pokrajinskemu štabu MSNZ 
podrejeni naslednji Območni štabi: Kranj, Jesenice, 
Radovljica, Tržič in Škofja Loka.

Pokrajinski štab MSNZ Dolenjska

Pokrajinski štab MSNZ Ljubljana – okolica 
Vključeval je Območne štabe TO Domžale, Kamnik, 
Litija, Vrhnika, Grosuplje, Logatec, Ribnica in Kočevje.

Pokrajinski štab MSNZ vzhodna Štajerska, kateremu 
so bili podrejeni naslednji Območni štabi TO: Maribor, 
Ruše, Slovenska Bistrica, Ptuj, Lenart, Pesnica in Ormož.
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Janša pravi, da je bil rezultat akcije MSNZ 20.000-glava oborožena formacija, ki 
je bila sposobna slabe tri mesece po razorožitvi TO in ob tesni pomoči milice zavaro-
vati Slovenijo pred kakršnimkoli oboroženim presenečenjem86.

Vsi izbranci MSNZ v štabih in milici so delovali tajno in po svojih najboljših 
močeh. 

Zaradi preobsežnosti gradiva bom v nadaljevanju predstavil zgolj Pokrajinski 
štab MSNZ Ljubljana mesto.

Pokrajinski štab MSNZ Ljubljana mesto
V Mestni štab MSNZ Ljubljana mesto je bilo vključenih pet občinskih štabov 

MSNZ, in sicer Ljubljana Center, Ljubljana Vič, Ljubljana Moste – Polje, Ljubljana 
Bežigrad in Ljubljana Šiška. Prav tako so bile mestnemu štabu direktno podrejeni 1., 
2. in 3. odred MSNZ. Mestnemu štabu je poveljeval takrat major Miha Butara. 

Pokrajinski štab MSNZ zahodna Štajerska, kateremu so 
bili podrejeni naslednji Območni štabi TO: Slovenske 
Konjice, Šentjur pri Celju, Laško, Celje, Šmarje pri Jelšah, 
Žalec, Velenje in Mozirje. 

Pokrajinski štab MSNZ Južnoprimorska, kateremu so 
bili podrejeni naslednji Območni štabi TO: Sežana, Izola, 
Piran in Koper.

Pokrajinski štab MSNZ Severnoprimorska, kateremu so 
bili podrejeni naslednji Območni štabi TO: Nova Gorica, 
Idrija, Tolmin, Ajdovščina.

Pokrajinski štab MSNZ Pomurje, kateremu so bili 
podrejeni naslednji Območni štabi TO: Gornja Radgona, 
Lendava, Ljutomer in Murska Sobota.

Pokrajinski štab MSNZ Zasavje, ki je vključeval 
Območne štabe TO Hrastnik, Trbovlje in Zagorje.

Pokrajinski štab MSNZ Posavje, ki je vključeval 
Območne štabe TO Brežice, Krško in Sevnica.

Pokrajinski štab MSNZ Koroške, ki je vključeval 
Območne štabe TO Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, 
Dravograd in Radlje ob Dravi.

Pokrajinski štab MSNZ Notranjske, ki je vključeval 
Območne štabe TO Postojna, Cerknica in Ilirska Bistrica.

MSNZ-30. razvojna skupina TO s sedežem v Kočevski Reki.
Tabela 1: Pregled pokrajinskih štabov narodne zaščite  (Vir: lasten, povzeto po Mikulič, 2005)

Slika 1: Kadrovska sestava vodstev MSNZ v Ljubljanski pokrajini87

86 Janša, 1992, 52
87 Vir: OZVVS [online]. Citirano 28. 3. 2011. Dostopno na naslovu: http://www.veteraniljubljane.si/index.
php?page=vsebina&page_id=31
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Razorožitev Mestnega štaba TO (MŠTO) v mesecu maju 1990, ki ga je s posebno 
pozornostjo zaradi specifičnih dejavnikov in njegovega pomena nadzorovalo vod-
stvo RŠTO, je na zaposlene delovala zelo moreče.

Aktivnosti glede projekta MSNZ so se začele konec junija 1990 s sestankom 
med Antonom Krkovičem in Miho Butaro, v katerem sta si izmenjala izkušnje glede 
razorožitve TO in nadaljnjih aktivnosti, predvsem v smislu organiziranja močne 
obveščevalne mreže.

Dejavnosti so se v polnem teku nadaljevale avgusta. Ustanovljen je bil pokra-
jinski štab MSNZ za pokrajino Ljubljana mesto. V strogi tajnosti in ob upoštevanju 
vseh varnostnih ukrepov so pripravili načrt bojnega delovanja, načrt izvzema orožja 
iz skladišča JLA, načrt nakupa orožja za potrebe MSNZ, načrt uporabe sil, izbrali so 
nova mobilizacijska zbirališča in izdelali nov načrt alarmiranja, določili so vojaške 
lokacije za štiriindvajseturno spremljanje sil JLA in zagotovili sistematično spreml-
janje vseh koristnih informacij.

Veliko večino oborožitve, streliva, minsko eksplozivnih sredstev in vojaške 
opreme so pripadniki MSNZ z neverjetno iznajdljivostjo izvzemali iz skladišč, ki so 
bila pod nadzorom JLA in jih prevažali na tajne lokacije v Ljubljani in njeni okolici.

Pri izvajanju svojih aktivnosti so zelo dobro in tesno sodelovali z milico. Dogo-
vorjeni so bili o medsebojnem operativnem in bojnem delovanju. Vsi prevozi 
oborožitve, streliva in minsko eksplozivnih sredstev iz Gotenice v Ljubljano so bili 
trojno varovani. Zavarovanje prevoza orožja se je izvajalo v treh obročih:

neposredno zavarovanje se je izvajalo s skupinami za zavarovanje iz lastne sestave, − 
nekoliko širše zavarovanje pa so opravljali pripadniki zaščitne enote milice − 
(ZEM), kasneje specialne enote policije,
najširši obroč zavarovanja pa so ponovno izvajali pripadniki MSNZ− 88.

Sestava in sredstva  
v MSNZ Ljubljanske pokrajine

V sestavo enot je bilo v prvi fazi delovanja do 14. 9. 1990, ko je bilo poročanje 
na predsedstvu Republike Slovenije, vključeno več kot 2300 oboroženih pripadnikov. 
Oborožena sestava se je do prenosa MSNZ v sestavo nove TO 4. 10. 1990 povečala 
na 3200 pripadnikov. Preostali pripadniki so oboroženo delovali na izvidniško 
obveščevalnih nalogah spremljanja in nadzora JLA. Skupno je v ljubljanski MSNZ 
delovalo več kot 4200 ljudi89.

Oborožitev in oprema je bila shranjena na več kot 50 skrivnih lokacijah, nekater-
im ključnim enotam, ki so bile predvidene za delovanje v prvem bojnem načrtu, pa so 
oborožitev, strelivo in opremo »podelili na roke« in so jo pripadniki hranili doma. Ve-
liko število intervencijskih enot je bilo pripravljeno za delovanje v vsakem trenutku.

Logistična oskrba MSNZ v Ljubljanski pokrajini
Vse aktivnosti so bile dejansko usmerjene v zagotavljanje optimalnih pogojev 

za obrambo ob morebitni agresiji JLA.
Na logističnem področju se je izvajalo premeščanje in prerazporejanje orožja 

po skrivnih lokacijah in zapolnjevanje z novimi sredstvi. Enote PŠTO so v ta namen 
prejele še dodatne količine oborožitve in streliva, kar je bilo zelo pomembno pri 
opremljanju podenot90.

Da bi potrdil svoje domneve o načinu zagotovitve logistične podpore na območju 
Ljubljanske pokrajine in za potrebe njenega podrobnejšega pregleda, na kateri tudi 
temelji težišče moje naloge, sem dne 27. 11. 2011 opravil poglobljen intervju s sto-
tnikom Ivom Furlanom, ki je v ključnih letih, kar zadeva logistično popolnitev enot, 
opravljal odgovorno funkcijo pomočnika načelnika MSNZ Ljubljanske pokrajine za 
logistiko.

88 Mikulič, 2005, 62
89 Mikulič, 2005, 62
90 Mikulič, 2005, 62
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Sodelovanje Milice v MSNZ
Na dogodke v zvezi z odvzemom orožja TO se je odzvala tudi milica. Majhen del 

orožja milice, ki je bil v skladiščih TO, jim je zasegla JLA. Zaradi teh dogodkov sta se 
sestala Anton Krkovič, ki je bil sekretar za ljudsko obrambo v Kočevju in Vinko Beznik, 
poveljnik Vadbenega centra posebnih in vojnih enot milice, in se začela dogovarjati 
o zaščiti orožja, streliva in druge opreme v skladiščih.

Eno od glavnih skladišč orožja in streliva milice je bilo na zaprtem območju Go-
tenice, ki je bilo pod nadzorom in varovanjem Službe državne varnosti (SDV), ki je 
bila pod močnim formalnim in neformalnim vplivom centrale iz Beograda. 

V primeru zaostritve odnosov je bila milica edina oborožena sila, ki je bila prip-
ravljena nuditi oborožen odpor. Milica je bila dobro usposobljena in nacionalno ses-
tavljena izrazito slovensko.

Enote TO se bile v tem času skoraj brez oborožitve in pod vodstvom, ki je bilo 
pod močnim vplivom JLA, ki je nasprotovalo vsem odcepitvenim težnjam Slovenije.

Vinko Beznik je ob pomoči zaupnih sodelavcev v strogi tajnosti in z ukano v 
začetku junija 1990 zavzel varovanje nad zaprtim območjem Gotenice91.

V avgustu 1990 je bila zaradi trenutnih varnostnih razmer in z namenom izva-
janja posebnih oziroma specialnih nalog ustanovljena Specialna enota milice (SEM). 
Kot samostojna enota je bila neposredno podrejena republiškemu sekretarju za 
notranje zadeve92.

Pripadniki milice so aktivno sodelovali v projektu MSNZ in uspešno ter tvorno 
koordinirali postopke in aktivnosti s pripadniki TO na celotnem ozemlju Slovenije.

Prav zaradi visoke varnostne in obrambne sposobnosti, ki si jo je pridobila z 
večletnim trdim delom, ter njene pripadnosti in domoljubnosti, je milica kot celota 
in skupaj z drugimi delavci organov za notranje zadeve prispevala zelo velik delež k 
osamosvojitvi Republike Slovenije.

Logistična oskrba TO v osamosvojitveni vojni
Logistika je eden pomembnejših dejavnikov tako pri napotitvi vojaških sil na 

območje delovanja kot tudi pri zagotavljanju njihove vzdržljivosti v času izvajanja 
poslanstva. Brez učinkovite logistike si ni mogoče zamisliti uspešno izvedene vojaške 
operacije ne glede na stopnjo njene intenzivnosti. To pomeni zagotovitev ustrezne 
podpore v pravem času in na pravem mestu93.

Različni načini bojevanja določajo tudi različne načine logistične podpore 
vojaških enot. 

JLA je dopolnila nova struktura – Teritorialna obramba, ki je delovala po nekdan-
jih partizanskih odredih. Z njo naj bi zagotovili vojaški nadzor nad vsem ozemljem. 
Bila bi množična in sestavljali bi jo prebivalci občin, kjer bi enote v primeru potrebe 
tudi uporabili. Enote so bile enonacionalne, visoko motivirane, neobremenjene z 
nastanitvijo in oskrbo ter najbolj celovito povezane s prebivalstvom. 

TO je doživela v nekaj letih obstoja in razvoja zelo visok napredek. Organizira-
na je bila že, tako da je uspešno izvajala naloge, ki izhajajo iz koncepcijskih stališč. 
Po številu, organiziranosti, opremljenosti in razporeditvi je bila TO že prav tako 
na visokem nivoju. Brigade, odredi in bataljoni so bili pripravljeni na izvajanje iz-
redno razsežnih akcij na temelju partizanskega delovanja. Manjše enote TO so bile 
razvrščene po celotnem ozemlju republike z nalogo, da nadzorujejo ozemlje, rajone 
in objekte ter skrbijo za varnost. Prav tako so bile enote TO usposobljene za diver-
zantske in druge akcije. Tako je sistem SLO imel razpredeno mrežo na fronti in v 
zaledju. Enote TO so bile pripravljene na vojno na vsakem delu ozemlja in so bile v 
številni prednosti pred potencialnim napadalcem.

Razpršenost in veliko število vojaških skladišč, ki so bila večinoma zunaj nep-
osrednega dosega večjih vojašnic JLA, sta bili značilnost druge skupine objektov, ki 
jih je bilo laže blokirati in vojaško obvladati. Majhnost in kratkost obsega vojaških 
akcij pri zasedbi teh skladišč sta omogočali lokacija in okolica območja94.

Pri vojaškem skladišču Borovnica je bila odločilna njegova lega v zatrepni do-
lini Prušnice, ki je imela izhod le nizvodno in je bila reliefno zatesnjena z zahoda, 
juga in vzhoda. Zato je bila blokada preprosta in učinkovita, kar je prisililo enoto 
JLA, ki je varovala vojašnico, k predaji. Dostop intervencijskih enot JLA je bil zaradi 
hidrografskih razmer na ljubljanskem barju mogoč le po cesti na njegovem obrobju 
od Vrhnike proti Borovnici. Ta je vodila skozi naseljene kraje, ob vznožju pobočij, 
poraščenih z gozdom, zato intervencija številčno šibkih sil JLA iz vojašnice na Vrhniki 
ni bila realna95.

Podobno je bilo z zasedbo skladišča orožja, streliva in minsko eksplozivnih sred-
stev (MES) v Zgornji Ložnici pri Slovenski Bistrici. V Slovenski Bistrici je sicer bila 
večja vojašnica, ki pa je imela le topniško oborožitev, ne pa oklepnih enot za posre-
dovanje ob zasedbi skladišča JLA, Zgornja Ložnica. Reliefno prikrit dostop s severa 
in številne lokalne ceste, ki vodijo proti slovenjebistriškemu delu Pohorja, so bili 
vojaško geografsko izhodišče za uspešno zasedbo skladišča in disperzijo oborožitve, 
streliva ter MES v enote in priročna terenska skladišča TO96.

Navidezno majhen obseg vojaških akcij (taktična raven) pri zasedbi nave-
denih skladišč orožja, streliva in minsko eksplozivnih sredstev JLA je bil odločilen za 
pospešeno oborožitev ter krepitev tehnološkega dejavnika na strani TO97.

91 Čepič, 2010, 85
92 Čepič, 2010, 91
93 Podbregar, 2007, 39

94 Vojaška zgodovina, 2005, 37
95 Vojaška zgodovina, 2005, 38
96 Vojaška zgodovina, 2005, 39
97 Vojaška zgodovina, 2005, 39
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Logistična oskrba TO v Ljubljanski pokrajini v 
času osamosvojitvene vojne

»Stori, kar moreš, s tem, kar imaš, in tam, kjer si.« 
      Theodore Roosevelt98

Zaradi pomanjkanja javno objavljenih virov na temo logistične zagotovitve v 
času osamosvajanja sem opravil intervju z dvema osebama, ki sta aktivno sodelovali 
v teh procesih. To sta polkovnik Miha Butara in stotnik Ivo Furlan. Gre za osebi, ki 
sta bili odgovorni in sta imeli najboljši pregled nad dogajanjem na področju nabave, 
implementacije in izvajanja logistične oskrbe takratnih oboroženih sil. 

Polkovnik Miha Butara in stotnik Ivo Furlan sta moj zadani cilj oziroma namero 
sprejela z velikim odobravanjem, kar je zame predstavljalo prvi indic, da sem se 
dotaknil področja, ki se mu je v preteklosti namenjalo premalo pozornosti in je bilo 
s tem na nek način prezrto.

Polkovniku Mihi Butari pripisujejo nesporne zasluge pri uveljavljanju, obrambi, 
samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije, kar predstavlja del utemeljitve, na 
podlagi katere je prejel enega najvišjih državnih odlikovanj »Srebrni častni znak svo-
bode Republike Slovenije« leta 2005. V strukture TO Republike Slovenije je vstopil 
leta 1971 in do leta 1979 deloval v njeni rezervni sestavi. Zatem se je zaposlil v stalni 
sestavi Mestnega štaba TO Ljubljane, kjer je do leta 1990 opravljal več pomembnih 
dolžnosti. V osemdesetih letih je sodeloval v vseh najpomembnejših aktivnostih 
oboroženih sil na teritoriju Republike Slovenije. Polkovnik Butara je bil v projekt Ma-
nevrske strukture narodne zaščite vključen kot eden ključnih dejavnikov tega projekta, 
ki po svoji vsebini predstavlja nastanek nove Slovenske vojske. Ob tem mu je republiško 
vodstvo zaupalo naloge načelnika MSNZ za pokrajino Ljubljana mesto. Zatem je bil ves 
čas močno angažiran v neposrednih pripravah za osamosvojitev in vojno.

Stotnik Ivo Furlan se je zaposlil v Teritorialni obrambi leta 1978. Do leta 1990 je 
opravljal različne naloge v logističnem sektorju Mestnega štaba TO. V projektu MSNZ 
je bil imenovan za pomočnika načelnika MSNZ Ljubljanske pokrajine za logistiko.

Tudi po končani osamosvojitveni vojni in reorganizaciji TO v SV je nadaljeval 
delo na različnih logističnih dolžnostih v 5. PŠTO in Poveljstvu za podporo SV. Za svoje 
delo je prejel vrsto odlikovanj in priznaj SV in TO, med drugim je nosilec častnega 
znaka MSNZ Ljubljana mesto.

Intervju s polkovnikom Miho Butaro
Polkovnik Butara je svoje odgovore v intervjuju začel s pristnim ponosom in z 

besedami, da je imel to zadovoljstvo in poslanstvo, da je bil močno angažiran že v 
času delovanja Manevrske strukture narodne zaščite, pa tudi v času do vojne in v 
vojni za Slovenijo leta 1991. V projekt MSNZ je bil vključen že v mesecu juniju. Kmalu 
za tem mu je bila zaupana dolžnost načelnika MSNZ za pokrajino Ljubljana mesto. S 
krepitvijo delovanja po vsej Sloveniji je nastala potreba po ustanovitvi Republiškega 
štaba MSNZ. Postavljen je bil za namestnika načelnika republiškega štaba in opravl-
jal obe dolžnosti hkrati.

Zaradi lažjega razumevanja tistega časa je polkovnik Butara dodal podatek, da 
so on in še nekateri ključni pripadniki TO že v začetku osemdesetih let zelo intenziv-
no delovali s ciljem preprečevanja velikih pritiskov zveznih oblasti in Jugoslovanske 
ljudske armade, katerih namen je bil, da si v prvi vrsti podredijo pokrajinsko pov-
eljstvo TO Ljubljane, takrat imenovano Mestni štab Teritorialne obrambe Ljubljane 
pod okriljem JLA in zatem postopno prevzamejo nadzor nad celotno Teritorialno 
obrambo Republike Slovenije. 

Oktobra 1990 je polkovnik Butara po prenosu MSNZ v TO dobil zaupanje, da 
postane poveljnik Pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe Ljubljanske pokrajine, 
ki je združevala dotedanji pokrajini, Ljubljana mesto in pokrajino Ljubljana okolica, 
in je predstavljala najmočnejšo pokrajinsko strukturo v TO Slovenije. 

Centralni položaj pokrajine z Ljubljano kot glavnim mestom sta dajala temu 
prostoru še prav posebno mesto. Nesporno dejstvo je, pravi Butara, da so imeli na 
svojem območju odgovornosti največje in najmočnejše enote Jugoslovanske ljud-
ske armade z vrhniško oklepno brigado, šentviško motorizirano brigado, polkom 
protiletalske obrambe in drugimi strukturami, ki so delovale na območju pokrajine, 
predvsem pa v mestu Ljubljana. Čas do vojne so, kot pravi, izrabili tudi za to, da so 
utrdili svoje delovanje, medsebojno povezanost v teh specifičnih odnosih, in da so 
okrepili vse potrebne elemente možnega bojnega delovanja. Kot opisuje Butara, so 
se že v času delovanja Manevrske strukture narodne zaščite pripravljali za vojno, za 
odločna in ostra bojna dejstva s ciljem zaščite Slovenije, slovenskega naroda in slov-
enskih interesov. Pripravljenost ljudi je bila takrat po njegovem pričevanju never-
jetna, zato so delali cele dneve in noči. Ko so krepili svojo obrambno pripravljenost, 
so predvideli vse možne variante agresije. Vedeli so, pravi Butara, da jim je cilj za-
varovati razglasitev Republike Slovenije. 

 Ena njihovih najpomembnejših nalog je bila vseskozi povezana z logistično os-
krbo. V tistih težkih razmerah so na tem področju naredili ogromno, neverjetno ve-
liko. Za to gre zasluga odličnim strokovnjakom, specialistom za vsak posamezen del 
logistike, od tehnične službe, intendanture, do vseh ostalih vej njenega delovanja. 

 Polkovnik Butara je organizacijo in zagotavljanje logističnega delovanja označil 
kot vseskozi prioritetno nalogo. Butara pravi, da so se zavedali dejstva, da brez us-

98 Edusatis [online] 19. 2. 2012, dostopno na naslovu: http://www.edusatis.si/preprostost/
citati
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trezne logistične podpore v nobenem primeru ne bi mogli zagotavljati uspešnega 
in učinkovitega bojnega delovanja, ne prepotrebne pripravljenosti za zavarovanje 
slovenskih osamosvojitvenih interesov. Butara nadaljuje, da so delovali v izredno 
zahtevnih razmerah, ki so narekovale organizacijo logistike v tajnih skladiščih na 
terenu. Ta skladišča so imeli razmeščena na 53 tajnih lokacijah v mestu Ljubljana 
in na območju blizu mesta ter mobilizacijskih zbirališčih najpomembnejših enot na 
omenjenem območju. 

Kot pravi Butara, so se pri skladiščenju sredstev vseskozi dosledno držali vel-
javnih standardov in norm za skladiščenje orožja, streliva in minsko eksplozivnih 
sredstev (MES) ter vojaške opreme in jih prilagajali ustvarjenim možnostim. Dodat-
no pozornost so posvetili zaščiti orožja, sistematičnemu shranjevanju streliva glede 
na predvideno uporabo po enotah, ustreznosti kalibrov ter zagotavljanju poostrenih 
varnostnih ukrepov. Še prav posebej pri skladiščenju MES in sredstev zvez.

S ciljem zagotavljanja popolne konspiracije in ohranjanja nivoja kvalitete 
skladiščenja so ob izvajanju načrtovanih vojaških vaj in drugih, tudi preventivnih 
skoraj bojnih nalog angažiranih enot, zagotovili potrebna vojaška sredstva velikosti 
največjega kontingenta na usposabljanju v nekem časovnem terminu. Ostala sred-
stva so ostala v pripravljenosti za uporabo in v skladiščih na tajnih lokacijah.

Veličina in pomen delovanja logistične oskrbe pa je razvidna iz nadaljnjega op-
isovanja polkovnika Butare.

Meseca maja je bila, kot pravi Butara, ljubljanska TO popolnoma razorožena. 
Svojo materialno zasnovo je novo nastala Manevrska struktura narodne zaščite 
črpala na najrazličnejše načine. S pomočjo velike iznajdljivosti mnogih pripadnikov 
so pridobivali (kradli) oborožitev, opremo, materialno-tehnična sredstva in minsko 
eksplozivna sredstva tudi na najbolj nenavadne načine. Fantje so dobesedno tek-
movali v iznajdljivosti, prevzemu in načinu prevoza teh sredstev iz skladišč, ki so bila 
pod nadzorom JLA. Pravi, da so se, kot še  posebej iznajdljivi izkazali Slavko Derenčin, 
Vlado Šlosar, Dušan Levičnik, Borut Nečemer, Stojan Kastelic, Stane Konda, Miran 
Barborič, Ivo Furlan in še drugi, ki so izvajali te operativne naloge. 

Vsak prevoz je bil izveden v popolni tajnosti, običajno v poznih nočnih urah 
in to z večkratnim krožnim zavarovanjem smeri, s tem da niso nikoli uporabljali is-
tih relacij. Na vozilih so imeli dodatno nameščene registrske tablice, ki jim jih je 
zagotovil sodelavec, sekretar za notranje zadeve mesta Ljubljane Branko Davidovič. 
Nekoliko težav so imeli le zaradi velikih fizičnih naporov, ki so jih morali premago-
vati posamezniki, odgovorni za skladišča na mikro lokacijah, saj so jih urejali sami. 
Zaradi popolnosti konspiracij je take lokacije lahko poznalo le omejeno število ljudi. 
Običajno trije do štirje. Količine sredstev pa so bile ponekod kar zajetne. Pripadniki 
MSNZ so morali delovati dneve in noči. Istočasno pa so v okviru rednih delovnih 
nalog morali pred sodelavci, ki niso bili vključeni v ta projekt, igrati nevedneže in 
nepoznavalce dogajanj v Sloveniji. 

V dobrih dveh tednih so ustvarili temeljno osnovo Manevrske strukture naro-
dne zaščite mesta Ljubljane in postavili občinske štabe v vseh ljubljanskih občinah; 
Bežigradu, Centru, Šiški, Mostah in na Viču. Zaživeli so s polno močjo in imeli v svoji 
sestavi najbolj usposobljene ljudi, vredne vsega zaupanja. Na tem območju so v prvi 
fazi delovanja ustvarili potencial 2300 solidno oboroženih mož. Ob tem so razpolagali 
s 24 minometi, 6 protiletalskimi topovi, 6 protiletalskimi raketnimi lanserji Strela 2M 
z raketami, 224 kosi protioklepnih min, 2228 ročnimi bombami, 2000 kg eksploziva 
in preko 1.150.000 različnih vrst streliva ter še z nekaterimi drugimi sredstvi. Ob 
navedenih sredstvih in angažiranih borcih so imeli v že oblikovanih enotah prip-
ravljeno sestavo preko 1000 pripadnikov pripravljenih, da prevzamejo oborožitev, 
skladiščeno pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve, Železniškemu gospo-
darstvu Ljubljana in na sekretariatih za obrambo v mestu. Oborožitev in sredstva, s 
katerimi so neposredno upravljali, so bila razseljena v priročna skladišča na 52 mikro 
lokacijah. Te so bile usklajene z načrti uporabe enot in razmeščene v bližino novih 
mobilizacijskih zbirališč. 

Nekaterim ključnim enotam, predvidenim za najzahtevnejša udarna dejstva v 
eventualnem prvem valu bojnih aktivnosti, je bila oborožitev s strelivom in potrebna 
količina minsko eksplozivnih sredstev podeljena osebno, kot pravi Butara, na roke. 
Ta sredstva so hranili doma. Pripadniki teh intervencijskih enot so bili pripravljeni za 
angažiranje v vsakem trenutku.

V okviru obveščevalne dejavnosti je bil izdelan natančen elaborat o vseh 
najpomembnejših vojaških objektih, ki je vseboval fotografije, video posnetke, 
načrte objektov, tlorise in presojo sovražnikovih sil. V naloge varovanja in nadzora 
ter pripravljenosti za uporabo je bilo skupno vključenih 4276 pripadnikov.

Butara je glede glavnih nalog in njegovih usmeritev kot poveljnika Ljubljanske 
pokrajine svojim podrejenim logističnim organom povedal, da je bilo takšnih na-
log veliko in nadaljeval, da gre tu predvsem za osnovne naloge, na podlagi katerih 
so zagotavljali najvišjo možno stopnjo bojne pripravljenost. Močno so utrjevali vse 
potrebne elemente od vodenja in poveljevanja, usposabljanja in urjenja, mobilizaci-
jske zagotovitve, logistične podpore in varnosti. Pri tem je imelo, kot pravi Butara, 
zagotavljanje popolne logistične oskrbe v skladu s pravili stroke v vseh elementih or-
ganiziranja in delovanja ne glede na težavne pogoje delovanja posebno pomembno 
mesto. Njihova primarna naloga je bila zagotavljanje primernih tajnih skladišč na 
ustreznih lokacijah, ki bi omogočala hiter in varen dostop, možnost hitrega izvzema 
vojaških sredstev, oborožitve, streliva in MES s strani točno določenih enot in štabov 
TO po predhodno določenem razrezu. Te lokacije so morale ustrezati tudi vsem el-
ementom varnosti.

Kot navaja Butara, je bila med najpomembnejšimi elementi takratnega delo-
vanja tudi in predvsem skrb za slehernega pripadnika, zato, kot pravi, ni naključje, 
da so imeli zelo dobro organizirano sanitetno preskrbo z oporo na civilnih kapacite-
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tah. Pripravljali so se za delovanje v najtežjih vojnih razmerah. Nekoliko so, kot še 
navaja, šepali zgolj na intendantskem področju s pridobivanjem novih uniform TO 
in ustreznih oznak. Vse to se je reševalo postopoma z uveljavitvijo novih pravilnikov 
in s sprejemom novih označb TO, s katerimi bi bili pripadniki bolje prepoznavni. S 
tem so naredili kakovostni razvoj v izgradnji podobe slovenskega teritorialca kor vo-
jaka Republike Slovenije. Do neke mere jim je bila ustrezna popolnitev s to opremo 
zagotovljena tik pred vojno, vendar ne v celoti za vse enote. To je ustvarjalo tudi 
določeno problematiko v času pred vojno, saj je raznolikost uporabljenih uniform 
ustvarjala zmedo pri posameznih civilistih.

Butara je v svojem odgovoru opisal tudi posebno pozornost, ki so jo namenjali 
intendantski oskrbi s hrano. Vsaka enota je na vojaških vajah imela zagotovljene 
najkvalitetnejše obroke hrane, ki jih je bilo mogoče dobiti. Vsakemu pripadniku 
so pripadali naslednji obroki: zajtrk, malica, kosilo in večerja. Obroki so bili zelo 
kalorično bogati. Z dobavo so se naslanjali na civilne kapacitete, saj svojih takrat še 
niso mogli razvijati. 

Butara odgovor zaključuje, da je morala logistična služba zagotavljati popoln 
nadzor nad sredstvi, ki so jih imeli v lasti, njihovo natančno evidenco, zagotoviti 
kvalitetno shranjevanje orožja, usklajenost z enotami TO in s tem maksimalne pogoje 
za dosego hitre uporabe enot v najkrajšem možnem času in ob najneugodnejših 
možnih razmerah.

Za lažje razumevanje nalog, ki so jih izvajali v tistem času in za katere je bila 
potrebna tudi dobra logistična podpora, je polkovnik Butara opisal nekaj največjih 
usposabljanj pripadnikov TO s ciljem pripraviti mesto in pripadnike TO na najtežje.

Vzporedno z rednimi nalogami in obravnavo vprašanj reorganizacije je potekalo 
usposabljanje pripadnikov TO Ljubljanske pokrajine. Izvajano je bilo v skladu z let-
nim načrtom dela pa tudi v skladu z novimi nalogami, ki so jih dobivali od RŠTO. 
Tako so imeli v prvih šestih mesecih na usposabljanju 64 enot, od tega 7 odredov 
TO, 15 samostojnih čet in 42 samostojnih vodov. Tega usposabljanja se je udeležilo 
5.941 vojaških obveznikov ali 81 % vseh klicanih. Večina nalog je bila realizirana v 
načrtovanem obsegu. Skozi njihovo delo je bila razvidna predvsem velika priprav-
ljenost pripadnikov teritorialne obrambe, da tudi v teh napetih razmerah izpeljejo 
zadane naloge.

 Največja koncentracija aktivnosti je bila izvedena v mesecu maju in juniju zara-
di potreb varovanja prostora in pomembnih objektov na območju pokrajine. Kot 
najpomembnejšo nalogo Butara izpostavi zavarovanje 510. Učnega centra Ig. Izva-
jali so ga s stražarsko službo, protiletalsko zaščito in s pokrivanjem širokega območja 
Iga. 

Poleg tega so izvedli štabno vajo pokrajinskega štaba, štabne vojaške vaje za 
poveljstva partizanskih brigad TO, tečaje za komandirje oddelkov in komandirje 
vodov, priprave in usposabljanje izvidniških enot, priprave in usposabljanje 1., 2., 3., 

4., 5., 6. in 7. odreda TO ter s posebno pozornostjo usposabljanje strelcev v protiok-
lepnih vodih in drugih enotah za uporabo protioklepnih orožij Armbrust. Za uporabo 
armbrustov so urili tudi pripadnike milice. Teh oblik usposabljanja se je udeležilo 
1.726 vojaških obveznikov. Udeležilo se jih je 86 % vseh klicanih pripadnikov.

Butara nadaljuje, da so v okviru navedenih aktivnosti s posebno pozornostjo 
obravnavali boj v naseljenem mestu, obnavljanje splošnih vojaških znanj in se te-
meljito seznanili z novo oborožitvijo. Poleg omenjenih nalog so enote izvajale uspos-
abljanje po tematskem načrtu, ki je bil sestavljen v PŠTO. Iz njega so se črpale teme, 
ki so dopolnjevale osnovne naloge in jih prilagajali svojim potrebam. Nepričakovano 
so se pričeli srečevati s problematiko, na katero niso imeli popolnega vpliva. Zaradi 
zahtev po pomlajevanju je bilo preko upravnih enot za obrambo v enote na novo 
postavljeno veliko mlajših vojaških obveznikov. To jim je oteževalo delo v vojaških 
kolektivih. Predvsem v prvih dneh po vpoklicu enot. Spremembe v formacijskih 
strukturah enot in ponekod novi starešinski kader so od stalne sestave zahtevale 
veliko dodatnega dela.

Butara zaključuje, da so bile vse naloge, ki so jih opravljali pripadniki ljubljan-
ske TO, izvedene dobro in kvalitetno. Kot pravi Butara, je prišlo do nekaj manjših 
nevšečnosti, a so jih hitro odpravili. Večkrat so se pri posameznikih pojavili pomisleki 
o tem, zakaj so nekatere enote iz njihovih OŠTO angažirane izven svojega matičnega 
območja. Ponovno so jim največ težav s takšnimi pogledi povzročali prav pripadniki 
stalne sestave, ki takrat še niso povsem doumeli, da je obramba Slovenije njihova 
skupna naloga. Kot posebej veliko obvezo in odgovornost je Butara izpostavil nal-
ogo, da skupaj z milico omogočajo nemoteno delovanje republiškega vodstva, par-
lamenta, izvršnega sveta in vseh v glavnem mestu Ljubljani nahajajočih se institucij 
posebnega pomena.

Polkovnik je takratno situacijo, situacijo pred samim začetkom agresije JLA, 
začel opisovati kot dramatično povečanje splošne napetosti. Kot pravi Butara, so se 
dnevno stopnjevali pritiski zveznih oblasti in Generalštaba JLA. Bili so izpostavljeni 
sistematičnim pritiskom, značilnim za specialno vojno najglobljih razsežnosti. Prav 
v tem času se je ob koncu meseca maja in v začetku meseca junija pričela reorga-
nizacija TO na zahtevo RŠTO. 

Takratno situacijo Butara opisuje kot situacijo ustvarjanja velike negativne 
napetosti. Pred tem so imeli na območju Ljubljanske pokrajine podrejenih enajst 
občinskih štabov TO na ključnih dolžnostih: 11 komandantov, 11 načelnikov štabov 
(operativcev), 11 pomočnikov komandantov za zaledje in 11 referentov za orga-
nizacijsko-mobilizacijske zadeve. Zatem so v novo formiranih Območnih štabih TO 
Domžale, Vrhnika, Ljubljana in Grosuplje prevzeli dolžnosti zgolj: 4 komandanti, 4 
načelniki štabov, 4 pomočniki komandantov za zaledje in 4 referenti za organizaci-
jsko-mobilizacijske zadeve. 

Ta redukcija je, kot pravi Butara, globoko posegla v učinkovitost dotedanjega 
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delovanja. Ustvarila je zelo velike negativne napetosti med pripadniki stalne sestave 
TO ter dobršno mero negotovosti med pripadniki rezervne sestave. Če upoštevamo 
zgolj najpomembnejše dolžnosti v stalni sestavi ŠTO, je to pomenilo, da 7 bivših 
komandantov (poveljnikov) ni bilo zadovoljnih, prav tako ne 7 načelnikov štabov, 
7 pomočnikov za zaledje, ne 7 referentov za organizacijsko-mobilizacijske zadeve. 
Nezadovoljstvo med njimi je bilo, kot pravi Butara, zelo težko omejevati.

Kot posebno težke razmere  
Butara opiše razmere v Ljubljani

Od skupnega števila 44 oseb na prej omenjenih ključnih dolžnostih jih je 32 iz-
kazovalo nezadovoljstvo na najrazličnejše načine. Istočasno pa so se počutili nezado-
voljne, ker jim po njihovem prepričanju niso izkazali z njihove strani pričakovanega 
zaupanja. Podobna situacija je bila tudi s tistimi, ki so opravljali naloge vodje pisarn, 
skladiščnikov ipd. 

Najtežja situacija je bila na območju mesta Ljubljane. Pred reorganizacijo je bilo 
tam zaposlenih 43 oseb v mestnem štabu in 5 občinskih štabih, po tej reorganizaciji 
pa je na tem območju delovalo le še 14 oseb in to pri istih ali še zahtevnejših nalogah 
in obremenitvah. Za vse je bilo nepojmljivo dejstvo, da se ta reorganizacija odvija v 
trenutku maksimalnih napetosti, ko so zelo resno pričakovali spopad z JLA. Čeprav 
so vsi prerazporejeni pripadniki odšli na višje dolžnosti in imeli tudi višje plače, to 
ni omajalo njihovega nezadovoljstva. Splošni občutek, ki so ga dobili takrat in ga 
imajo, kot pravi Butara, še danes, jih prepričuje v to, da je šlo v tej »igri« za načrtno 
zmanjšanje bojne pripravljenosti v TO. Kdo je to dopustil in s kakšnimi nameni, se 
sprašuje tudi sam in kot pravi, mu je nerazumljivo dejstvo, da so nekateri nadrejeni 
organi iz RŠTO hiteli s takojšnjo intenzivno izpeljavo reorganizacije prav v Ljubljani. 
Ta je za sabo nosila neštete probleme in mnoge pomanjkljivosti. Že samo dejstvo, 
da je 51. območni štab TO Ljubljana, ki je deloval na najpomembnejšem območju v 
Sloveniji, po teh spremembah razvijal 63 enot, je dovolj zgovoren dokaz, da so bile 
razmere za delo nevzdržne.

Butara je glede največjih logističnih problemov v enotah Ljubljanske pokrajine 
dejal, da je bilo težav na področju logistike veliko. Delovanje v pogojih nekakšne 
okupacije ozemlja jih je omejevalo v vseh prvinah zagotavljanja logistične pod-
pore. Ob tem je polkovnik poudaril, da ne smemo zanemariti dejstva, da je takratni 
nasprotnik, vojska JLA, desetletja organizirano delovala na slovenskem ozemlju in 
dokaj natančno poznala način delovanja enot. Kot pravi Butara, k sreči niso poznali 
organizacije, formacije in sistema delovanja, ki so ga skozi delovanje MSNZ uveljavili 
v praksi kot specifično noviteto in zatem nadgrajevali v slovenski TO do vojne za 
Slovenijo ter v vojni tudi uporabili. 

Polkovnik je poudaril, da je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da niso razpolagali 

z zadostnimi količinami sredstev zvez, oborožitve, niti z osnovno vojaško opremo, ne 
z marsičem, kar bi potrebovali. Po njegovih navedbah jim je najbolj primanjkovalo 
protiletalskih sredstev oziroma eno- in dvocevnih topov 20/1mm in lahkih prenos-
nih raketnih sistemov »Strela 2-M«.

Kronično jim je primanjkovalo tudi protioklepnih sredstev. Nekaj so jih sicer 
imeli na razpolago. Razpolagali so z Armbrusti, vendar s premajhno količino glede 
na potenciale JLA. Pomanjkanje orožja je, pravi Butara, ustvarjalo dodatne težave. 
Imeli so sicer veliko število usposobljenih pripadnikov, a jih niso mogli vključiti v 
enote, saj jih niso mogli oborožiti. Razorožitev TO Republike Slovenije leta 1990 je 
pustila veliko vrzeli.

Velike težave so jim, kot navaja Butara, povzročili v MORS v zadnjih trenutkih 
pred vojno s spremembo nazivov večine vojaških enot, spremembo njihovih mo-
bilizacijskih zbirališč in s pomladitvijo vojaške sestave, kar so lahko ugotavljali šele 
takrat, ko so dejansko mobilizirali enote. To jim je, pravi, v veliki meri oteževalo delo 
na vseh področjih, še najbolj na področju logistike. Polkovnik Butara k naštetemu 
dodaja še neprimerne postopke pripadnikov 30. razvojne skupine TO. Mimo ust-
aljene prakse so pod prevaro, da je to odobril republiški sekretar RS, prenesli v svoje 
enote veliko število poltovornih vozil in kombijev. S tem so osiromašili in zmanjšali 
učinkovitost logistične preskrbe ter učinkovitost delovanja enot. 

Nobenega dvoma ni o tem, pravi Butara, da je bil delež logistike z vsemi elementi 
njenega delovanja izjemno pomemben. V oteženih razmerah in ob vsesplošnem po-
manjkanju potrebnih sredstev so logistiki nosili veliko breme odgovornosti in svojo 
nalogo so opravili z odliko. 

Butara pravi, da je bil eden od ključnih dogodkov osamosvojitvene vojne, 
pomemben za hitro in učinkovito zmago, zavzetje velikega skladišča JLA v Borovnici 
pri Vrhniki. 

V tistih odločilnih časih so se skupaj s prebivalci Borovnice logistiki izjemno do-
bro odrezali. Vključeni v obrambno varnostni sistem so izpolnili vsa pričakovanja 
državnega vodstva. To je danes, kot pravi Butara, veliko bolj jasno kot takrat pred 
leti, ko so nekateri to oceno namerno zmanjševali in tako spretno zakrivali svoje 
vprašljive odločitve, svoje slabosti ter slabe rešitve. 

Obenem pa so si hoteli prilastiti zgodovino, jo olastniniti kot lastnino pos-
ameznikov ali le dela slovenskega občestva. Sodobne vojaško strokovne presoje so 
postavile na pravo mesto mnoga od do pred časom prenizko ovrednotena dejanja, ki 
so se odvijala na območju Ljubljanske pokrajine in med temi tudi zavzetje vojaškega 
skladišča JLA pri Borovnici. 

Butara zaključuje, da je »Akcija Borovnica« z zavzetjem največjega skladišča 
oborožitve, vojaške opreme in MES Jugoslovanske ljudske armade v Sloveniji 
preusmerila tok dogajanj v smer velike zmage v vojni za Slovenijo leta 1991. Kako 
pomembna je bila samostojna odločitev komandirja izvidniškega voda 30. RSK Roka 
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Hrovatina, da s svojimi borci zavzame vojaško skladišče, se je izkazalo že v naslednjih 
urah. Od tu so se vrstili prvi transporti orožja po vsej Sloveniji in krepili ognjeno moč 
slovenskih enot. Obenem pa je to dejanje krepilo odločenost zmagati, vzdigovalo je 
bojno moralo in pripravljenost iti do konca.

Brez odločnih, hrabrih, spretnih in iznajdljivih logistikov to ne bi bilo mogoče, še 
zaključuje polkovnik Butara.

Mislim, da bi bilo krivično interpretirati polkovnikove besede, ko mi je odgovoril 
na vprašanje, kako danes gleda na dogodke v Ljubljanski pokrajini v času priprav 
in osamosvojitvene vojne, zato jih bom navedel: »Danes gledam na ta čas s sim-
patijami in nekakšno nostalgijo. Pripadal sem generaciji, ki je imela to poslanstvo, 
da skozi angažiranje v obdobju osamosvajanja in vojne za Slovenijo 1991 zagotovi 
vojaško podporo novi slovenski oblasti, ko je ta sprejemala ustavne spremembe, 
v času plebiscita in nadaljnjih priprav za razglasitev samostojne države Republike 
Slovenije. Z veliko zmago v vojni za Slovenijo pa smo potrdili svojo srčnost, vrhunsko 
vojaško strokovno kvaliteto in visoko stopnjo domovinske zavesti. Ponosen sem na 
vse to, kar smo ustvarili. Še prav posebej pa na to, da sem tudi sam aktivno sodeloval 
v tem tako pomembnem zgodovinskem procesu. To pa zaradi tega, ker sem pripadal 
zmagoviti generaciji, za katero ni bilo takšne ovire, ki je ne bi mogla premagati.«

Ugotovitve na podlagi izvedenega intervjuja  
s polkovnikom Butaro

Polkovnik Butara in še nekateri ključni pripadniki TO so že v začetku osemde-
setih let zelo intenzivno delovali s ciljem preprečevanja velikih pritiskov zveznih 
oblasti in Jugoslovanske ljudske armade, katerih namen je bil, da si v prvi vrsti po-
dredijo pokrajinsko poveljstvo TO Ljubljane.

Centralni položaj pokrajine z Ljubljano kot glavnim mestom sta dajala temu 
prostoru še prav posebno mesto. Nesporno dejstvo je, da so imeli na območju Lju-
bljanske pokrajine največje in najmočnejše enote Jugoslovanske ljudske armade 
z vrhniško oklepno brigado, šentviško motorizirano brigado, polkom protiletalske 
obrambe in drugimi strukturami, ki so delovale na območju pokrajine, predvsem pa 
v mestu Ljubljana. Čas do vojne so izrabili tudi za to, da so utrdili svoje delovanje, 
medsebojno povezanost v teh specifičnih odnosih, in da so okrepili vse potrebne 
elemente možnega bojnega delovanja. Že v času delovanja Manevrske strukture 
narodne zaščite so se pripravljali za vojno – za odločna in ostra bojna dejstva s ciljem 
zaščite Slovenije, slovenskega naroda in slovenskih interesov.

Zavedali so se dejstva, da brez ustrezne logistične podpore v nobenem prim-
eru ne bi mogli zagotavljati uspešnega in učinkovitega bojnega delovanja, ne pre-
potrebne pripravljenosti za zavarovanje slovenskih osamosvojitvenih interesov.

S pomočjo velike iznajdljivosti mnogih pripadnikov so pridobivali oborožitev, 

opremo, materialno-tehnična sredstva in minsko eksplozivna sredstva tudi na na-
jbolj nenavadne načine. 

Zagotavljanje popolne logistične oskrbe v vseh elementih organiziranja in de-
lovanja ne glede na težavne pogoje delovanja je imelo v takratnih strukturah prav 
posebno mesto in pomen. Logistika je zagotavljala primerna tajna skladišča na 
ustreznih lokacijah in omogočala hiter in varen dostop, možnost hitrega izvzema 
vojaških sredstev, oborožitve, streliva in MES. Seveda so se na področju logistike 
srečevali tudi s težavami. Delovanje v pogojih okupacije ozemlja jih je omejevalo v 
vseh prvinah zagotavljanja logistične podpore.

Po opravljenem intervjuju ni nobenega dvoma o tem, da je bil delež logistike z 
vsemi elementi njenega delovanja takrat izjemno pomemben in kot takšen danes 
premalo izpostavljen. V oteženih razmerah in ob vsesplošnem pomanjkanju potreb-
nih sredstev so logistiki nosili veliko breme odgovornosti in svojo nalogo so opravili 
z odliko. 

Kot enega ključnih dogodkov osamosvojitvene vojne, pomemben za hitro in 
učinkovito zmago, spoznavam zavzetje velikega skladišča JLA v Borovnici pri Vrhniki. 

Če se zgolj navežemo na zaključne besede polkovnika Butare, moramo biti 
ponosni na slovenske fante, ki so takrat delovali za prihodnost, danes pa bodimo 
ponosni na njih in to preteklost. Priznajmo jim nesporno dejstvo, da so takratni bor-
ci pripadali zmagoviti generaciji, ki je delovala na samoiniciativnosti, iznajdljivosti, 
nesebičnosti in za katero ni bilo ovire, ki je ta generacija ne bi mogla premagati.

Zahvaljujoč dobremu organiziranju in sodelovanju z ostalimi strukturami, ka-
terega nosilec je bil polkovnik Butara, so takratne obrambno varnostne strukture 
zagotavljale popoln nadzor nad silami JLA in nasprotniki slovenskih osamosvojit-
venih interesov. Bili so pripravljeni.

Intervju s stotnikom Ivom Furlanom
Stotnik Furlan je pogovor začel z opredelitvijo Mestnega štaba teritorialne 

obrambe (MŠTO) kot izstopajočo strukturo, primerjalno gledano na takratno 
povprečje v slovenskem prostoru ter kot primerljivo s podobnimi poveljstvi v takrat-
ni skupni državi Jugoslaviji. Kar se tiče popolnjenosti poveljstev TO s častniškim in 
podčastniškim kadrom, so na slovenskem prostoru za razliko od ostalih poveljstev v 
Jugoslaviji prednjačili predvsem pripadniki rezervne sestave. 

Kot navaja Furlan, je opremljanje enot TO do približno leta 1978 – 1980 poteka-
lo predvsem iz viškov oborožitve JLA. 

Takoj po ustanovitvi TO leta 1968 so bile prvotne čete in nekaj odredov oboroženi 
izključno s puškami 7,9 mm M48 ali s še starejšimi modeli ter puškomitraljezi 7,9 mm 
Šarci, nemškimi MG, ruskimi DP mitraljezi kalibra 7,62 mm ruskega izvora ter starimi 
mitraljezi Breda 8 mm. Prvi poveljnik in komisar Republiškega štaba TO, oba preka-
ljena partizanska komandanta, sta s pomočjo takratnega vodstva Ljubljanske banke 
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in nekaterih delovnih organizacij na sejmu oborožitve v Parizu kupila večje število 
avtomatskih pištol Ingram 9 mm ameriške izdelave. Te pištole so bile namenjene za 
oborožitev diverzantskih enot TO. Ko se je v Beogradu v General štabu JLA izvedelo 
za naveden nakup, so takoj odstavili oba vodeča v Republiškem štabu TO Slovenije, 
pištole pa so bile razdeljene v posamezne pokrajinske štabe, kjer so bile do nastanka 
Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) leta 1990 skrbno varovane, zaklen-
jene, dušilci pa v posebni omari poleg vojnega načrta pri samem komandantu štaba. 
Tako so bile enote poleg navedenega osnovnega orožja postopoma opremljene z 
avtomati PPŠ 7,62 mm, ročnimi metalci min, minometi 60 in 82 mm, ruskimi karabi-
nkami 7,62 (ruski kaliber) ter nekaj malega s pištolami 7,62 mm Zastava. 

Furlan je nadaljeval, da je po letu 1980 TO Slovenije za opremljanje z novimi 
modeli in vrstami oborožitve in streliva ter ostale vojaške opreme plačevala do-
baviteljem po vsej Jugoslaviji iz svojih finančnih sredstev. 

Cilj zamenjave starejših modelov oborožitve z novejšimi je bil poleg boljšega 
ubojnega dejstva tudi unificirati kalibre v samih enotah. Najprej so v Kragujevcu na-
bavili avtomatske puške 7,62 mm, s katerimi so oborožili brigade, nato se je postopo-
ma zamenjevalo puškomitraljeze z Zastavinimi modeli 7,62 mm, ostrostrelske puške 
PAP 7,62 mm so prerazporedili v enote krajevnih skupnosti, v enote manevrske struk-
ture pa uvedli nove ostrostrelske puške 7,9 mm M-80 z odgovarjajočim strelivom. 

Oborožitev za podporo so tudi v letih največje konjunkture modernizirali z nak-
upom topov NT 82 mm, enocevnih in trocevnih topov 20 mm za zračno obrambo.

Leta 1990 so bile enote pod poveljstvom MŠTO Ljubljana 90 % popolnjene s 
štirimi bojnimi kompleti99 (bk) drobnega streliva in, kar je zelo pomembno, z minsko 
eksplozivnimi sredstvi. V skladiščih v Borovnici so imeli na zalogi v obsegu štirih bk 
protioklepne vodene rakete Maljutka in rakete Strela, kakor tudi protioklepne ra-
kete Osa, granat RZK 82 mm za NT. Nadalje smo imeli v Borovnici po 4 bk min 60, 82 
in 120 mm, streliva 20 mm, ročne bombe jugoslovanskega porekla, rakete 128 mm, 
rakete Zolja 64 mm, min TMA-4, TMA-5 in TMA-6, eksploziv TNT raznih dimenzij z 
detonatorsko vrvico, vžigalnike in počasi gorečo vrvico.

S temeljitim izpolnjevanjem načrta usposabljanja in pri tem tudi opremljanja 
takratne TO so v MŠTO v veliki meri prednjačili v celotnem slovenskem prostoru.

Sestava enot: Po navedbah Furlana je leta 1980 MŠTO Ljubljana poveljeval pe-
tim občinskim štabom, in sicer Bežigrad, Center, Šiška, Moste – Polje in Vič – Rudnik 
s svojimi prištabnimi enotami in četami za protidiverzantsko delovanje, trem briga-
dam, dvema divizijonoma zračne obrambe, pontonirski četi, artilerijskima bateri-
jama 76 mm in 120 mm ter ne nazadnje vsem vodom in četam narodne zaščite v 
krajevnih skupnostih.

Skladišča enot MŠTO oborožitve z 4 bk drobnega streliva so bila v vojaškem 
kompleksu Roje na Nemški cesti v Ljubljani, v Vojašnici Bratstva in enotnosti – 
današnja Vojašnica FRS100 v Polju in v Borovnici, kjer je bila oborožitev 3. ljubljanske 
brigade in formalna oborožitev enot krajevnih skupnosti občine Vič – Rudnik. Os-
tala oborožitev prištabnih enot OŠTO in protidiverzantskih čet je bila na hrambi na 
sedežih občinskih štabov.

Poleg vsega navedenega v zvezi z opremljanjem z oborožitvijo ljubljanskih enot 
TO je Furlan navedel še opremljanje z ostalimi vojaškimi sredstvi in opremo, izgrad-
njo modernih in suhih skladišč za oborožitev in minsko eksplozivna sredstva v Rojah, 
Mostah in v Borovnici. Enote MŠTO so bile opremljene s takrat najmodernejšimi 
radijskimi sredstvi. Veliko pozornosti je bilo namenjene opremljanju in nabavi oseb-
nih računalnikov, kakor tudi takrat dosegljive intendantske opreme, taborne opreme 
in sredstev za pripravo hrane na terenu. V letih 1985-1990 so bili vsi štabi TO oprem-
ljeni s takrat modernim avto parkom. Kako pomemben je bil družbeni dogovor o 
financiranju med TO Ljubljana in ustanoviteljem mestno skupščino, je razvidno iz 
vsega navedenega. Tako so Ljubljančani veliko prispevali k poznejši »doti«, ki jo je 
sprejela nova slovenska vojska.

V začetku so teritorialci nosili titovke, nato planinske kape gorskih enot JLA. Z 
uvedbo uniform tipa M77 pa se je proizvodnja uniform povečala še na ostale dele, 
suknjič in hlače. Nekaj malega navedene opreme so morali na pritiske iz Beograda 
še vedno nabavljati pri koncesionarjih JLA, vendar je bilo tega z vsakim letom manj 
in sodelovanje je zamrlo okrog leta 1987. Za potrebe TO so samostojno nabavljali 
tudi spalne vreče in obutev, kjer sta bila njihova največja dobavitelja LIO Osijek in 
Ratitovec Železniki, kjer so za potrebe TO izdelali nov tip čevlja z možnostjo vpen-
janja na alpske smuči tipa JLA. Furlan je izpostavil tudi Induplati Domžale, njihovega 
največjega dobavitelja taborne opreme. Praktično vsi štabi v Sloveniji, tako tudi v 
Ljubljani, so imeli dovolj šotorov in ostale opreme za okrog 60 – 70 % svojih enot. 
Za ta namen so imeli v enotah tudi moderne terenske kuhinje. Izdelovali so jih v 
Grosupljem, s svojo prilagodljivostjo in načinom kuhanja pa so se izkazale mnogo 
bolje kot formacijske kuhinje, ki so jih dobili iz JLA. V tej široki paleti intendantske 
zagotovitve je stotnik Furlan naštel zgolj poglavitne dejavnike, iz katerih je razvidno, 
kako je tedanja TO načrtovala in usmerjala svoje resurse razvoja in opremljanja, kar 
se je pozitivno obrestovalo kasneje - v času vojne za Slovenijo. 

 Obnovitev voznega parka in nabava novih motornih vozil (kombiji) v Ljubljanski 
pokrajini, največ v letih 1987 do 1989, se je v času pred in med osamosvojitveno 
vojno pokazala kot prava in utemeljena. Z mobiliziranimi vozili je bila ljubljanska TO 
mobilna v vseh pogledih vojaške doktrine.

Stotnik Furlan zaključuje z dejstvom, da so se leta 1985 v Ljubljani diplomatsko 
izognili masovnemu nakupu računalniške opreme, ki jim je bila po njegovih naved-99 Bojni komplet (bk) je operativno-tehnično merilo, s katerim izražamo količino in vrsto streliva, minsko 

eksplozivnih sredstev in raket, ki pripadajo posameznim enotam oborožitve, to je vojaku, orožju ali 
bojnemu sredstvu, glede na njihove tehnične značilnosti. (Doktrina vojaške logistike, 2006, 73) 100 Leta 2012 preimenovana v Vojašnico Edvarda Peperka
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bah vsiljena s strani Beograda. Tako so v letih do 1991 postopoma opremljali štabe 
TO z osebnimi računalniki, ki so jih individualno nabavljali, kot jim je takratno tržišče 
to dopuščalo. Do leta 1991 so imeli v vsakem občinskem štabu najmanj tri in v mest-
nem štabu TO šest osebnih računalnikov z vso pripadajočo tehnično in programsko 
opremo.

Kot največje objekte takratnega časa, namenjene za hranjenje opreme, orožja 
in streliva, je stotnik Furlan navedel naslednja vojaška skladišča: 

skladišče v vojaškem kompleksu Roje na Nemški cesti v Ljubljani, - 
skladišče v Vojašnici Bratstva in edinstva, današnja Vojašnica Franc Rozman - 
Stane101 v Polju,
skladišče v Borovnici, kjer je bila oborožitev 3. ljubljanske brigade, - 
ostala oborožitev prištabnih enot OŠTO in protidiverzantskih čet je bila na - 
hrambi na sedežih občinskih štabov.

Poleg vsega navedenega v zvezi z opremljanjem z oborožitvijo ljubljanskih enot 
TO Furlan navaja še opremljanje z ostalimi vojaškimi sredstvi in opremo, izgradnjo 
modernih in suhih skladišč za oborožitev in minsko eksplozivna sredstva v Rojah, 
Mostah in v Borovnici. Enote MŠTO so bile opremljene s takrat najmodernejšimi 
radijskimi sredstvi. Veliko pozornosti je bilo pri opremljanju in nabavi osebnih 
računalnikov, kakor tudi njim dosegljive intendantske opreme, taborne opreme in 
sredstev za pripravo hrane na terenu. V letih 1985 - 1990 so bili vsi štabi TO oprem-
ljeni s takrat modernim avto parkom. Kako pomemben je bil družbeni dogovor o 
financiranju TO Ljubljane, je razvidno iz vsega navedenega. 

Stotnik Furlan je v intervjuju izpostavil predvsem težave glede oborožitve in 
streliva ter celotno situacijo tudi podrobneje opisal. Tako je navedel, da so morali 
16. maja 1990 po ukazu TO orožje prepeljati v skladišča na teritoriju, kjer je nep-
osredno upravljala JLA, ki je s tem imela pod kontrolo kar 95 % vse oborožitve.

V mesecih juniju in juliju 1990 je bil formiran MŠNZ z občinskimi štabi MSNZ. 
Imenovani so bili nosilci nalog in služb, določene so bile lokacije tajnih skladišč z 
vsemi vojaškimi pomembnimi atributi in formirana je bila velika mreža opazovanja 
vojaških objektov.

V mesecih avgustu in septembru, ko so se izvajale največje operacije delovanja 
MSNZ na celotnem ozemlju Slovenije, so pripadniki MŠNZ pospešeno odvažali svojo 
oborožitev in opremo ter tudi minsko eksplozivna sredstva iz zastraženih skladišč 
s strani JLA, kakor tudi prevzemanje streliva po razrezu državnega vodstva MSNZ v 
skladiščih takratne 30. razvojne skupine v Kočevski Reki.

Kot razpoložljiva sredstva za mirnodobno delovanje je stotnik Furlan navedel 
dva osebna in eno tovorno vozilo. Pomoč pri prevozu manjših materialno-tehničnih 
sredstev so jim do začetka leta 1990 zagotavljali v transportni četi JLA, ki je bila nas-
tanjena v Vojašnici Moste.

V primeru mobilizacije so vsa tovorna in terenska vozila dobili iz mobilizaci-
jskega popisa. Vsako civilno tovorno in terensko vozilo je bilo v vojaški evidenci in 
je imelo svoj evidenčni karton, iz katerega je bilo razvidno, kdo je lastnik vozila, v 
katero enoto je vozilo dodeljeno, razvidni so bili podatki o ohranjenosti vozila ter 
kdo je voznik v primeru mobilizacije.

Pri vsakem mobilizacijskem sklicu vozil se je najprej opravil tehnični pregled 
vozila.

Po navedbah Furlana so v začetku oktobra 1990 imeli v Ljubljani oborožitve za 
4200 pripadnikov, ki so bili razporejeni v novo formiranih odredih, četah in vodih po 
usklajenem vojnem načrtu. To je bilo orožje, ki jim je ostalo v skladiščih na sedežih 
občinskih štabov, nekaj pa je bilo orožja, ki ga niso vrnili v skladišča JLA po uporabi 
na vajah v mesecu maju 1990.

V mesecih avgustu in septembru so iz skladišč JLA ilegalno prepeljali nasled-
nje količine oborožitve, streliva, minsko eksplozivnih sredstev in druge vojaške 
opreme:

104 pištole Ingram 9 mm,− 
20 puškomitraljezov 7,62 mm M72 Zastava,− 
10 ostrostrelskih pušk 7,9 mm M76,− 
85 pušk AP 7,62 mm M70,− 
25 pištol AP 7,65 mm M84,− 
25 pištol 7,62 mm M57,− 
4 trocevne tope 20/3 mm,− 
1000 nabojev 9 mm kratki,− 
20.200 nabojev 7,62 mm za AP in PAP,− 
28 protiletalskih raket Strela 2M,− 
22 protioklepnih raket Maljutka 14M,− 
12 protioklepnih raket Maljutka 14M P2,− 
60 protioklepnih raket Zolja in− 
72 protioklepnih raket Osa.− 

Ob tem Furlan poudarja, da so bile rakete Maljutka opremljene tudi z lanserji, 
rezervnimi akumulatorji ter po naročilu doma izdelanimi polnilci akumulatorjev. V 
vsakem trenutku so bile operativno pripravljene za bojno delovanje.

Do konca leta 1990 so se, pravi Furlan, do-oborožili še s prevzemom oborožitve 
v Mestnem sekretariatu za obrambo Ljubljana, orožjem enot Slovenskih železnic iz 
Ljubljane, Sekretariata za notranje zadeve RS iz njihovega skladišča v Sadinji vasi ter 
s prerazporeditvijo nekaj oborožitve iz takrat pripojenega Občinskega štaba Litija ter 
neposredne nabave v Gorenju. 
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Prevzeli so tudi oborožitev in strelivo od Sekretariata za notranje zadeve v 
Sadinji vasi dne 6. 10. 1990:

324 avtomatov 9 mm MP, M40, nemški,− 
200 pušk PAP 7,62 mm M60/66,− 
9 puškomitraljezov 7,62 mm M72,− 
4 signalne pištole 26 mm,− 
137.200 nabojev 9 mm dolgi,− 
30.285 nabojev 7,62 mm za AP in PAP P1260,− 
48.160 nabojev 7,62 mm za AP in PAP P1120.− 

Prevzeli so 30 pušk AP 7,62 mm M70 AB od MSLO Ljubljana 8. 10. 1990.
V Velenju so 25. 9. 1990 kupili:

35 avtomatskih pušk MGV-176, 5,6 mm, 22 long rifle,− 
4 laserje za puško,− 
25.000 nabojev 5,6 mm (22 long rifle).− 

Prevzeli so oborožitev in strelivo od OŠTO Litija, 26. 11. 1990:
185 pušk 7,9 mm M48,− 
20 puškomitraljezov 7,9 mm  Šarec,− 
19 avtomatov 7,62  mm, PPŠ,− 
26.100 nabojev 7,9  mm, P900,− 
2100 nabojev 7,62  mm za avtomate in pištole, P2100.− 

Prevzeli so oborožitev in strelivo od MSLO Ljubljana, 28. 11. 1990:
29 avtomatskih pištol 7,65  mm  M84,− 
50 pištol 7,62  mm  M57,− 
179 avtomatskih pušk AP 7,62  mm  M72AB,− 
10 pušk PAP, 7,62  mm, M60/66,− 
2700 nabojev 9  mm dolgi (izven formacije MSLO-višek),− 
75.600 nabojev 7,62  mm za AP in PAP, P1260,− 
20.480 nabojev 7,62  mm za PAP in AP, P1120, (320 kosov refuza),− 
5.913 nabojev 7,62  mm za pištole in avtomate,− 
4.000 nabojev 7,65  mm.− 

Prevzeli so oborožitev in strelivo od Slovenskih železnic, Ljubljana kolodvor, v 
začetku decembra 1990:

31 pušk AP 7,62  mm M72 AB,− 
83 pušk PAP 7,62  mm M60/66,− 
16 puškomitraljezov PM 7,62  mm, M72,− 
85 pušk 7,9  mm  M48,− 

78 pištol 7,62  mm  M57,− 
4 signalnih pištol 26  mm,− 
28.050 nabojev 7,62  mm za pištole in avtomate,− 
32.760 nabojev 7,62  mm za AP in PAP, P1260,− 
36.022 nabojev 7,26  mm za PAP in AP, P1120, − 
26.090 nabojev 7,9  mm. − 

V mesecu marcu 1991 so od Republiškega štaba TO RS prevzeli še:
140 protioklepnih orožij ARMBRUST,− 
40 avtomatskih pušk 5,6 mm SAR 80,− 
30.000 nabojev 5,6  mm.− 

Poleg zgoraj navedene oborožitve so, kot pravi Furlan, dne 21. 6. 1991 v Boro-
vcu pri Kočevski Reki prevzeli še naslednjo oborožitev in strelivo:

51. območni štab Teritorialne obrambe Ljubljana za potrebe treh odredov, ki • 
so branili smer Vrhnika – Ljubljana:
6 lanserjev Fagot,− 
42 raket Fagot− 
2 lanserja Strela 2M,− 
12 Raket Strela 2M,− 
32 kosov, RPG-22.− 
53. območni štab Teritorialne obrambe Logatec za svojo 531. četo:• 
16 kosov, RPG-22.− 
55. območni štab Teritorialne obrambe Domžale za svoj 551. odred:• 
4 metalce raket RPG-7,− 
12 raket RPG-7,− 
32 RPG-22.− 
57. območni štab Teritorialne obrambe Grosuplje za svoj 571. odred:• 
4 metalce raket RPG-7,− 
24 rakete RPG-7,− 
40 RPG-22.− 

Furlan navaja, da jih vojna za Slovenijo ni presenetila niti pri zagotavljanju 
prehrane za naše enote in štabe, kakor tudi pri zagotavljanju osnovne sanitetne in 
zdravstvene pomoči v enotah. To pa je bil po njegovih navedbah odraz odličnega 
sodelovanja med MŠTO Ljubljana in komiteji Mestne skupščine Ljubljana. Najbolj so 
jim pomagali komiteji za oskrbo in trgovino, zdravstvo, mestne rezerve, komite za 
zveze in še kateri. Vse navedeno pa je bilo, kot pravi Furlan, plod dobre koordinacije 
dela med oblastjo in Sekretariatom za ljudsko obrambo ter Mestnim štabom TO Lju-
bljana, ki so podobne situacije preigravali že na štabnih urjenjih v preteklosti.
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Ugotovitve na podlagi izvedenega intervjuja  
s stotnikom Ivom Furlanom

Opremljanje enot TO je do leta 1980 potekalo predvsem iz viškov oborožitve 
JLA. Takoj po ustanovitvi TO leta 1968 so kot oborožitev enot prednjačila zgolj 
starejša orožja najrazličnejših kalibrov. Po letu 1980 so v TO šli v smer nabave novih 
orožij, ob nakupih pa je prevladovalo vodilo – unificirati kalibre oborožitve. Glede 
posodabljanja orožja ne gre izgubljati besed, da je bila to zelo dobra poteza v smislu 
večanja bojne moči enot. Kot odlično pa vrednotim tudi dejstvo, da so v TO težili 
h karseda enotnemu kalibru posamezne vrste orožja, saj je tako lažje zagotavljati 
logistično oskrbo enot. Ob tem je potrebno poudariti, da po novo orožje ni bilo moč 
iti v trgovino in orožje preprosto dobaviti. Pri kupovanju orožja so morali takratni 
vodilni pokazati dobršno mero samoiniciativnosti in iznajdljivosti.

Teritorialna obramba Republike Slovenije je v obdobju med letoma 1980 in 1990 
naredila izjemno velik napredek. Postala je ugledna, sodobna in dobro organizirana 
vojaška organizacija. TO je vse svoje resurse usmerjala v razvoj in opremljanje enot. 
Na to trditev kaže tudi dejstvo, da so v Ljubljanski pokrajini med leti 1987 in 1989 
temeljito obnovili vozni park in skupaj z mobiliziranimi vozili v času vojne tako lahko 
zagotavljali nemoteno oskrbo in mobilnost enot v vseh pogledih vojaške doktrine.

Dotakniti se je potrebno tudi obdobja razoroževanja TO. V Sloveniji je JLA odv-
zela predvsem tisto orožje TO, ki je bilo v vojašnicah, drugo pa le delno, saj je Terito-
rialna obramba ustavila odvzem orožja iz svojih skladišč tam, kjer je bilo to mogoče. 
V Sloveniji so menili, da je hotela JLA razorožiti republike zato, da bi preprečila pri-
hodnje dogodke, tudi osamosvojitev. Orožje naj bi še naprej ostalo last TO, vendar v 
vojašnicah JLA, v katerih naj bi ga vojaki stražili in varovali pred tatvinami.

V mesecih avgustu in septembru, ko so se izvajale največje operacije delovan-
ja MSNZ, so pripadniki MSNZ pospešeno odvažali svojo oborožitev iz zastraženih 
skladišč s strani JLA. Za potrebe skladiščenja so bila pripravljena številna skrivna 
skladišča orožja in vojaške opreme.

Svoje ugotovitve zaključujem z dejstvom, da so bili v strukturah MSNZ dobro 
pripravljeni na prihajajočo vojno za Slovenijo in jih kot takšna ni presenetila tako pri 
zagotavljanju prehrane, kakor tudi pri zagotavljanju osnovne sanitetne in zdravst-
vene pomoči v enotah.

Sklep
Že doktrina vojaške logistike logistiko opisuje kot pomemben dejavnik v miru, 

kriznih razmerah in vojni. Na vseh funkcionalnih področjih logistike se tako pred 
osebje, odgovorno za logistiko, in tudi pred poveljnike na vseh ravneh postavljajo 
številne naloge, za katere morajo biti dobro usposobljeni in motivirani.

Projekt Manevrske strukture narodne zaščite v slovenski zgodovini nima prim-
erjave. Oblikovan je bil v zelo specifičnih, lahko rečemo tudi posebnih razmerah, ki 
so zahtevale veliko tveganja. Tveganje je bilo veliko, a velik je bil tudi cilj. Če takrat 
ne bi tvegali, samostojne Slovenije danes najbrž ne bi bilo. A s tveganjem in tistimi, 
ki imajo pogum, da ta izziv sprejmejo, je po navadi tako: največ skrbi in truda vedno 
ostane skritega očem. Mnogo je dejavnikov, ki lahko odločilno vplivajo na potek 
bojnega delovanja, vendar je na podlagi lastnih spoznanj in pričevanja glavnih akter-
jev takratnega časa logistika eden ključnih dejavnikov za uspešno opravljeno akcijo.

V slovenski osamosvojitveni vojni se je to tudi pokazalo. Mnogo številčnejša in 
bolje opremljena oborožena sila, kot je bila JLA, po nekaterih ocenah celo deseta 
najmočnejša sila v Evropi, je bila premagana in je morala po več kot 45 letih zapustiti 
slovensko ozemlje.

Večstoletne sanje Slovencev po svoji in samostojni državi so bile leta 1991 iz-
polnjene. Do teh sanj pa smo morali prehoditi kar težko in naporno pot. Po dogod-
kih, ki so se začeli v 80. letih prejšnjega stoletja in se stopnjevali do leta 1990, je bilo 
zaznati, da jugoslovansko vodstvo ne bo kar tako priznalo samostojnosti Slovenije. 
Pot v samostojnost in neodvisnost je bila prelita s krvjo. Naša osamosvojitvena voj-
na ni trajala samo deset dni. Začela se je že mnogo prej. 

Po poskusu razorožitve slovenske TO s strani JLA je bilo možno pričakovati 
vojaški konflikt. Slovenija se zaradi zmanjšanja obsega oborožitve ne bi mogla 
uspešno braniti. Iz spontanega odpora proti odvzemu orožja slovenske TO je nastala 
ena najbolj organiziranih akcij v Sloveniji. Manevrska struktura narodne zaščite je 
bila ustanovljena kot samoobrambni odgovor, ko je armadni vrh SFRJ izdal ukaz za 
odvzem orožja TO. Ta dogodek je slovensko politično vodstvo prisilil k načrtnemu 
izgrajevanju obrambne sile. Rezultat je bila organizirana in oborožena vojaška for-
macija enot in štabov, ki so jo pozneje poimenovali Manevrska struktura narodne 
zaščite. Projekt MSNZ je bila tajna vzpostavitev poveljstev in štabov, lojalnih slov-
enski oblasti, ter zametek Slovenske vojske, ki so jo imenovali Vojska Republike Slo-
venije. 

Projekt in ustanovitev MSNZ, ki je povezal zavedne može v TO in takratni milici, 
da so se skupno uprli proti oddaji orožja, je bil pomemben in ključen na slovenski 
poti k osamosvojitvi. Nesporno je dejstvo, da bi se brez projekta MSNZ kaj lahko 
zgodilo, da se Slovenci ne bi imeli s čim boriti, kljub temu da bi imeli voljo. Dogodki, 
ki so sledili, so bili za Slovenijo zelo težki in pomembni. Izvajanje logistične oskrbe 
enotam TO in milice je bila ena ključnih nalog v vojni. Logistična oskrba je delovala 
glede na razpoložljiva sredstva zelo dobro. Slovenija je s svojo odločnostjo in zavze-
tostjo dokazala, da se da premagati tehnološko močnejšega nasprotnika. Treba je 
imeti le pravo voljo, za katero je v Sloveniji stal še pomembnejši dejavnik, civilna 
obramba. Civilna obramba je bila angažirana v celoti, vsak subjekt je vedel, kakšna 
je njegova vloga in katere naloge mora opraviti v primeru nastopa agresije. Zasluga 
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za to gre zelo dobri pripravi na vojno v okviru Splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, ki je imela pripravljenih veliko obrambnih načrtov, ki so jih dobili vsi 
subjekti, vključeni v agresijo. Skrbno načrtovane priprave prav tako predstavljajo 
posebnost, ki je druge republike niso imele, saj se Teritorialna obramba ni tako 
množično organizirala nikjer, res pa je, da so v Sloveniji 90 % sestave Teritorialne 
obrambe predstavljali Slovenci. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi projektu »Nič nas ne sme presenetiti«, 
v okviru katerega se je prebivalstvo pripravljalo na to, kako naj ravna in se vede, če 
bo prišlo do agresije. Prav zaradi velike vloge in angažiranosti civilne obrambe lahko 
potrdim hipotezo, da je vojaška logistika med vojno temeljila predvsem na civilni 
oskrbi, saj so bili ravno posamezniki in določena podjetja iz civilne sfere tisti, ki so 
na podlagi pogodb z državo oskrbovali Teritorialno obrambo. 

Kljub dejstvu, da se je že vnaprej vedelo, kje bo Teritorialna obramba prišla do 
določenih sredstev in potrebnih količin, ki jih bo potrebovala, se je le-ta večkrat 
znašla v nepredvidljivih razmerah, v katerih je bilo marsikaj prepuščeno spontanosti 
in improvizaciji. S tem lahko delno potrdim in delno zavrnem zastavljeno hipotezo, 
da je oskrba bila prepuščena improvizaciji in spontanemu razvoju dogodkov, sproti 
pa se je tudi prilagajala tedanjim zmožnostim in potrebam. Vse to pa potrjuje tudi 
to, da logistični sistem v vojni za Slovenijo še ni bil razvit, logistična oskrba pa je bila 
za tedanje razmere dobro organizirana, kar sta potrdila tudi oba intervjuvanca.

Z zavzemanjem vojašnic in s tem pridobivanjem vedno večjega števila oborožitve 
se je med vojno vloga logistike iz dneva v dan krepila in postajala vedno bolj orga-
nizirana. Teritorialna obramba je dobivala nove pripadnike, kar je pomenilo, da je 
bilo treba količinsko povečati prehrano, poskrbeti za vedno večje nastanitvene pro-
store, vedno več je bilo orožja in novih vozil, katera je bilo treba vzdrževati. Pomen 
logistike se je s tem začel krepiti in dobivati neko novo obliko.

Centralni položaj pokrajine z Ljubljano, kot glavnim mestom, sta dajala temu 
prostoru še prav posebno mesto. V Ljubljani so čas do vojne izrabili tudi za to, da 
so utrdili svoje delovanje, medsebojno povezanost v teh specifičnih odnosih, in da 
so okrepili vse potrebne elemente možnega bojnega delovanja. Že v času delovanja 
Manevrske strukture narodne zaščite so se pripravljali za vojno, za odločna in ostra 
bojna dejstva s ciljem zaščite Slovenije, slovenskega naroda in slovenskih interesov.

Zavedali so se dejstva, da brez ustrezne logistične podpore v nobenem prim-
eru ne bi mogli zagotavljati uspešnega in učinkovitega bojnega delovanja, ne pre-
potrebne pripravljenosti za zavarovanje slovenskih osamosvojitvenih interesov.

S pomočjo velike iznajdljivosti mnogih pripadnikov so pridobivali oborožitev, 
opremo, materialno-tehnična sredstva in minsko eksplozivna sredstva tudi na na-
jbolj nenavadne načine. 

Zagotavljanje popolne logistične oskrbe v vseh elementih organiziranja in de-
lovanja ne glede na težavne pogoje delovanja je imelo v takratnih strukturah prav 

posebno mesto in pomen. Logistika je zagotavljala primerna tajna skladišča na 
ustreznih lokacijah in omogočala hiter in varen dostop, možnost hitrega izvzema 
vojaških sredstev, oborožitve, streliva in MES. Nobenega dvoma ni o tem, da je bil 
delež logistike z vsemi elementi njenega delovanja takrat izjemno pomemben in 
kot takšen danes premalo izpostavljen. V oteženih razmerah in ob vsesplošnem po-
manjkanju potrebnih sredstev so logistiki nosili veliko breme odgovornosti in svojo 
nalogo so opravili z odliko. 

Kot enega ključnih dogodkov osamosvojitvene vojne, pomembnega za hitro in 
učinkovito zmago, spoznavam zavzetje velikega skladišča JLA v Borovnici pri Vrhniki. 
Biti moramo ponosni na slovenske fante, ki so takrat delovali za prihodnost, danes 
pa bodimo ponosni na njih in to preteklost. Priznajmo jim nesporno dejstvo, da 
so takratni borci pripadali zmagoviti generaciji, ki je delovala na samoiniciativnosti, 
iznajdljivosti, nesebičnosti in za katero ni bilo ovire, ki je ta generacija ne bi mogla 
premagati.

Zahvaljujoč dobremu organiziranju in sodelovanju z ostalimi strukturami, ka-
terega nosilec je bil polkovnik Butara, so takratne obrambno varnostne strukture 
zagotavljale popoln nadzor nad silami JLA in nasprotniki slovenskih osamosvojit-
venih interesov. 

Naši fantje so bili pripravljeni.

Naj zaključim z mislijo, ki jo je nekoč izrekel irski dramatik in pisatelj George 
Bernard Shaw:

»Ljudje, ki na tem svetu zmagujejo, 
so tisti, ki vstanejo in se ozrejo po okoliščinah, ki jim ustrezajo. 
Če jih ne najdejo, si jih ustvarijo.«
George B. Shaw102

In z ustrezno logistiko so Slovenke in Slovenci ustvarili ustrezne pogoje, ki so 
nesporno veliko pripomogli k slovenski neodvisnosti.

Zapisal Mihael Markič

102 Vir: Wikiquote [online] 26. 6. 2012. Dostopno na naslovu: http://sl.wikiquote.org/wiki/George_Ber-
nard_Shaw
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MIHA BUTARA: 
Ocena delovanja Teritorialne 
obrambe ljubljanske pokrajine v 
času osamosvajanja in »Vojne za 
Slovenijo 1991«

Polkovnik Miha Butara je bil rojen leta 1950 v Krškem. Po končani sredn-
ji šoli je leta 1970 končal Šolo za rezervne častnike prometne službe v Titogradu. 
Leta 1971 je bil razporejen v TO, kjer je opravljal dolžnosti poveljnika voda, čete ter 
obveščevalnega častnika v bataljonu. Opravil je specialistična šolanja za delovanje 
na obveščevalno izvidniškem in diverzantskem področju v Šolskih centrih JLA v Ze-
munu, Pančevu, Beogradu in Splitu.Leta 1979 se je zaposlil kot stalni pripadnik TO na 
mestu načelnika za organizacijsko-mobilizacijske zadeve v MŠTO Ljubljana. V MŠTO 
Ljubljana je nato opravljal dolžnosti  načelnika obveščevalne službe in pomočnika 
poveljnika za domovinsko vzgojo. Od maja do oktobra 1990 je bil kot načelnik MSNZ 
za mesto Ljubljana in istočasno namestnik načelnika republiškega štaba MSNZ 
za Slovenijo med vodilnimi organizatorji MSNZ. Oktobra 1990 je postal poveljnik 
5. PŠTO, ki ga je vodil pred in med osamosvojitveno vojno do 30. junija 1991, ko je 
bil imenovan za pomočnika načelnika RŠTO za domovinske zadeve. Med leti 1991 do 
1993 je bil načelnik prometne službe v RŠTO, od leta 1993 od upokojitve pa predsed-
nik Zveze častnikov Slovenije. Je častni predsednik Zveze slovenskih častnikov.

Ko obravnavamo pregled delovanja pripadnikov ljubljanske TO v času do vojne 
in v vojni sami, se moramo soočiti tudi z nekaterimi osnovnimi vidiki ocenjevanja 
stanja in razmer ter geostrateškega položaja Ljubljane kot glavnega mesta Republike 
Slovenije in ljubljanske kotline kot teritorialnega območja. Skozi to področje vodijo 
pomembne komunikacijske smeri, življenjskega pomena za obvladovanje s strani 
naših sil, katere so bile pomembne tudi za delovanje sil JLA. 

Na tem območju so delovale najmočnejše sile JLA, pod poveljstvom 14. ar-
madnega korpusa, ki so bile razmeščene v Sloveniji. Ljubljana je bila prepletena z 
vojašnicami, od katerih so bile na njenem območju Vojašnica Maršala Tita, Vojašnica 
4. julija, Vojašnica Bratstva in enotnosti, Vojašnica Ljuba Šercerja in Vojašnica 
v Šentvidu. V njih so bile nameščene močne sile motorizirane brigade, polk PLO, 
polk zvez, bataljon vojne policije, diverzantski odred in še nekatere druge enote. 
V Ljubljani so bili še naslednji objekti, Dom JLA, Vojaška gimnazija, Delavnice JLA 
na Parmovi, Vojaška bolnica Mladika, Vojaška bolnica Moste, Vojašnica Kodeljevo 

in Vojaški odpad. Veliko vojaško skladišče orožja, vojaške opreme, streliva in min-
sko eksplozivnih sredstev je bilo v skladišču Borovnica. Nekoliko manjše vojaško 
skladišče je bilo v Grosupljem. V njem je bilo shranjeno predvsem strelivo in min-
sko eksplozivna sredstva. Na Vrhniki v Vojašnici Ignaca Voljča je bila nameščena 
najmočnejša enota JLA v Sloveniji, 1. OKBR in v drugi vojašnici 345 polk PLO na 
katerega sta bila vezana vojašnica v Logatcu s PLO enoto ter Center na ljubljanskem 
vrhu. Močna koncentracija vojske JLA je zajemala preko 3500 dobro oboroženih in 
organiziranih pripadnikov okrepljenih z veliko količino tankov, oklepnih transporter-
jev in artilerijskim orožjem. 

Pri ocenjevanju naših sil in razmerja moči je potrebno poudariti, da so nekateri 
odgovorni vojaški strokovnjaki ves čas zanemarjali dejstvo, da smo po razorožitvi 
TO, ostali brez mnogih bojnih potencialov in da je velika količina orožja, opreme, 
streliva in minsko eksplozivnih sredstev ostala pod nadzorom armade. Skozi delo-
vanje Manevrske strukture narodne zaščite in po prenosu te strukture v sestavo TO, 
smo postopoma in zanesljivo krepili stanje v naših enotah, bojno moč in udarnost 
naših sil. Kljub vsemu pa niti približno nismo dosegli tistega stanja, ki ga je imela TO 
ljubljanske pokrajine v času do odvzema orožja s strani JLA 15.  maja 1990. 

Zaradi velike koncentracije armadnih sil in angažiranja zveznih inštitucij, kot so 
državna varnost, carina, podkrepljeno z dodatnimi aktivnostmi proti obveščevalne 
službe (KOS) JLA in njenega KOG-a (protiobveščevalne skupine), smo ob izvajanju 
drugih njihovih ukrepov in pritiskov delovali v zelo zahtevnih izrednih razmerah, ki 
bi jih lahko imenovali tudi vojno stanje.

Območje pokrajine je bilo posejano z našimi tajnimi skladišči, v katerih smo 
imeli shranjeno oborožitev za naše enote, strelivo, minsko eksplozivna sredstva in 
vojaško opremo. Samo na območju Ljubljane in petih ljubljanskih občin smo imeli 
52 takšnih skladišč. Nekaj jih je bilo v naseljenem delu mesta, večina pa v primest-
nem območju. 

Vsa delovanja, razen tistih, ki so bila opredeljena z Letnim načrtom dela, smo 
izvajali v tajnosti in pod skrbnim nadzorom odgovornih za posamezne segmente 
našega delovanja. Ves čas smo imeli organizirano dežurno službo, ki smo ji opredeli-
li konkretne naloge. Prav tako smo izgradili zelo široko in razvejano obveščevalno 
izvidniško dejavnost, katere namen je bil nadzorovati vsako aktivnost armade JLA 
na našem območju odgovornosti, opraviti natančno presojo njihovega možnega de-
lovanja in zagotoviti 24-urni nadzor. Za te naloge smo imeli angažirano zelo veliko 
število naših pripadnikov. Čeprav so se obveze povečevale s stopnjevanjem napeto-
sti in zunanjimi pritiski, ki smo jih bili deležni vsi v Sloveniji, so pripadniki ljubljan-
ske TO svoje naloge opravljali zavzeto in s polno mero odgovornosti. Motivacija je 
bila zelo visoka. V času, ko smo se bližali Dnevu razglasitve Republike Slovenije kot 
samostojne in neodvisne države, smo se v vse večji meri soočali s težavami, saj so 
se zaradi obilice nalog, ki so jih izvajali v sestavi TO, mnogi naši pripadniki srečevali 
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s hudimi težavami v službah. Mnoge enote smo morali uporabljati večkrat kot je 
bilo to v preteklosti običajno zato, da smo zadostili našim nalogam in zahtevam na-
drejenih. Prav te zahteve so se stopnjevale in dosegale takšne razsežnosti, da smo v 
vse večji meri čutili izčrpanost ljudstva, enot in štabov. 

Veliko naporov in truda smo vložili v izgradnjo visoke morale in domovinske za-
vesti, ki nas je krasila ves čas našega delovanja. To nam je uspevalo z velikimi napori, 
saj je proces reorganizacije TO sprožil mnoge nepredvidene težave in vprašanja s 
katerimi so se soočali v prvi vrsti pripadniki stalne sestave. Prav tako so nam velike 
težave povzročile spremembe na zahtevo Sekretariata za ljudsko obrambo. Spre-
menili so nam šifre naših vojaških enot ter jih pomladili brez naše vednosti z veli-
kim številom novih pripadnikov. Težave zaradi teh posegov so se pojavile na terenu 
takrat, ko smo vpoklicali enote na vojaške vaje ali pa v času vojne za Slovenijo in smo 
se soočili z neprijetnimi dejstvi.

Še prav posebne težave smo imeli v zvezi z reorganizacijo TO, ki se je vlekla 
nekako od meseca novembra 1990 pa do 29. maja 1991, ko je bila sprejeta zadnja 
varianta novega organiziranja TO v Sloveniji. Postopki reorganizacije so se zaradi 
zahtevnosti tega projekta izvajali intenzivno skozi ves mesec junij, saj jih tehnično ni 
bilo mogoče dokončati, tako, da nas je zaradi tega vojna dočakala v zelo zahtevnih 
razmerah.

Več mesečni postopki reorganizacije so ustvarili zelo močna nasprotovanja med 
pripadniki stalne sestave ŠTO. Mnogi so izražali bojazen za nadaljnje delo v naši 
strukturi. Čeprav smo se lotili kadrovanja zelo previdno in preudarno, nam je z ve-
liko težavo uspevalo ohraniti potreben profesionalen odnos do izvajanja konkretnih 
nalog. Prvič v zgodovini delovanja TO Slovenije se je dogodilo, da so zaradi združitve 
več OŠTO člani novih območnih štabov dobili zadolžitev izven območja svojega teri-
torija. Na nas so bili izvajani zelo močni pritiski s strani prav vseh občin, razen občin 
iz mesta Ljubljane, prav vse občine so želele imeti poveljstva ObmŠTO na svojem 
teritoriju. Po drugi strani pa so nekateri župani izražali strah in nesiguren odnos 
do TO, upoštevajoč neke namišljene ocene o tem, da TO ni povsem slovenska, in 
da je tu še vedno možna močna povezava nekaterih posameznikov z JLA in njeno 
proti obveščevalno službo. Zaradi takšnega gledanja na ta vprašanja je bilo potrebo 
opraviti veliko število razgovorov z župani in njihovimi sodelavci. Nekatere smo z 
veliko težavo prepričali, o našem izrazito slovensko obrambnem poslanstvu.

Vse kadrovske rešitve smo uveljavili po tehtnih premislekih in po večkratnih 
razgovorih s prav vsemi pripadniki stalne sestave. Sprejete so bile na podlagi sk-
upne odločitve vseh članov pokrajinskega štaba. Končna odločitev, pa naj je bile še 
tako korektna in dosledna, ob upoštevanju vseh strokovnih kriterijev, je povzročala 
val nezadovoljstva, kar je bilo pričakovano. Če upoštevamo dejstvo, da smo imeli 
v 11 občinskih štabih, 11 komandantov, 11 načelnikov štabov (ali operativcev), 11 
pomočnikov za zaledje, 11 referentov za organizacijsko kadrovske zadeve in druge 

dolžnosti, smo po uveljavitvi delovanja 51. ObmŠTO Ljubljana, 53. ObmŠTO Vrhnika, 
55. ObmŠTO Domžale in 57. ObmŠTO Grosuplje, dobili povsem drugačno kadrovsko 
sestavo.

Najtežjo situacijo smo imeli v Ljubljani, saj so kreatorji te nesrečne reorga-
nizacije iz MORS in RŠTO od nas zahtevali, da na območju mesta Ljubljane, kjer je 
pred tem v letu 1990 deloval pokrajinski štab TO I. variante (MŠTO Ljubljana mesto), 
ustanovimo 51. ObmŠTO z zelo skromno zasedbo stalne sestave. 

Pred tem je bilo v petih ljubljanskih občinskih štabih od katerih so bili trije 
štabi I. variante in dva štaba II. variante zaposleno 43 pripadnikov stalne sestave. 
Z uvedbo reorganizacije in delovanjem 51. ObmŠTO Ljubljana, pa je v novem štabu 
delovalo le 14 oseb. Večina pripadnikov stalne sestave je to odločitev sprejemala 
s prepričanjem, da gre pri tem za načrtno zmanjševanje bojne pripravljenosti TO. 
Zakaj je do tega prišlo in s kakšnimi nameni je drugo vprašanje, ki še vedno terja 
relevantne odgovore. Poznavalci podrobnega dogajanja smo prepričani, da so tu 
odigrali svojo nečedno vlogo v sestavi naše obrambe na višjih nivojih vgrajeni pri-
padniki protiobveščevalne službe JLA.

Ta reorganizacija je za seboj potegnila vrsto nevšečnosti in problemov s katerimi 
smo se za tem soočali. Izpostavile so se mnoge pomanjkljivosti. Že samo dejstvo, da 
se je združitev bivšega pokrajinskega (MŠTO) in 5. občinskih štabov TO, ki so razvijali 
63 samostojnih enot, prenesla na samo 14 zaposlenih v 51. ObmŠTO Ljubljana, je 
tem ljudem predstavljala strahovito breme. Ostali so bili prerazporejeni na dolžnosti 
v druge štabe. Pogoji za delo so bili nevzdržni. Ni bilo zadostne količine sredstev 
zvez, ne oborožitve, osnovne vojaške opreme, ne marsičesa, kar bi potrebovali za 
učinkovitejše opravljanje svojih nalog. 

Vseh načrtovanih nalog v 51. ObmŠTO Ljubljana v fazi konsolidacije svojega de-
lovanja niso bili sposobni izvajati. Zato je nekatere pomembnejše naloge z mestnega 
območja Ljubljane, na sebe prevzel 5. PŠTO. 

Vzporedno z obravnavo vprašanj reorganizacije in iskanjem najboljših rešitev 
je ves čas potekalo redno delo, usklajeno z nalogami iz zelo zahtevnega Letnega 
načrta dela. Naloge so bile usklajene z novimi obvezami, ki smo jih dobivali od RŠTO. 
V prvih šestih mesecih smo imeli na različnih oblikah usposabljanja in ustreznih 
vojaško strokovnih pripravah 64 enot, od tega 7 odredov TO, 15 samostojnih čet in 
42 samostojnih vodov. Tega usposabljanja se je udeležilo 5941 vojaških obveznikov 
ali 81 % od klicanih. Večina nalog je bila realizirana v načrtovanem obsegu. Do ma-
lih odstopanj je prihajalo pri usposabljanju enot, ki so svoja redna usposabljanja 
izvajala v okolici Iga z osnovnim namenom zaščite 510. UC učnega centra. Zaradi 
pomembnih potreb in spreminjajočih se razmer smo morali za njih dopolnjevati 
programe dela. Z namenom, da prikažemo javnosti in JLA našo veliko udarno moč 
smo se poslužili zvijač. Za enote na usposabljanju smo pripravili za tiste razmere 
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vrhunsko osebno in kolektivno oborožitev. Na enem mestu smo skoncentrirali sod-
obne avtomatske puške Kalašnikove M – 70, PAP – polavtomatske puške, NTT – 
netrzajne topove, PLO topove 20/1 – protiletalske topove, minsko eksplozivna sred-
stva in drugo opremo. Enote so si od usposabljanja do usposabljanja izmenjevale 
to isto oborožitev in opremo. Tako smo ustvarjali vtis, da naša udarna moč velika. 
Na ta način se je javno »izkazovalo«, da razpolagamo za tiste čase z veliko količino 
sodobne oborožitve in opremo. Kasneje prispela protioklepna sredstva Armbrust 
so med našimi pripadniki dodatno vzdignila že tako visoko bojno moralo. Poleg 
specifičnih nalog varovanja objektov in smeri, ki so jih imele posamezne enote, so 
le te morale zagotavljati polno bojno pripravljenost, bojno zavarovanje in nadzor na 
širšem rajonu razmestitve.

Z namenom prikazovanja sproščenosti in obvladovanja razmer s slovenske stra-
ni, je načelnik RŠTO zadolžil 5. PŠTO za pripravo in izvedbo Atletskega prvenstva TO. 
Tik pred izvedbo prvenstva je prišlo do napada oziroma blokade 710. Učnega centra 
Pekre, zato je bilo to tekmovanje opuščeno. Pred tem smo v sodelovanju z »Team-
ing d.o.o.« pripravili vse potrebno za izpeljavo tekmovanja, opredelili tekmovalne 
panoge, določili sodnike, merilce časa in že začeli sprejemati prijave. 

Naloge s katerimi so nas dodatno obremenjevali iz nadrejenega štaba so kar 
deževale. Tako smo dobili tudi nalogo, da izvedemo simulacijo prevozov motor-
izirane enote TO po Sloveniji. Tako smo ustvarjali vtis, da razpolagamo z večjim 
številom hitro premičnih motoriziranih enot. To nalogo smo po tehtnem preudarku 
zaupali stotniku I. stop. Miroslavu Debelaku in mu dodelili enote na usposabljanju, 
jakosti voda ali čete.

Največja koncentracija dela je bila izvedena v mesecu maju in juniju, zaradi 
potreb varovanja prostora in pomembnih objektov na območju pokrajine. Po poseb-
nem programu zavarovanja objektov določenih s strani RŠTO so nam naložili do-
datno zavarovanje 165 več ali manj pomembnih točk. Včasih smo imeli občutek, da 
kar tekmujejo v temu koliko nas bodo obremenili. To je predstavljalo veliko breme 
za stalno sestavo. Koncentracija novih nalog je ob velikem številu obstoječih bila us-
merjena na območje Vrhnike, Logatca in predvsem do objektov v mestu Ljubljani ter 
v Grosuplju. Pri tem je v mnogih primerih prihajalo do angažiranja enot v območjih 
izven matične občin, kar so v enotah sprejemali z nelagodnostjo. Dolga leta delo-
vanja v občinskih okvirjih so pustila močno sled. 

Ves čas smo skrbeli za vojaško strokovno usposabljanje posameznikov, enot in 
štabov. Izvedli smo štabno vajo pokrajinskega štaba, štabne vaje za poveljstva par-
tizanskih brigad TO, tečaje za komandirje oddelkov in komandirjev vodov, priprave 
in usposabljanje izvidniških enot, priprave in usposabljanje 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 
7. Odreda TO. S posebno pozornostjo smo pristopili k usposabljanju strelcev v pro-
tioklepnih vodih in drugih enotah oboroženih z Armbrusti. 

Za uporabo Armbrustov smo usposabljali tudi pripadnike milice. Teh oblik us-
posabljanja se je udeležilo 1726 vojaških obveznikov. Udeležilo se ga je 86 % od sk-
upnega števila klicanih na vojaško usposabljanje. Istočasno z izvajanjem postopkov 
reorganizacije se je 8. 6. 1991, pričelo tudi usposabljanje v novo nastalih območnih 
štabih TO, na podlagi njihovih načrtov dela. Do 11. 6. 1991, je bila v skladu z Ukazom 
za formiranje novih odredov za posebne namene, izdelana mobilizacijsko številčna 
odmera za 3 odrede in 1 četo za posebne namene. Ob prvem vpoklicu teh enot 
smo se soočil z veliko težavo glede na to, da nam nadrejeno poveljstvo ni zagotovilo 
obljubljene oborožitve za novo nastale enote sestavljene iz vrst bivših pripadnikov 
partizanskih enot JLA, prenešenih v našo sestavo. Postopoma so se stvari uredile.

Bojno učinkovitost nam je v precejšnji meri zmanjšal tudi poseg odgovornih iz 
30. Razvojne skupine, ki so mimo naše vednosti z direktnim posegom do sekretari-
atov za obrambo v občinah in v mestnem sekretariatu za obrambo Ljubljani prenesli 
vrsto motornih vozil iz popisa in sestave enot za proti specialno delovanje in diver-
zantskih enot v svojo sestavo. Te posege smo odkrivali naknadno. Zmanjšano mobil-
nost smo močno občutili pri izvajanju bojnih nalog v prvih dneh vojne. 

Precejšnje težave smo imeli tudi z nepoznavanjem razmer v ljubljanski pokra-
jini s strani nadrejenih. Ugotovili smo, da nekateri člani Republiške koordinacijske 
skupine sploh ne vedo, da v Ljubljani obstaja 51. ObmŠTO. Čeprav smo dan pred raz-
glasitvijo samostojne Republike Slovenije že imeli sile Reškega korpusa JLA delujoče 
na teritoriju Slovenije in smo njihova delovanja spremljali po televiziji, nam na-
drejeni štab ni dovolil vpoklicati dodatnih enot. Še več, dobili smo ukaz naj 25 % 
sestave enot na usposabljanju odpustimo iz enot, zaradi pričakovanega slavnost-
nega trenutka, razglasitve samostojne države, Republike Slovenije. Če k temu do-
damo še odločitev vodje pod koordinacijske skupine za Ljubljansko območje, višjega 
inšpektorja Marjana Starca, ki je 16. 6. 1991 nekaj dni pred to slovesnostjo podprl 
zahtevo predsednika Izvršnega sveta skupščine mesta Ljubljana Marjana Vidmarja, 
da se delovnim organizacijam vrne vsa težka gradbena mehanizacija pripravljena 
na določenih lokacijah za postavitev živih blokad na smeri med Ljubljano, Vrhniko 
in na drugih mestih, smo imeli izredno neugodno začetno situacijo. Marjan Starc je 
zatrdil, da lahko policija v vsakem trenutku dneva zagotovi blokado s strani živega 
prometa, ki bi zadostovala popolnemu oviranju enot tankovske brigade. To rešitev 
je na skupnem sestanku podprla tudi delovna skupina republiške koordinacijske sk-
upine, ki je ta dan izvajala inšpekcijski pregled delovanja v 5. PŠTO, v sestavi Bog-
dana Koprivnikarja, vodja s člani Borisom Žnidaršičem, Milošem Bregarjem, Jane-
zom Rautarjem in Bogdanom Avbarjem. Nasprotujoča stališča ostalih članov pod 
koordinacijske skupine nihče ni upošteval. Končna ocena inšpekcije je bila kljub evi-
dentiranju povsem realnih težav visoka skoraj štiri od pet možnih točk.

Čeprav smo pričakovali ukrepanje enot JLA, smo zaradi teh spodrsljajev imeli 
zmanjšane možnosti učinkovitejšega delovanja. Ves čas smo opozarjali poveljujoče 
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in njihove podrejene na pomembnost trenutka in jih pripravljali za odločno ukrepan-
je v primeru nasilnega posega enot JLA po barikadah. Armada je izkoristila veliko 
razposajenost in veselje ob razglasitvi države in izvedla postopen premik svojih enot 
v skladu s prej načrtovanimi bojnimi akcijami. Sam sem 27. 6. 1991 okoli 00.40, 
obiskal najbližje enote in čestital našim borcem ob razglasitvi države. Njihovo ve-
selje in smeh je bil največja nagrada za vse obremenitve s katerimi smo se srečevali 
v preteklih mesecih. Po povratku v štab sem predal dolžnost načelniku Vojku Pavlinu 
in se odpravil na počitek. Domov me je odpeljal pomočnik za zaledje Miran Barborič. 
Ob 3.15 me je poklical načelnik stotnik Vojko Pavlin in me obvestil o prodoru sil ok-
lepne brigade JLA preko našega teritorija. Zahteval sem naj uporabijo načrtovane 
ukrepe in takoj pošljejo po mene voznika z avtom. Po prihodu v štab sem ugotovil, 
da je načelnik štaba stotnik Vojko Pavlin že 28. 6. 1991 nekaj po 1.00 ob spreje-
tem obvestilu, da je kolona JLA prečkala mejo pri Metliki, zahteval dodatna navo-
dila od nadrejenih a jih ni dobil. Zahteval sem razširjeno mobilizacijo naših enot in 
pričakovane ukaze za ukrepanje preko dežurnih v koordinacijski skupini in na MORS. 
Nobenih ukazov ni bilo. Nisem dobil ustreznega sogovornika, niti jasnega nobenega 
navodila. Vsi sogovorniki so trdili, da niso pristojni za odločanje.

Takoj smo izvedli presojo nastalega položaja in na podlagi ugotovljenega stanja 
začeli izvajati potrebne ukrepe. Zelo veliko težavo smo imeli s prenašanjem povelj do 
podrejenih zaradi pomanjkanja sredstev zvez. Velik del povezav je slonel le na sta-
cionarnih telefonskih linijah. Novi sistem zvez »Racal« nam še ni nudil pričakovane 
povezave. Mesto smo hermetično zaprli in začeli izvajati postopke za blokado vseh 
vojašnic. V nadaljevanju so se dogodki odvijali z vso naglico. Spoprijeli smo se s situ-
acijo v Trzinu in v bitki za Trzin skupaj s pripadniki Specialne enote milice premagali 
zatečeno mehanizirano enoto JLA in zajeli njihove pripadnike , zavzeli smo center 
za elektronsko delovanje na Rožniku, blokirali smo vse vojašnice na območju pokra-
jine v Ljubljani v Grosupljem, na Vrhniki in v Logatcu, sestrelili helikopter na Barju, 
okrepili zaščito 510. Učnega centra na Igu, praznili skladišče orožja v Borovnici ter 
organizirali transporte zaplenjenega orožja po Sloveniji, skupaj s pripadniki Milice 
zajeli tanke na Toškem Čelu, zajeli dva tovornjaka za logistično preskrbo enot na 
ljubljanski obvoznici, izvedli MM napad na vojaški radar dolgega dosega (AN TPS-70) 
na Ljubljanskem vrhu in opravili še marsikaj drugega. Veliko naporov smo vložili v 
popolnitev enot in za zagotavljanje njihove bojne učinkovitosti.

Posebej je potrebno izpostaviti bitko za Trzin. Najpomembnejše je dejstvo, da je 
JLA svoj prvi poraz doživela v Trzinu. To je bilo že prvi dan vojne po razglasitvi Repub-
like Slovenije, 27. 6. 1991. Kot to opisuje zgodovinar, prvi načelnik vojaškega muzeja 
SV podpolkovnik Karlo Nanut, je naša zmaga pomenila veliko za moralo in bojni 
duh pripadnikov Teritorialne obrambe in Slovenske policije ter državljanov. Trzin je 
prelomnica za vse nas. Tu je prišlo do prve uporabe strelnega orožja z naše strani. 

Prvi so streljali vojaki JLA. Kot piše Nanut, smo si tu dokazali, da smo se sposobni 
spoprijeti s tako mogočnim nasprotnikom, kot je JLA in ga premagati. Ta bitka nas je 
prepričala o naših sposobnostih in naši moči.

Kljub vsemu je sistem mobilizacije deloval prepočasi. V začetni fazi nam je pri-
manjkovalo posadk na kolektivnih orožjih. Drugi dan vojne, ko smo imeli v enotah 
na blokadi vojašnic le 45 % do 48 % popolnitev sem prejel ukaz načelnika RŠTO za 
napad na vse vojašnice JLA. Ukaz sem iz utemeljenih razlogov zavrnil. Upošteval sem 
tudi določila mednarodnega vojnega prava. Mojo odločitev in dialog z načelnikom 
je poslušal ves štab, saj sem vključil prostorsko poslušanje. Napasti le zato, da se 
strelja in poka tako kot drugod po Sloveniji, kot mi je bilo med drugim ukazano, bi 
bilo nesmiselno. Povsem po nepotrebnem bi s tem ogrozili 300.000 Ljubljančanov 
in mesto s celotnim državnim vrhom vred izpostavili neposredni realizaciji groženj 
s strani JLA, da bodo v primeru našega napada bombardirali mesto z artilerijo in 
letalskimi napadi. Podobna situacija je veljala tudi za Vrhniko. S tem nespametnim 
ukazom bi lahko ogrozili celo državo. Takšen ukaz bi lahko dalo Predsedstvo Repub-
like Slovenije, po tehtnem premisleku, ki pa tega ni storilo.

Po moji premestitvi na delo v Republiško koordinacijsko skupino, 30. 9. 1991 
sem s tega nivoja spremljal bojna dogajanja v Sloveniji in v Ljubljanski pokrajini ter 
vplival na pozitiven tok dogajanj.

Kasnejši razvoj dogodkov je pokazal, da smo pripadniki slovenske TO in sloven-
ske Milice delovali premišljeno, odgovorno in visoko profesionalno. Pri tem smo v 
vsem času do končne zmage nad JLA zelo pomembno vlogo opravili pripadniki TO 
ljubljanske pokrajine in Milice.

Na to smo, in moramo biti, ponosni prav vsi. To veličino našega bojnega us-
peha so nam po vojni priznali mnogi vrhunski vojaški strokovnjaki iz zavezniških 
dežel. Vojno smo dobili in v njej zmagali nad veliko močnejšimi silami JLA in to z 
razmeroma majhnim številom žrtev in majhno materialno škodo. Tudi v vsem tem 
je razvidna veličina naše zmage v vojni za Slovenijo 1991.

Zapisal polkovnik Miha Butara, 
vojni poveljnik TO ljubljanske pokrajine
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JOŽE KONDA: 
Načrt »JEZERO«; organizacija 
zbirnih centrov za sprejem pobeglih 
pripadnikov JLA

Brigadir Jože Konda je bil rojen avgusta 1949 v Črmošnjicah pri Novem mestu. Po 
končani gimnaziji in vojaški akademiji z diplomo raketnega inženirja, služboval v ra-
ketnih enotah vojne mornarice in vojnega letalstva. V času priprav na osamosvojitev 
sodeloval s 5. PŠTO. Po takojšnjem prestopu v TORS deloval v nadzoru izvajanja in 
delovanja načrta JEZERO. Evidentiral primernost usposobljenosti prestopnikov za iz-
vajanje nalog pri obrambi Slovenije. Z dnevnim poročanjem posredoval strukturo 
in pripravljenost prestopnikov za nove dolžnosti. Posredoval pri ustanovitvi (prve 
republiške) enote za PZO (9. BRZO) v vojnem času, 7. julija 1991. Ima status pripad-
nika MSNZ in veterana vojne za Slovenijo. Po vključitvi v TORS deloval na področju 
izgradnje sistema zračne obrambe. Zaradi nestrinjanja z nabavo raketnega sistema 
Roland je bil premeščen v Verifikacijski center Slovenske vojske. Aktivno deloval na 
področju nadzora oborožitve v okviru OVSE in Nata. Leta 2001 je bil postavljen za 
poveljnika 1. OPP VLZO. Po preoblikovanju Slovenske vojske je leta 2003 prevzel 
vodenje Verifikacijskega centra. Aktivno sodeloval v času predsedovanja Republike 
Slovenije OVSE.. Zadnjih deset let službovanja v Slovenski vojski bil, kot delavec Mor-
sa, postavljen na položaj brigadirja in upokojen leta 2005.

Nekdanji pripadniki JLA smo z negotovostjo pričakovali usoden trenutek 
odločitve, ko poti nazaj ne bo več. Težko je reči kdo je in koliko je »vedel« kaj se 
bo zgodilo po razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 25. ju-
nija 1991. Napetosti so se »vlekle« že od prvih demokratičnih volitev maja 1990, 
čeprav se je »Pandorina skrinjica« odprla že leta 1981, ko je Slovenije podprla 
prizadevanja kosovskih Albancev za večjo avtonomijo z, po celi Jugoslaviji, znanim 
zborovanjem v Cankarjevem domu v Ljubljani. Po znanih dogodkih v zvezi s štafeto 
mladosti leta 1985 (mladina v Ljubljani je parodirala nesmiselnost vzdrževanja kul-
ta štafete po Titovi smrti) in št. 57 Nove revije (Prispevki za slovenski nacionalni 
program) leta 1987, se je iz Beograda začela vse glasnejša kritika proti jugoslovan-
stvu v Sloveniji. Piko na »i« pa je pomenil odhod slovenske delegacije s kongresa 
jugoslovanskih komunistov leta 1989 in posledično razpustitev Zveze komunistov 
Jugoslavije. Vojaški vrh je tako izgubil osnovo za obvladovanje stanja v državi. Že 
leta 1987 sem v vojaškem letovišču v Fažani pri Pulju opazil nalepko Jugoslavije z 
odrezano Slovenijo na avtomobilu »Yugo 45« beograjske registracije, kar je navajalo 

na misel, da so nas že odpisali103. Presenetila me je tudi, leta 1990, izrečena prošnja 
čistilke Ljiljane v Domu JLA v Ljubljani, da bi se udeležila strelskega tečaja. Nasmejal 
sem se in ji rekel: »Pa kaj Vam bo, Ljilja, streljanje s pištolo!« Odvrnila je: »Pa za 
vsak slučaj.«. Šele precej kasneje sem spoznal, kaj naj bi to pomenilo. Namreč, da 
so se, predvsem nekateri pripadniki srbskega naroda živeči v Sloveniji, pripravljali 
na obrambo »srbstva« oziroma srbskih interesov v Jugoslaviji. Karkoli že naj bi to 
pomenilo. 

Sprejem ustavnih amandmajev septembra leta 1990 je vzbudil pri mnogih 
neslovenskih pripadnikih JLA odkrito negodovanje in komentarje, češ, kako je 
zastrašujoče že ko gre tank mimo v vojašnici, kaj šele na prostem. Zemlja se trese104… 
Na odločitev za odločanje slovenskih (pa tudi drugih) pripadnikov JLA v primeru ra-
zhoda Slovenije z JLA je vplivalo več dejavnikov. Prvi je bil seveda socialni (služba, 
preživetje družin, stanovanja), pri nekaterih tudi negotovost nadaljevanja poklica 
(piloti, topničarji, pehotniki…). Močan dejavnik je bila seveda nacionalna105 pripad-
nost in »mešani« zakoni. Posamezniki so tudi čutili dolžnost tovarištva in strah pred 
prelomom prisege zvestobe Jugoslaviji. Nekateri pa se niso strinjali z nekaterimi 
slovenskimi politiki (Janša, Pučnik). Seveda je bil močno prisoten tudi strah od »vse-
prisotnega« Kosa (KOS – kontraobveščevalna oziroma varnostna služba JLA). Iz za-
jetih dokumentov o prisluškovanju sem izvedel, da so prisluškovali pogovoru, ki sem 
ga imel maja 1991 v svoji pisarni Doma JLA v Ljubljani z nekdanjima sodelavcema 
podpolkovnikoma Francem Cesarjem in Antonom Donkom iz 350. rp PZO (raketni 
polk), o našem ravnanju, ko bo čas za odhod JLA iz Slovenije. Na podlagi osebnih 
izkušenj lahko trdim, da smo bili nekdanji pripadniki JLA, ki smo prebegnili v TORS, 
globoko zavedni in domoljubni. Večina med nami je doma pustila družine106, veliko 
tudi v drugih republikah takratne države. Mnogi so izgubili tudi imetje. Tudi zato se 
nas je neupravičeno prijel naziv prestopniki, zaradi slabšalnega pomena besede, ker 
smo prestopili, čeprav smo bili dejansko prostovoljci.

Potem, ko je predsedstvo Republike Slovenije zjutraj, kmalu po sedmi uri, 
27. junija 1991, pozvalo pripadnike JLA, predvsem Slovence, da zapustijo JLA in se 
pridružijo slovenski Teritorialni obrambi, je bila odločitev lažja, saj je Republika Slo-

103 Na to je veliko vplival predvsem Memorandum srbske akademije znanosti iz leta 1985 o življenju 
vseh Srbov v eni državi. Takratne Srbe živeče v Sloveniji (še) niso smatrali za del srbskega »narodnega 
telesa«.
104 Mislili so, da se bomo Slovenci ustrašili že tankovskega »grmenja«, kot Albanci na Kosovu leta 1981. 
Verjetno tudi zato niso bile tankovske posadke opremljene za daljše bojevanje.
105 Posebna kategorija je bila opredelitev jugoslovanstva kot neke nadnacionalne tvorbe, ki sicer ni bila 
uradno priznana, zato so se nekateri tako deklarirani posamezniki nacionalno naknadno odločali po 
enem od roditeljev.
106 Sam sem tistega četrtka doma »zbral« družino, ženo in tri mladoletne hčerke, in jim rekel, da ne 
morem več biti v taki vojski, ki napada naš narod, da ga grem branit, ampak, da se bom vrnil, in naj se 
pazijo tisti, ki bi vam poskušali kaj storiti (v stanovanjskem bloku so stanovali predvsem pripadniki JLA). 
To so sprejeli z vso resnostjo.
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venija jamčila varno prihodnost tistih, ki bodo zapustili JLA in se pridružili slovenski 
TO. Zaradi različnih omejitev in nadzora je bilo prve dni število prebegov manjše, a 
se je povečevalo ves čas vojne. Čeprav je bil pobeg iz JLA v prvih dneh vojne in sode-
lovanje v njej pogumno dejanje domoljubja, ni pravično odrekati domoljubja tudi 
tistim nekdanjim pripadnikom JLA, ki so zapustili JLA med koncem vojne 8. julija in 
17. julijem 1991, ko je (okrnjeno) zvezno predsedstvo ukazalo umik JLA iz Slovenije. 
Še več, na podlagi slišanih zgodb in primerov, ki sem jih spoznal v času pred 17. ju-
lijem 1991 in tudi po tem datumu, ko prestopniki v TORS niso bili več upravičeni do 
statusa veterana, trdim, da so bili mnogi med njimi domoljubi. Mnogim je »srce 
bilo za Slovenijo«, vendar so jih okoliščine, nekatere pa tudi pristno tovarištvo in 
družinske vezi, odvrnile od prestopa oziroma dezerterstva. Vsekakor si mnogi med 
prebežniki iz JLA oziroma prostovoljci v TORS zaslužijo ustrezno priznanje, saj so na 
ta način oslabili107 bojno moč JLA, v TORS pa okrepili108 bojno sposobnost. 

Načrt »Jezero« je zasnoval, žal že pokojni, gospod Miran Bogataj, brigadir v 
pokoju, takratni svetovalec ministra za obrambo. Predvidel je zagotovitev spreje-
ma in zavarovanja upravičeno pričakovanega večjega števila dezerterjev iz takratne 
JLA (oziroma prebežnikov/pristopnikov v Teritorialno obrambo Republike Sloveni-
je – TORS) na območju celotne Republike Slovenije. Za organizacijo in delo zbirnih 
centrov so bili zadolženi PŠTO oziroma ObmŠTO. Z ukazom v.d. načelnika RŠTO 
polkovnika Slaparja Z-804-03/410-91 z dne 25. 6. 1991 so bili PŠTO dolžni zago-
toviti funkcijo zbirnih centrov do 26. 6. 1991 do 6. ure. Datum je zelo pomemben 
glede na kasnejši razvoj dogodkov. Ukaz je bil izdan neposredno109 pred razglasitvijo 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Glede na zahtevnost naloge – 
prepozno. Predvsem zato, ker so se morali PŠTO in ObmŠTO istočasno ukvarjati z 
več organizacijskimi zadevami (mobilizacija, bojevanje, zbirni centri). Kljub temu je 
zadeva stekla v nekaj dnevih.

V nadaljevanju bom podal moje vtise in osnovne ugotovitve, ki sem jih prido-
bil skozi moje delovanje v okviru načrta »Jezero«. Nekaj podrobnosti ne bo odveč 
za boljše razumevanje razmer na tem področju v času osamosvajanja. Seveda se 
je težko izogniti osebnim občutkom v času, ki je bil »nabit« z osebnimi zgodbami 

mnogih ljudi. Srečeval sem se z raznimi zgodbami posameznikov in skupin. Osnovno 
vsem je bilo nestrinjanje z ukrepanjem JLA. Prisotna je bila zaskrbljenost o tem kako 
se bo razvijala situacija. Kljub precejšnji tolerantnosti velikega dela pripadnikov JLA 
do slovenske odločitve, je bilo v JLA veliko »jastrebov«, ki so bili pripravljeni hudo 
kaznovati slovensko »nehvaležnost« za prejete »koristi« ob bivanju v skupni državi. 

Potem, ko sem uspel110 priti na RŠTO, sem poskušal biti »koristen« na področju 
PZO, vendar sem bil kot donedavni pripadnik JLA sumljiv, ne glede na reference 
(sodelovanje v MSNZ). Seveda sem »prijel« za vsako dodeljeno delo. Iztok mi je dal 
v preučevanje strukturo in sestavo TORS. Čeprav naj bi jo preučeval nekaj dni, mi je 
to »uspelo« v nekaj urah. To mi je bistveno pomagalo pri kasnejši nalogi, ko je RŠTO 
»ugotovil«, da bi bilo dobro pridobiti podatke o tem kako se izvaja načrt »Jezero«. 
Čeprav ni bilo prave volje kako uporabiti prebežnike. Kar je po svoje razumljivo. Pa 
tudi »uradna« politika je bila, da se pretrga vsaka vez tako z nekdanjo državo kot 
tudi z JLA. Seveda tudi z ljudmi, ki so ju nekoč predstavljali. Moram reči, da to ni bila 
najbolj modra odločitev. Torej, poznavanje organizacije, strukture in sestave TORS, 
mi je v kasnejših dneh olajšalo načrtovanje obiska zbirnih centrov. Še bolj pa kasneje 
pri vzpostavljanju PZO Slovenije.

Tako sem bil naslednji dan po prihodu v RŠTO111 s pooblastilom v.d. načelnika 
RŠTO polkovnika Janeza Slaparja št. 804-03/418 z dne 30. junija 1991 pooblaščen in 
zadolžen za obhod oziroma nadzor zbirnih centrov in zbiranje podatkov o »uporab-
nosti« prebežnikov/prestopnikov.

Moje naloge112 so bile: 
1. Javiti se poveljniku PŠTO, se identificirati in se pogovoriti o trenutni situaciji.
2. Pri pomočniku za organizacijsko mobilizacijske zadeve pridobiti podatke o 

sprejetih prebežnikih113 in njihovo »uporabnost«.
3. Potem nadaljevati v ObmŠTO, ki je organiziral zbirni center in pridobiti po-

datke od samih prebežnikov in njihovi želji za sodelovanje v TORS, vojaški us-

107 Med najbolj zaslužnimi za to je vsekakor nekdanji poveljnik bataljona vojne policije podpolkovnik Raj-
ko Meh, ki je dejansko sabotiral uporabo bataljona, češ, da ima »take in take« probleme, in da zato ni 
primeren za uporabo v boju v prvih dneh vojne. Lahko si samo predstavljamo kaj bi tak bataljon, izurjen 
in opremljen, lahko počel v Ljubljani in okolici.
108 Predvsem je bilo to opazno pri dvigu bojnih zmogljivosti v upravljanju z zračnim prostorom. Usposobi-
tev radarja 3MK7 v Žikarcah 3. julija 1991 (prebežnik/prostovoljec praporščak Ivan Cajnar) in vzpostavitev 
prve enote za PZO pri RŠTO. Ekipa sedmih »prestopnikov« oziroma prostovoljcev, ki se je iz zbirnega 
centra v Krvavi Peči oblikovala v RCOU na Igu in je z vpoklicem dveh raketnih divizionov (strelci LPRS) 
postavila temelje PZO oziroma zračni obrambi Slovenije.
109 Postavljen rok za izvedbo je bil nerealen in nerazumen. Seveda tudi neizvedljiv. Potrebno je bilo najti 
ustrezno varno lokacijo, zagotoviti prostor za sprejem in bivanje, ljudstvo za zavarovanje in drugo. Poleg 
tega so bili dolžni izvajati usposabljanje vojakov, ki tega niso zaključili v JLA.

110 Dejansko se JLA zapustil 27. junija 1991 zjutraj, ko sem se okoli 6. ure odpravil v službo v Dom JLA na 
Trgu OF. Ko sem videl sledi gosenic na Celovški cesti, je bilo »vsega konec«. Iskal sem zvezo s pokojnim 
Danijelom Kuzmo na RŠTO, ker sem želel na RŠTO za področje PZO. Dobil sem ga (razumljivo) šele zve-
čer. Napotil me je na 5. PŠTO, ki da je pristojen za sprejem »prestopnikov«. V petek zjutraj sem odšel 
v 5. PŠTO, kjer me je sprejel poveljnik major Miha Butara, kateremu sem bil sodelavec v MSNZ. Izrazil 
sem mu željo, da me napoti na RŠTO. Rekel je, da pridem naslednji dan, v soboto, 29. junija 1991, da 
podpišem izjavo in grem potem na RŠTO, kjer sem se javil popoldne. Zaznal sem dobro organizirano 
delo 5. PŠTO. V celoti so obvladovali »položaj«.
111 Dodeljen sem bil v organizacijsko-mobilizacijski oddelek, ki ga je vodil načelnik stotnik I. stopnje Iztok 
Likar. Na razpolago sem dobil levo polovico pisalne mize s predali. Druga polovica mize je »ostala« (na 
žalost že pokojni) Slavki Pavlin. Ob neki priložnosti mi je povedala, da je bila takrat zelo jezna (kar pa ni 
pokazala), ker je mislila, da jo bom izrinil z njenega delovnega mesta. Spanje je bilo »zagotovljeno« na 
stolih (kot večina ostalih) v VI. nadstropju.
112 Ustno podane.
113 Takrat je bila uporabljena beseda »prehodnik«.
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posobljenosti oziroma specialnosti (VES). O častnikih in podčastnikih takoj ob-
vestiti RŠTO. Vojake evidentirati, ugotoviti usposobljenost, uporabnost in če so 
v konkretnem ObmŠTO »pravilno zaposleni«114. Ugotoviti tudi možnost njihove 
eventualne prerazporeditve po potrebi (vojna je bila v negotovem poteku). 
Posebej se pozanimati za protioklepne in protiletalske specialnosti. Ugotovlje-
no stanje v zbirnem centru aktualizirati v ObmŠTO in na PŠTO. Rok za javljanje115 
je bil dnevno do 23. ure, v posebnih primerih preko t. i. specialne linije.

Praviloma me je na poti v zbirni center in nazaj spremljal pomočnik za orga-
nizacijsko mobilizacijske zadeve v PŠTO.

Nalogo sem opravljal vsak dan, od zgodnjega jutra do kasno zvečer, do zaključno 
8. julija 1991 v po enem od PŠTO oziroma v njim podrejenih ObmŠTO, ki so orga-
nizirali zbirne centre. Za spremljavo in vožnjo s »katrco« (rdeči R-4) mi je bil dodeljen 
poveljnik protidiverzantskega voda pri RŠTO stotnik Andrej Perčič iz Staj pri Igu. Izje-
men častnik, človek in tovariš. Na žalost je zaradi stresnega dela na MORS leta 1994 
umrl za posledicami srčne kapi.

Torej, s pooblastilom načelnika RŠTO, sem se v nedeljo dopoldne najprej javil 
na 5. PŠTO. Stotnik Stane Konda me je izčrpno informiral o zbirnih mestih oziroma 
centrih. Zanje so bili zadolženi ObmŠTO. Potem sva s stotnikom Perčičem obiskala 
vse »njihove« ObmŠTO (od Ljubljane preko Logatca do Domžal), povsod so bili pov-
eljniki oziroma pristojni častniki zelo kooperativni in me informirali o trenutnem 
stanju in prihodih prebežnikov. Po prvem dnevu obhodov po območju 5. PŠTO 
sem ugotovil, da je učinek takega načina dela dokaj skromen. Veliko časa je bilo 
potrošenega na prevozu. V 51. ObmŠTO v Šiški so me, kljub veliki dinamiki bojne 
situacije, seznanili (na žalost že pokojni, poveljnik major Urbanc) z velikim prihodom 
prebežnikov iz ljubljanskega garnizona (prebeglo je 145 vojakov, 5 - 6 oficirjev, 5 - 6 
nižjih oficirjev in civili iz »Parmove«). Center deluje samostojno, »ne vedo« kje je. 
Potem do 53. ObmŠTO v Logatcu (javili so se trije vojaki, 1 Hrvat in dva Slovenca, 
en častnik Jožef Slana je bil pospremljen na RŠTO, dva podčastnika, en VKV orožar, 
Stane Kermavner, in komandir oddelka Novak Željko ter en električar iz Vojašnice 
Ivan Cankar na Vrhniki. Pričakovali so še enega častnika. Pridobili so tudi podatke o 
prebegu 5 častnikov PZO in kurjača Staneta Kermavnerja iz Vojašnice Ignac Voljč - 
Fric. Imeli so tudi pet prostovoljcev: enega Bosanca in 4 Albance.). V 55. ObmŠTO v 
Domžalah (Zbirni center organiziran, ne funkcionira. Javili se trije vojaki in en civil, 
tankovski mehanik iz »Parmove« Vehovec Andrej). Iz 57. ObmŠTO v Grosupljem 
(stotnik Marko Tomšič, namestnik poveljnika ObmŠTO) me je o stanju seznanil že na 
5. PŠTO (iz skladišča v Grosupljem je prišlo 9 vojakov pehotne stroke, vsi Slovenci, 
enega so poslali domov v Ormož, ostale vključili v enote. Prihoda starešin ni bilo.).

Zaradi velike dinamike dogajanj in prihajanja velikega števila prebežnikov, so bili 
tako pridobljeni podatki precej pomanjkljivi. Zato sem še istega dne zvečer pripravil 
ukaz za v.d. načelnika RŠTO s katerim je ukazal dostavo podatkov o evidentiranih 
prebežnikih do 1. julija 1991 do 7. ure. Ukaz je bil realiziran, pridobljeni podatki so 
bili dobro vodilo za delo v naslednjih dneh.

Naslednjega dne sva z Andrejem obiskala 2. PŠTO. Pot preko Ribnice v Novo 
mesto, potem v zbirni center Šentrupert (dva podčastnika prebežnika in učni vod 22 
pripadnikov TO RS) in na Medvedjek in nazaj v Novo mesto pa zopet v Ribnico in na 
Glažuto je bila kar »zabavna«. Še posebej zgodba o helikopterskem desantu116 pri 
Dolenjskih Toplicah, našem srečanju s puškami na strel z enoto TO (v vojaških uni-
formah), ki je iz Kočevja hitela proti desantu, ki naj bi koristil tudi civilne avtomobile, 
srečen odsev svetlobe kokarde na njihovih kapah, ki ga je videl najin spremljevalec 
iz 2. PŠTO major Rado Cotič, še pozdrav in naprej proti Ribnici (načelnik štaba Čop) 
v zbirni center v Glažuti (26 prebežnikov: 3 častniki, radiotelegrafist stotnik I. st, 
intendant stotnik I. st. Imenšek, poveljnik voda H-155 poročnik; 4 podčastniki117 in 
3 civilne osebe zaposlene v JLA ter 16 vojakov (4 od teh odšli domov). Za varovanje 
skrbi 22 pripadnikov TORS (1 častnik, 3 podčastniki, 18 vojakov). Učno četo sestav-
ljajo 4 vodi (5 častnikov, 10 podčastnikov in 11 vojakov. V vsakem vodu so po 3 vo-
jaki/prebežniki. Skupno je bilo v zbirnem centru 70 ljudi. Maksimalna kapaciteta je 
bila še za 30 ljudi. Skupaj bi lahko usposabljali 50 vojakov. Imeli so tudi prostovoljca, 
»upokojenca« z 42 leti, iz tujske legije. Dinamika dela je bila velika. 2. PŠTO je takrat 
v Krakovskem gozdu ravno končal bojno nalogo s kolono BOV-3 iz Karlovca. Poveljnik 
podpolkovnik Albin Gutman je predstavil potek bojev in uspešnost bojne akcije. Pri 
poveljniku 21. ObmŠTO majorju Janezu Butari sva pridobila podrobne informaci-
je o bojnih aktivnostih na Medvedjeku, kjer sva se pogovorila tudi z domačini. Bili 
so, razumljivo, šokirani z brutalnostjo napada letal JLV in tudi oklepnikov BOV-3118 
s PLT 20/3. Bojno situacijo je dobro opisal major Anton Klobčaver, operativec v 
21. ObmŠTO, ki se je angažiral pri konsolidiranju enote po letalskem napadu. 

V torek naju je vodila pot v Celje na 8. PŠTO v Celju in njihove zbirne centre: 
Dobrovlje, Žalec (vodja dr. Likar, stotnik I. st., 3 častniki, 2 podčastnika, varovan-
je 7 vojakov. Skupaj 18 vojakov prebežnikov, 1 Hrvat, ostali Slovenci in 4 častniki: 
stotnik Pašič, st. I. raz. Branko Potočnik, praporščak I. st. Miran Kranjc in rezervni 
podporočnik Damir Kajtnar, sicer civilna oseba v JLA. Skupno je bilo v zbirnem centru 

114 Za tiste, ki niso končali vojaškega usposabljanja so bile v zbirnih centrih organizirane učne enote. V 
daljšem časovnem obdobju trajanja vojne bi te učne enote usposabljale vojaške nabornike.
115 Načelniku za organizacijsko mobilizacijske zadeve v RŠTO stotniku I. stopnje Iztoku Likarju.

116 Pred odhodom iz 2. PŠTO proti zbirnemu centru v Glažuti sva dobila informacijo, da so se pri Dolenjskih 
Toplicah iz dveh helikopterjev izkrcali diverzanti. Bilo je menda pred nekaj minutami. Preračunal sem, 
da lahko gremo na pot preden bi jo eventualno presekali. Nisem pa računal, da so enako informacijo, 
z dodatkom, da bodo diverzanti koristili osebne avtomobile, dobili tudi pripadniki ribniške enote TO, ki 
je po cesti skozi Smuko, hitela (peš), da prestreže diverzante.
117 Med njimi tudi višji vodnik Branko Puhar, ki mi je kasneje dejal, da se je prav »oddahnil«, ko je videl, 
da sem prebežnik tudi jaz, podpolkovnik.
118 Izstreljena granata je prebila zid hleva in prebila hrbtenico mladi kravi (telici). »Po oknih pa je 'šklo-
potalo' kot bi metal pesek,« je povedal prizadeti kmet.
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44 oseb) in Trbovlje s spremljevalcem majorjem Ludvikom Onukom. Ravno v času 
sprejema pri poveljniku majorju Viktorju Krajncu se je po radiu Ljubljana pritoževal 
vodja zdravilišča Rimske Toplice, zdravnik iz JLA, o slabem ravnanju pripadnikov TO. 
Major Krajnc je takoj interveniral v eter in od zdravnika zahteval naj pove kateri 
so bili problemi. Zdravnik se je izvijal, češ saj ni bilo tako slabo. Intervencija pov-
eljnika majorja Krajnca je bila zelo hitra, umestna in učinkovita. Posebna anekdota 
je bila zgodba s pilotom protioklepnega helikopterja »Gama« majorjem Gabrijelom 
Možino. Ko sem v Žalcu ugotovil za kakšen profil gre, sem ga »vzel« s seboj na RŠTO, 
kjer se naj bi aktivno vključil v delo s svojim strokovnim znanjem. Naslednji dan pa 
sem ga našel v Krvavi Peči, češ da v RŠTO niso vedeli kaj bi z njim počeli. 

Pot do zbirnega centra v Krvavi Peči v sredo je bila zanimiva predvsem zaradi 
izredno delujočega sistema SLO in DSZ v Velikih Laščah. Tako v konspiraciji in oskrbi 
kot tudi v varovanju. Krvava Peč je bil dejansko osrednji zbirni center za večji del 
5. PŠTO. V njem je bilo takrat okoli 150 prebežnikov. Največ iz Ljubljanskih vojašnic 
pa tudi od drugod. Lahko rečem, da sem »Ljubljančanom« prinesel kar nekaj mor-
alne podpore, ko so videli, da sem tudi jaz »njihov«. Prebežniki so se dobro orga-
nizirali tudi sami, skrbeli za red in »zaposlenost«.

Posebej je bila zanimiva njihova ideja o izdelavi makete helikopterja, kar so 
zaznali tudi piloti JVL, ki so večkrat leteli nad območjem zbirnega centra. Med bolj 
glasnimi sta bila dva »mornarja«, poročnik bojne ladje Renato Petrič in poročnik fre-
gate Marjan Meršak. Ni jima bilo po volji čakanje in sta glasno izražala željo: Da sta 
se prišla borit! Dejal sem jima, da bo za to še priložnosti. Še pomembnejša posledica 
obiska na Krvavi Peči je bila ugotovitev, da je tam kar nekaj pripadnikov 350. raket-
nega polka iz Vrhnike, med njimi tudi podpolkovnik Antonom Donkom, namest-
nik poveljnika. O tem sem obvestil poročnika Dragana Bavčarja119, takrat načelnika 
odseka za PZO na RŠTO. Izrazil je interes za angažiranje teh »prestopnikov« in tako 
je bila skupina sedmih120 »raketašev« in »radaristov« že naslednji dan premeščena 
najprej na RŠTO, potem pa na Ig, kjer so se angažirali na ustanovitvi dveh raketnih 
divizionov (Brnik in Maribor) 7. julija 1991 s pripadniki rezervne sestave. Oboroženi 
so bili z raketnim sistemom strela S-2M. Tu posebej izpostavljam dva inštruktorja 
za raketni sistem strela S-2M praporščaka Draga Dobrovca in praporščaka Branka 
Jurco, ki sta opravila izjemno pomembno delo pri urjenju posadk. Njuno delo je bilo 
temelj zasnove takratne PZO.

V zbirnem centru v Krvavi Peči sem tega dne evidentiral naslednje prebežnike:
1. Čampa Janez, rezervni nižji vodnik (mladji vodnik), VES 21241, civilna oseba v 

službi v JLA, Ig,
2. Karolj Robert, stotnik I. stopnje (kapetan I. klase), zdravnik, VES 32001,

3. Rot Aljoša, VES 21802,
4. Sajič Miloš, VES 21107, Ptuja,
5. Zorko Milan, VES 22701/21109, policist na vojaškem sodišču v Ljubljani,
6. Belina Miljenko, VES 22157, bil je vpoklican, odpuščen 4. 7. 1991,
7. Rupar Božidar, rezervni stotnik (kapetan), VES 31102, pehotni izvidnik,
8. Renko Dušan, stotnik (kapetan), VES 31805,
9. Novak Štefan, rezervni stotnik I. stopnje (kapetan I. klase), civilna oseba v službi v JLA,
10. Imamović Rasim, major oklepno-mehaniziranih enot,
11. Nacevski Sašo, poročnik (poručnik), obveščevalna služba – izvidnik,
12. Tekavčič Jani, rezervni stotnik (kapetan), gradbeni tehnik, civilna oseba v službi v JLA,
13. Pangršič Ciril, rezervni desetnik (desetar), inženirec, civilna oseba v Službi v JLA,
14. Krnjak Juraj, vojak, radarist, civilna oseba v službi v JLA, Maribor,
15. Petrič Renato, poročnik bojne ladje (poručnik bojnog broda), kot poveljnik 

'graničarja' je bil razrešen 25. 6. 1991, VES artilerijsko raketna, Koper, Nova Gorica,
16. Klančnik Bojan, rezervni vodnik, VES radioprislužna, civilna oseba v službi v JLA,
17. Pertovt Brane, rezervni vodnik, VES radioprislušna, goniometer, civilna oseba 

v službi v JLA,
18. Kužatko Renato, vodnik iz VP 2458/11 Ljubljana, VES zveze goniometer,
19. Hvastja Igor, nižji vodnik (mladji vodnik), pehota, komandir voda,
20. Žitko dr. Anton, internist, civilna oseba v službi v JLA,
21. Pleško Ivan, namerilec na minometu MB 82 mm, civilna oseba v službi v JLA,
22. Grotič Igor, splošni zdravnik ORL, civilna oseba v službi v JLA,
23. Meršak Marjan, poročnik fregate (poručnik fregate), poveljnik,
24. Jakše Srečko, poročnik fregate (poručnik fregate), protiobveščevalna služba,
25. Jevšek Marjan, višji vodnik I. razreda (stariji vodnik I. klase, zveza, Maribor,
26. Brenčič Drago, podpolkovnik, pilot, načelnik ZOC (skupnega operativnega cen-

tra VLZO na Vrhniki),
27. Kolnik Dušan, stotnik (kapetan, zveza),
28. Križan Vojko, vojak, civilna oseba v službi v JLA,
29. Glušič Boris, medicina, civilna oseba v službi v JLA,
30. Hrabar Franc, radarska služba, civilna osebav službi v JLA,
31. Potočnik Janez, mehanik za vozila, civilna oseba v službi v JLA,
32. Radanović Vanja, stotnik I. stopnje (kapetak I. klase), pravnik, civilna oseba v službi v JLA,
33. Boškovič Ivan, rezervni stotnik I. stopnje (kapetan I. klase), civilna oseba v službi v JLA,
34. Veber Simon, civilna oseba v službi v JLA,
35. Smole Vojko, višji vodnik (stariji vodnik), radarski mehanik, civilna oseba v 

službi v JLA,
36. Farkaš Ignac, nižji vodnik (mladji vodnik), pleskar, civilna oseba v službi v JLA,
37. Nestić Branko, razvodnik, civilna oseba v službi v JLA,
38. Pirnat Rudolf, rezervni višji vodnik (stariji vodnik), civilna oseba v službi v JLA,
39. Derk Stjepan, desetar, civilna oseba v službi v JLA,

119 Zanimiva anekdota, ki jo je večkrat pripovedoval. Ko je prišel na dolžnost v RŠTO in me videl tam, je 
mislil, da sem bil kot pripadnik JLA zajet. Pravi odgovor je dobil pri načelniku.
120 Podpolkovnik Anton Donko, major Janez Arko, stotnik Branko Petkovšek, stotnik I. stopnje Mirko 
Podjaveršek, vodnik I. stopnje Maks Garmut, poročnik Marko Gričar, višji vodnik Vojko Smole.
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40. Šoštakec Vinko, nižji vodnik (mladji vodnik), civilna oseba v službi v JLA,
41. Čeprnjak Ana, višja medicinska sestra, civilna oseba v službi v JLA,
42. Kojić Dušan, stotnik I. stopnje (kapetan I. klase), artilerijski učitelj inštruktor v 

vojaški gimnaziji v Ljubljani,
43. Založnik Igor, vojak, civilna oseba v službi v JLA,
44. Švarc Jože, kuhar, civilna oseba v službi v JLA,
45. Zaman Dušan, kuhar, civilna oseba v službi v JLA,
46. Marinčič Jože, pomorski tehnik, poveljnik oddelka minometa MB 120, Ljubljana,
47. Osredkar Rafko, vojak, operater protitankovske rakete,
48. Podjaveršek Mirko, stotnik I. stopnje (kapetan I. klase), radarski elektronik,
49. Garmut Maks, vodnik I. stopnje (vodnik I. klase),
50. Gričar Marko, poročnik (poručnik), zveze,
51. Simončič Miha, višji vodnik (stariji vodnik), civilna oseba v službi v JLA,
52. Donko Anton, podpolkovnik, namestnik poveljnika v 350. raketnem polku PZO 

(rp PVO), prišel 2. 7. 1991,
53. Nadu Danijel, vojak, civilna oseba v službi v JLA,
54. Križan Avgust, šofer, civilna oseba v službi v JLA,
55. Plut Irena, perica, civilna oseba v službi v JLA,
56. Jarc Jože, desetar, inženirc, civilna oseba v službi v JLA,
57. Urh Janez, šofer, civilna oseba v službi v JLA,
58. Sušnik Dušan, stotnik I. stopnje (kapetan I. klase), zveze,
59. Arko Janez, major,
60. Cvernjak Jožef, praporščak I. stopnje (zastavnik I. klase), mehanik za pehotno 

oborožitev, prišel je iz Beograda (Garda),
61. Pavlinič Janko, major, tehnična služba zveze,
62. Košič Igor, poročnik (poručnik), artilerija,
63. Možina Gabrijel, major, pilot protioklepnega helikopterja,
64. Bohinec Ciril, podpolkovnik, zveze,
65. Petkovšek Branko, stotnik I. stopnje (kapetan I. klase), topniškoraketne enote,
66. Okršlar Tomaž, poročnik (poručnik), VES 31310 tehnična služba,
67. Levinger Slavko, zveze, civilna oseba v službi v JLA,
68. Djukić Milan, vojak, pehota,
69. Džafić Mustafa, vojak, pehota,
70. Baramašić Branko, vojak, radijske zveze, VP 1493,
71. Borić Darko, vojak, pehota,
72. Rozman Boris, vojak, pehota,
73. Tabernik Matjaž, vojak, pehota,
74. Boh Polde, vojak, gradbena stroka,
75. Orešković Ivan, vojak,
76. Bitići Zejadin, vojak, gorska pehota iz Škofje Loke,
77. Žagar Franjo, major. 

Zanimiva je bila naslednjega dne tudi pot v 4. ŠTO s poveljniškim mestom v 
Juriščah. Z Andrejem sva izbrala pot skozi snežniške gozdove. Zelo prav mi je prišla 
vojaška specialke, ki sem jo imel sicer vedno s seboj. Med precej podobnimi gozd-
nimi potmi sva z Andrejem uspešno prevozila pot od gradu Snežnik preko Mašuna. 
V gasilskem domu v Zagorju sva dobila informacijo o lokaciji poveljstva 4. PŠTO v 
Juriščah. Tam sem se moral legitimirati kljub kopiji ukaza v.d. načelnika RŠTO. Imel 
sem samo vojaško izkaznico, s katero sem lahko dokazoval svojo identiteto. Malo 
sumljivo so jo ogledovali, potem pa me le informirali (stotnik I. raz. Leopold Čuček in 
Janez Rutar, načelnik obv. sl.) o poteku bojne situacije. Zbirna centra so organizirali v 
planinskem domu na Slivnici in v Žilcah. Do tega dne so v zbirnem centru na Slivnici 
sprejeli 303 prebežnike: 17 častnikov in podčastnikov, 13 Slovencev, 3 Hrvate in en-
ega Srba, 231(?) vojakov, 156 Slovencev, 27 Hrvatov, 25 Srbov, 10 Makedoncev, 4 
Črnogorce in 29 Albancev, ter 55 civilnih oseb zaposlenih v JLA, 54 Slovencev. Na 
Slivnici je bil zbirni center dobro organiziran, prav tako v Žilcah, kjer je bila zelo 
prijazna oziroma ugodna atmosfera. Poveljnik, major Krek, sicer »zalednik« je za 
priboljšek celo ustrelil srno. Sicer so imeli v Žilcah enoto za zavarovanje 29 oseb in 
učno četo 30 oseb. Na dolžnosti je bila ⅓ po dva dni. Imeli so dve stražarski mesti. 
Takrat so imeli prebežnike: 2 častnika (pred tem jih je bilo 7), 7 podčastnikov (pred 
tem 10), 40 vojakov (pred tem 97 in 36 civilnih oseb zaposlenih v JLA (pred tem 45). 
Skupaj so sprejeli 159 oseb, trenutno jih je bilo še 85. 

Po vrnitvi s terena v soboto 6. julija zvečer, sem se javil Miranu Bogataju in 
mu predstavil aktualno stanje v zbirnih centrih. Predstavil sem mu (pre)počasno 
angažiranje prebežnikov, še posebej tistih, ki so bili visoko vojaško usposobljeni, 
predvsem piloti. Zavedajoč se, da je šolanje bojnih pilotov zahtevno in dolgotrajno, 
sem mu predlagal, da jih zberemo skupaj čim prej. Prihajal so iz raznih delov takrat-
ne Jugoslavije. Na razne načine. Poročnik Igor Strojin celo iz Skopja. Piloti vseh vrst 
so posebna zgodba takratnega časa. Izkazali so visoko stopnjo domovinske zavesti, 
saj so se zavedali, da bodo z odhodom iz JVL mnogi izgubili možnost opravljanja 
življenjskega poklica. Zavedal sem se visokega potenciala dobro izurjenih pilotov 
in opozarjal Mirana Bogataja na to. Toda tudi minister za obrambo Janez Janša jim 
na sestanku 12. julija 1991 v prostorih vlade na Gregorčičevi ulici, ko se jih je zbralo 
okoli 110, ni mogel ponuditi kakšne otipljive perspektive. Šele z ustanovitvijo 15. BR 
VL naslednjega leta je bil vsaj delno uporabljen ta visoki potencial. Angažirani so bili 
tudi na področjih takratne PZO in na operativnih dolžnostih.

V pričakovanju ugodnega razpleta brionskih pogajanj sva s podpolkovnikom Mi-
hom Butaro121 odšla 7. julija 1991 na obhod zbirnih centrov, preko Krvave Peči (tam 
so bili še: Franko Šinigoj, radarski tehnik iz operativnega centra pri Zagrebu; Potočnik 
Janez, Curk Miran, vezist; Rusimovič Tomaž, protitankovska artilerija T-12; Petančič 
Uroš, graničar, strelec RB-90; Areh Zdenko, vojak dva meseca, vojaška policija; Sikirić 

121 Po premestitvi v RŠTO 30. junija 1991 je opravljal naloge pomočnika načelnika RŠTO za domovinsko 
in moralno vzgojo.
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Emir, podporočnik, pehota; Seital Ismet, Albanec, vojak, ki je pobegnil iz Solkana. Bili 
so še Zagoršek Florijan in Golob Renato, poročnik, predavatelj na vojaški gimnaziji 
Franca Rozmana Staneta v Ljubljani; Ćakić Željko; Hercog Jožko, stotnik v RSLO, VES 
31701; Možina Gabrijel in Brvar Oto. Zdravstveno osebje je želelo k dr. Kovačiču: dr. 
Žitko, internist, dr. Sukić, višja medicinska sestra Ana Čeprnjak, Glušič Boris iz Vojne 
bolnice in Marjeta Lomberg iz laboratorija VMC. Bil je še vojak Stražišar Samo iz 
Josipdola 30, 62364 Ribnica na Pohorju, ki je odslužil 3,5 meseca vojaškega roka. 
Skrbela ga je delovna viza za delo v Avstriji) in Glažute (še 8 starešin - 2 stotnika 
I. razreda, 2 poročnika, 3 višji vodniki in 1 vodnik ter 5 civilnih oseb zaposlenih v JLA; 
vojakov je bilo še 20 – 19 Albancev in 1 Makedonec, vsega skupaj je bilo 84 vojakov), 
potem sva na sedežu 2. PŠTO v Novem mestu izmenjala informacije in nadaljevala 
do Črnomlja (trenutno še 3 starešine - Slovenec, Hrvat in Albanec; 8 civilnih oseb 
zaposlenih v JLA - 6 Slovencev in 2 Hrvata; vojakov ni bilo več) in Metlike (v zbirnem 
centru Vinomer so »obravnavali« 124 oseb: 6 starešin - 2 Slovenca, 2 Hrvata, 1 Srba 
in 1 Makedonca; 111 vojakov - 41 Slovencev, 26 Hrvatov, 16 Srbov, 1 Makedonca, 
13 Albancev in 14 drugih; 7 civilnih oseb v službi v JLA - 5 Slovencev in 2 Hrvata. Bili 
so iz: Črnomlja 109, iz Hrvaške 13, iz Bosne in Hercegovine 1 in 1 iz drugega kraja 
Slovenije). Nadaljevala sva v 25. ObmŠTO v Brežice, se ustavila v enoti TO mv Sevnici 
ter preko Lisce (v zbirnem centru je bilo skupaj 212 oseb, trenutno še 170 oseb: 
29 aktivnih vojaških oseb in 74 vojakov ter 37 civilnih oseb v službi v JLA), kjer sva 
prespala in Šentruperta (vodja Jevšek Polde, v učni četi so imeli 12 pripadnikov in 6 
»na vikendu«, v zaščitni enoti 8 pripadnikov; skozi center sta šla 2 častnika in okoli 
30 – 40 vojakov. Vsi so že odšli domov.) naslednji dan, nazaj v Ljubljano. Na poti naju 
je že dohitel ukaz122 o praktični ukinitvi zbirnih centrov in napotitvi »prestopnikov« 
na njihove domove oziroma v štabe in enote TO kjer so jih potrebovali.

Na sestanku pomočnikov za domovinsko moralno vzgojo (DMV) 12. julija 1991 
(ob 11.10) pri Mihi Butara so bili prisotni: iz 2. PŠTO Gorazd Šoštar123, predviden za 
pomočnika za DMV; iz 3. PŠTO Jure Bojanič pomočnik načelnika za obveščevalne 
zadeve; iz 4. PŠTO Karlo Nanut, pomočnik načelnika za rodove, predlagan za 
pomočnika za DMV; iz 5. PŠTO Povše Bogomir, pomočnik poveljnika za DMV; iz 
6. PŠTO Žežlin Igor, pomočnik načelnika za operativno učne zadeve; iz 7. PŠTO Tone 
Železnik, pomočnik načelnika za operativne zadeve, iz 710. Učnega centra Dušan 
Krošelj, pomočnik vodje centra in iz 8. PŠTO Požežnik Janko, pomočnik poveljnika za 
DMV. Jaz sem bil prisoten kot začasno nerazporejen prebežnik.

Podan je bil pregled dogajanj in izkušenj iz vojnih dogajanj. Tudi o pripravi in de-
lovanju zbirnih centrov. Poseben poudarek je bil na krepitvi domoljubne124 in mor-
alne vzgoje v enotah začenši z uvedbo pomočnika poveljnika voda125 za DMV.

S tem sestankom je bilo zaključeno moje delo na področju nadzora in obhodov 
zbirnih centrov. V času opravljanja naloge sem videl ogromno človeških stisk, usod 
in svojevrstnih reagiranj. Prav zato tudi ne obsojam nikogar, ki je v odločilnem tre-
nutku okleval. 

Osebni pogled na načrt »JEZERO«
Glede na okoliščine in časovno namnožene zahtevne naloge ob osamosvajanju 

Republike Slovenije je bilo načrtovanje iz izvajanje načrta »Jezero« med najbolj hu-
manimi ukrepi. Država je v kritičnem trenutku dobro poskrbela za prebežnike. Pri 
tem so se najbolj izkazali ljudje na terenu.

Zaradi predsodkov in pomanjkanja vojaških izkušenj v takratni TORS so bili 
prebežniki prepočasi vključevani v vojaške obrambne naloge, kar je bilo, z vidika 
pripravljenosti na vojno, razumljivo. Vendar so zadržki in predsodki predolgo trajali. 
S prebežniki sta se ukvarjala dva organa: organizacijsko – mobilizacijski in za domov-
insko moralno vzgojo, kar ni bilo dobro.

Pri vključevanju prebežnikov kot prostovoljcev v TORS je bilo premalo prožnosti. 
Tisti, ki so se »znašli« oziroma imeli znance in prijatelje v TORS so lahko računali na 
ustrezno delovno mesto. Nekateri, ki tega niso imeli, so čakali leta, da so dobili (ali 
pa tudi ne) ustrezno delo. Ostajali so na »famozni« formaciji T-800.

Po zaključku načrta »Jezero« ni bila, kolikor mi je znano, izdelana nikakršna 
analiza, ki bi ovrednotila izvedbo in učinek. Posledično niso bili izvajalci načrta 
»Jezero« deležni nikakršnih priznaj. Še več, pristojni na MORS in RŠTO/GŠSV, niso 
nikoli pokazali razumevanja za specifično situacijo, ki je angažirala več sto pripadnik-
ov TORS in več kot tisoč prebežnikov. Prav tako ni bil ocenjen prispevek prebežnikov 
k slabitvi morale in bojne moči JLA. In tudi ne koristnost znanj, ki so jih prebežniki 
(predvsem piloti, radaristi, raketni in drugi strokovnjaki) prinesli v TORS oziroma 
Slovensko vojsko.

Kljub moji kritičnosti do odnosa novih oblasti do nekdanjih pripadnikov JLA, ki 
smo prostovoljno pristopili v TORS, predvsem pa negiranje naše vojaške usposo-
bljenosti126, menim, da se je sčasoma ta odnos v veliki meri zgladil. Škoda je pred-
vsem izgubljenega časa v izkazovanju predsodkov in zanikanju vojaške stroke, ki naj 
bi bila ideološko »okužena«.

Na Generalštab Slovenske vojske sem dvakrat poslal predlog (prvič okoli 
leta 2000), drugič pred desetletjem in pol (nekje leta 2003) načelniku Generalštaba 
generalmajorju Ladislavu Lipiču, za ustanovitev in dodelitev priznanja oziroma 
znaka »Jezero«. S tem bi bilo dano priznanje organizatorjem in izvajalcem načrta 
»Jezero«. Verjamem, da bi se večina od okoli 1300 (»obdelal« sem jih okoli 700 do 

122 Skladno s sklepi Brionske deklaracije o zaustavitvi vseh postopkov in dejanj v zvezi s samostojnostjo.
123 Činov ne navajam, ker takrat niso bili »pomembni« (?!).
124 Uporabljal se je izraz domovinska in domoljubna.
125 »V vse vode uvesti pomočnike za DMV«.

126 Tudi sam sem se srečal z mnenji, da tiste »rdeče knjige«, to je bojna pravila in navodila bivše JLA nič 
več ne veljajo, češ: »Dal ti bom jaz ‘tiste’ rdeče knjige!«. Sčasoma je ta konkretni spremenil mnenje za 
180 stopinj in se celo hvalil z enomesečnim usposabljanjem v Beogradu.
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800) »prestopnikov« strinjala, da so bili zbirni centri zelo dobro oziroma odlično 
zastavljeni. Ljudje, ki so za njih skrbeli, so opravili izjemno humano nalogo. Takrat 
smo bili vsi »naši«. Delitve so prišle kasneje.

Prvič sem javno127 predstavil tematiko načrta »Jezero« oktobra 2011 na posvetu 
»Ljubljana v vojni za Slovenijo 1991« v organizaciji OZVVS mesta Ljubljana. Drugič 
sem nanj, s pisnim prispevkom za objavo, opozoril glasilo Veteran decembra 2015. 
Seveda brez odgovora.

Upam, da bo načrt »Jezero« in zgodba o prebežnikih prostovoljcih predmet 
kakšne resnejše raziskave, saj je bila tudi z našim odhodom bistveno oslabljena moč 
takratne JLA. Po prvotnem odklonilnem odnosu do »prestopnikov« se je to sčasoma 
spremenilo. Seveda pa je vsak prebežnik svojo zgodbo doživljal na svoj način. Go-
tovo je, da je bila zapustitev takratne JLA ob zelo negotovi osebni in družinski usodi, 
pogumno in domoljubno dejanje. 

Moja naloga v zvezi z izvajanjem načrta »Jezero« je bila dejansko zaključena s 
prej navedenim sestankom 12. julija 1991. Ker sem želel delati v izgradnji PZO (zračne 
obrambe), sem s 15. julijem 1991 prešel v odsek za PZO za pomočnika za PZO. Načelnik 
odseka je bil rezervni poročnik Dragan Bavčar. To je pa že druga zgodba.

Opravičujem se vsem, ki sem jim napačno, seveda nehote, zapisal ime ali priimek.
Zapisal Jože Konda

 BORUT ZAJEC: 
Šiška med osamosvojitveno vojno

Major Borut Zajec je bil rojen leta 1941 v Ljubljani. Diplomiral je na Fakulteti 
za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in delal kot gradbeni inženir v 
podjetju Slovenija ceste tehnika v Ljubljani. Leta 1966 je začel šolanje v Šoli rezervnih 
oficirjev inženirije v Karlovcu in po končanem šolanju dobil čin podporočnika. 
Leta 1970 je bil razporejen v enote TO, kjer opravlja dela varnostnega častnika in po 
šolanju za poveljnike bataljonov v Sarajevu prevzame dolžnost poveljnika 2. batal-
jona 2. partizanske brigade TO. Leta 1986 postane poveljnik 2. partizanske brigade 
TO v Ljubljani, katere pripadniki so ljubljanski teritorialci iz tedanjih občin Šiška in 
Bežigrad. Leta 1990 se vključi v MSNZ kot načelnik MSNZ občine Ljubljana – Šiška. V 
vojni za Slovenijo je bil poveljnik 2. partizanske brigade TO v 5. PŠTO. Po upokojitvi 
že tretji mandat opravlja funkcijo predsednika ZSČ Območnega združenja Ljubljana 
in je predsednik Nadzornega odbora OZVVS Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih 
občin.

Vloga 2. partizanske brigade TO med Vojno za 
Slovenijo v Šiški in Bežigradu 

1. Obdobje priprav za Vojno za Slovenijo
15. maja 1990 je general Ivan Hočevar, komandant Teritorialne Obrambe Slo-

venije na podlagi navodil iz Beograda, izdal ukaz za razorožitev enot slovenske Teri-
torialne obrambe. Njene vojaške enote so v nekaj dneh ostale brez večine orožja, ki 
je bilo kupljeno in v lasti TO, enote JLA, razporejene na teritoriju Republike Slovenije 
pa so se od tega časa naprej samo še krepile.

Ti dogodki so me našli v času, ko sem kot rezervni oficir TO poleg redne zapos-
litve v vodstvu gradbenega podjetja SCT opravljal tudi funkcijo na položaju koman-
danta 2. partizanske brigade TO, enote, v katero so bili razporejeni vojaški obvezniki 
– teritorialci iz občin Ljubljana Šiška in Bežigrad. Neposredno mi teritorialci v rednih 
civilnih službah same razorožitve fizično nismo občutili. Orožje moje brigade je bilo 
v celoti pod varovanjem JLA v vojašnici na skladišču v Rojah v Šentvidu. Odvzem 
orožja pa so toliko bolj občutili profesionalci, zaposleni v Mestnem in neposred-
no našem Občinskem štabu TO, ki so bili zadolženi za organizacijo, mobilizacijo in 
logistično podporo tej brigadi.

Nekega dne poleti v začetku avgusta 1990, ko je bilo v civilnem področju vse 
na dopustih, me je na mojem delovnem mestu v vodstvu SCT-ja osebno obiskal ma-127 Na pobudo takratnega predsednika OZVVS mesta Ljubljana polkovnika Mihe Butara.
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jor Miha Butara, takratni poveljnik 5. PŠTO s sedežem v Ljubljani (prej Mestni štab TO 
Ljubljana). Takrat se zaradi množice delovnih obveznosti pri delu v vodstvu velikega 
gradbenega podjetja še nisem v celoti zavedel dogodkov, ki so se v tem času odvijali 
v TO in, ko se je poveljnik nenapovedano pojavil na vratih v moji pisarni, nisem niti 
slutil, za kaj naj bi šlo. Ni bilo običajno, da bi me takole v moji službi obiskoval visok 
funkcionar TO. Naglo je prešel k cilju obiska. V kratkih besedah je opisal, v kakšnem 
položaju se nahaja Mestni štab po razorožitvi TO, opisal je, kako je z oborožitvijo 
moje brigade in sledilo je kratko vprašanje, ali sem se pripravljen vključiti v sanacijo 
tega brezupnega stanja. Pojasnil mi je, da je prišel k meni v funkciji načelnika MSNZ 
ljubljanske pokrajine z obrazložitvijo pomena te kratice. Direktno me je vprašal, ali 
sem pripravljen sodelovati v, v tistem trenutku popolnoma ilegalni organizaciji, in to 
na položaju Načelnika za občino Ljubljana Šiška. Na moje vprašanje, zakaj ravno jaz, 
mi je na kratko obrazložil neke varnostno-kadrovske zadržke do zaposlenih v tem 
štabu in meni izrazil popolno zaupanje pri tej tajni nalogi. »Koliko časa mi daš za 
razmislek?«, sem ga vprašal. Odgovor takratnega majorja Butare je bil kratek: »10 
sekund.«.

Ni bilo druge možnosti, moja odločitev je bila takojšnja in jasna. Vse ak-
tivnosti MSNZ za to občino sem prevzel jaz z mojim Štabom brigade, s tem je bila 
v obstoječem Občinskem štabu TO seznanjena samo ena oseba, kapetan Stane 
Konda, ki je postal moj namestnik. V času delovanja MSNZ je bil strokovni kader te 
brigade Teritorialne obrambe Slovenije hrbtenica MSNZ v Občini Ljubljana Šiška. To 
pomeni, da smo v popolni tajnosti organizirali vzporeden Občinski štab TO (Narodne 
Zaščite), ki je bil v tistem časovnem okviru – nelegalen! Kapetan Stane je bil izjem-
no dragocen sodelavec, imel je dostop do vseh osebnih podatkov pripadnikov TO, 
računalniških izpisov, že pred tem je bil že od 15. maja 1990 naprej kot profesionalec 
takoj tajno vključen v delovanje MSNZ. To delovanje je obsegalo sledeče aktivnosti: 
organizacija zavarovanja občutljivih vojaških lokacij TO (npr. objekti na Igu), varo-
vanje dokumentacije o nabornikih v prostorih OŠTO Šiška, aktivno sodelovanje pri 
organizaciji službe opazovanja in obveščanja, določitev lokacij tajnih skladišč orožja 
in streliva (to orožje in strelivo zanj smo morali zagotoviti na kakršenkoli način za 
oborožitev enot MSNZ), prevzem vsega materiala, prevoz zanj, deponiranje mate-
riala v tajna skladišča, zagotovitev javk, sodelovanja s takratno Milico, zagotovitev 
tajnih poveljniških mest…

Pri organizacijskem delu sem se v začetku lahko naslonil na svoje sodelavce 
iz Štaba 2. part. brigade TO, katerim sem zaradi že večletnega dela z njimi popol-
noma zaupal. Z njimi sem se lotil popolnitve enot, katere smo bili prisiljeni na novo 
formirati iz baze našega obstoječega vojaškega rezervnega kadra. K operativni 
izvedbi sem vključil tudi svojega sina Andreja (leta 1986 je končal ŠRO v Karlovcu – 
izšolan za pionirja diverzanta), da je organiziral skupino svojih mladih sodelavcev. Ti 
so potem predvsem z njim in pod vodstvom kapetana Staneta Konde in načelnika 

štaba brigade Rada Senčurja izvajali nočne akcije odvzemov orožja v kasarnah JLA s 
prevozom le-tega v tajna skladišča, katerih je bilo na našem področju devet. Orožje 
so odvzemali v drznih nočnih akcijah z lokacij v JLA, obveščevalne podatke za te 
aktivnosti je zagotavljal Pokrajinski štab TO mesta Ljubljana. Šlo je tudi za orožje iz 
drugih virov, tudi po posebnem soglasju Milice iz njihovega skladišča v Sostrem. Tam 
smo prevzeli trofejno orožje iz II. svetovne vojne, dobro konzervirane brzostrelke 
nemške proizvodnje MP-40 kal. 9 mm. Andrejevi sodelavci so prekladali zaboje in jih 
vozili na lokacije na področju naše občine. Šlo je za lahko pehotno orožje kot puške, 
mitraljeze, ostrostrelne puške, pištole, minsko eksplozivna sredstva, protitankovske 
mine, protitankovsko orožje, netrzajne topove, eksploziv, strelivo za vsa ta orožja 
in drugo. V akciji so bili skoraj vsako noč v drugi polovici avgusta in ves september 
1990.

V teh dneh smo doživeli marsikaj. Šlo je za onemogočanje izdajalskega ukaza 
za oddajo orožja. Vsak posameznik med nami je moral sprejeti osebno odločitev, s 
katero je izpostavil svoje življenje in svojo celotno družino. Vsi, ki smo bili poklicani, 
smo se v tem času ne glede na strankarsko pripadnost in druge kriterije odločili ZA 
Slovenijo in smo ob nenadomestljivi podpori slovenske Milice organizirali Manevr-
sko Strukturo Narodne Zaščite. To so bile akcije v katerih smo pripadniki MSNZ tve-
gali svojo svobodo, postopke pred vojaškimi sodišči pa tudi življenja. Izostajali smo 
z doma po cele noči, brez da bi domačim lahko pojasnili vzroke odsotnosti, seveda 
smo ogrožali tudi njih. Da nekateri!!!

Tajno poveljniško mesto sem si uredil, v zapuščenem objektu ob ljubljanskem 
Hipodromu, imenovanem tudi »Tičarija«. Objekt je bil v preteklosti uporabljen za 
opazovanje življenja ptic, torej dosti na samem, pa vendar blizu hlevov Konjeniškega 
kluba Ljubljana in Konjeniške enote milice (v tem obdobju sem bil že dolgoletni 
predsednik konjeniške sekcije Kluba, tako da je bila moja vsakodnevna prisotnost v 
okolici nekaj normalnega). Za objekt sem imel ključe samo jaz, bil je v lasti podjetja 
SCT, bil je predmet neke zamenjave objektov v Šiški.

Zanj praktično v tistem času ni nihče vedel, dostop do objekta je bil možen 
mimo hlevov. Možen je bil seveda še drug dostop skozi grmovje, katerega so koris-
tili moji sodelavci. Naše aktivnosti so tako v tistem kritičnem času ostale skrite. V 
zgornjih prostorih smo si uredili pisarno, zatemnili okna, zagotovili ogrevanje, tudi 
prespati je bilo mogoče. Tam so nastajali seznami za alarmiranje in vpoklic enot, 
organizacijske sheme.

Naš sistem alarmiranja in formiranja enot MSNZ smo vzpostavili po sistemu 
trojk (3-9-27…). Tu smo ostali do sredine meseca oktobra 1990. V letu 1991 je ob-
jekt uporabila za eno svojih poveljniških mest Specialna Enota Milice pod poveljst-
vom pripadnika slovenske Milice g. Vinka Beznika.
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Člani Občinskega štaba Narodne zaščite Ljubljana Šiška so bili:
1. Zajec Borut - načelnik
2. Konda Stane - namestnik
3. Senčur Rado - pomočnik načelnika za organizacijsko upravne zadeve
4. Kavčič Franc - referent za org. mobilizacije in personalne zadeve
5. Kiauta Marko - pomočnik načelnika za zaledje
6. dr. Kveder Rado - referent za sanitetno službo
7. Perko Jerko - referent za intendantsko službo
8. Povše Bogomir - referent za tehniko
9. Šušteršič Saša - referent za obveščevalne zadeve
10. Sopčič Mirko - referent za dekontaminacijo enot
11. Rozman Vojko - referent za zveze
12. Pirc Sergej - referent za zveze
13. Štrancar Goran - referent za inženirstvo
14. Sovinc Simona  - pisarna
15. Krebelj Stojan - varnostnik
16. Zor Peter - varnostno obveščevalna služba

Operativna grupa pod vodstvom kapetanov Konda Staneta in Senčur Rada:
1. Baler Igor
2. Habinc Tomaž
3. Justinek Stanko
4. Kršinar Branko
5. Luštrek Tomaž
6. Luštrek Tomaž ml.
7. Magister Andrej
8. Primc Grega
9. Rotar Janez
10. Sirak Šandor
11. Sušnik Ciril
12. Zajec Andrej

Posebej smo vključili osebno v pripravljalne aktivnosti dva rezervna kapetana TO:
Podboršek Brane1. 128 v vlogi poveljnika Odreda narodne zaščite in
Skokič Slavka v vlogo poveljnika PT raketne enote (9K11.)2. 

Pod poveljstvom OŠNZ Ljubljana Šiška so se konec meseca septembra 1990 
nahajale enote, naštete v nadaljevanju, formirane mimo TO kot enote MSNZ s 
poveljniškim kadrom in vojaki, delno iz brigade, velik del pa po izbiri in pripravi le-
galnega OŠTO Šiška. Številčno stanje teh enot, predvideno za takojšen vpoklic po 
že omenjenem posebnem sistemu in s oborožitvijo, za njih pripravljeno v tajnih 
skladiščih v občini Ljubljana Šiška, je bilo sledeče:

Štab 14 oficirjev 5 vojakov
Zaledna enota 2 oficirja 9 vojakov
Enota za zveze 2 oficirja 10 vojakov
Diverzantski vod 3 oficirji 12 vojakov
Četa PSD 5 oficirjev 50 vojakov
Zaščitna četa 3 oficirji 45 vojakov
14. četa NZ 5 oficirjev  82 vojakov
Jurišni odred NZ 5 oficirjev 100 vojakov

Skupaj: 39 oficirjev, 313 vojakov, 352 pripadnikov enot.

Izjemno dragocena je bila povezava s slovensko Milico. Za področje Šiške je bil 
odgovoren, in naša zveza, komandir postaje milice Šiška g. Hinko Veinhandl, za izva-
janje nočnih prevozov orožja pa sem šifrirano obveščal poveljnika Specialne Enote 
Milice, g. Vinka Beznika, ki je zagotavljal Grupo za intervencijo v primeru težav z JLA 
ali pripadniki KOS-a. Dejstvo je, da smo bili po tej plati odlično zavarovani.

Posebej želim poudariti vlogo, katero je odigral takratni Sekretar za ljudsko 
obrambo Občine Ljubljana Šiška, g. Stanič Marjan. Njegova asistenca pri našem 
organiziranju je bila izjemnega pomena, med drugim je legaliziral našo osebno 
oborožitev s tem, da nas je oskrbel s potrebnimi dokumenti za nošenje orožja od 
začetka operacije (pištole TT, kalibra 7,62 mm in brzostrelkami INGRAM kalibra 9K, 
ameriške proizvodnje iz zalog TO iz Kočevske reke (kamor JLA ni imela dostopa in je 
orožje ostalo nedotaknjeno). Ha ha, tu ne morem da nisem malo ciničen.129

128 Podboršek je bil direktno podrejen načelniku MSNZ pokrajine majorju Mihi Butara. Ni-
kakršno drugo vključevanje ni bilo možno. Tako je bilo do prvih dni vojne. Obstajalo je le 
dogovorjeno sodelovanje.

129 Po mojem vedenju Marjan Stanič v času MSNZ ni deloval v okviru naše strukture. Ni mi 
znano, da je izdajal dovoljenja za nošenje orožja. Brzostrelke INGRAM in to skupaj 96 kosov 
sta iz skladišča JLA v Dovježu in iz objekta TO Ljubljane »izvzela« Miran Barborič in Ivo Furlan. 
Iz Kočevske reke nismo prejeli niti enega kosa tovrstnega orožja. Primer Stanič ima čisto drugo 
konotacijo. S to potrditvijo se je lahko legalizira delovanje paravojaških enot, ki sta jih povsem 
samostojno razvijala Zmago Jelinčič in Marjan Stanič. Stanič jih je oboroževal z orožjem v lasti 
sekretariata za obrambo občine Šiška in to po mojem vedenju šele leta 1991. Obravnavane 
navedbe je potrebno ponovno proučiti.
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Tajna skladišča orožja v občini Ljubljana Šiška so se v tem obdobju nahajala 
po privatnih hišah, npr. v vasi Ladja pri Medvodah pod avtomehanično delavnico 
družine Luštrek (oče in sin), v vasi Topol pri družini Kršinar (Igor Kršinar je v tem 
času že bil na funkciji komandanta Jurišnega odreda NZ), po privatnih garažah, za 
skladovnicami drv, zelo obsežen in dragocen skladiščni prostor smo našli v prosto-
rih SCT, v tunelih in barakah nekdanje opekarne Brdo, to je zagotovil takratni šef 
skladišč SCT-ja g. Franc Kocjan, v nekdanji podzemski peči za pripravo opeke, ta peč-
tunel je bila dobro zakamufliran in prostor je bil zelo primeren – suh in v obliki cevi 
širine 3 metre (tam smo deponirali najbolj dragocene elemente oborožitve kot npr.: 
minomete s strelivom, netrzajne topove).130

»MANGO«. To je bila šifra pričetka vojnih aktivnosti; zbor na lokaciji Štaba in 
začetek mobilizacije enot MSNZ. Glede na dejstvo, da v tistem obdobju še ni bilo 
mobilnih telefonov, smo bili povezani s sistemom »pagger« t. i. pozivnikov. Moja 
številka je bila 44161, na poziv pozivnika s piskom sem se pač moral javiti preko sta-
cionarnega omrežja na številko 444979/985 dežurnega oficirja na Mestnem štabu 
TO. Po izjavi takratnega sekretarja za obrambo g. Janeza Janše (2. oktobra 1990) je 
bila organiziranost MSNZ v tistem času tako dobra, da smo bili »močnejši od JLA«. 
Mobilizacija enot je bila načrtovana in izvedljiva v 12 urah.

Zasedba RŠTO s strani JLA nas je našla že pripravljene za mobilizacijo enot MSNZ 
v primeru alarma in kasnejšo uporabo, praktično popolnoma neodvisno od uradne 
organiziranosti Teritorialne obrambe. Kot je znano, je bil zasedbi RŠTO s strani JLA 
takratni komandant TO Slovenije general Ivan Hočevar odstavljen, zamenjal ga je 
major Slapar. Te kadrovske rošade se nas na terenu v bistvu niso dotaknile, sam 
sem bil direktno podrejen komandantu 5. PŠTO v Ljubljani majorju Mihi Butari in 
izvrševali smo prej in pozneje izključno njegova navodila.

S 6. oktobrom 1990 je bila vsa organizacija MSNZ »prestavljena« nazaj pod pov-
eljstvo Teritorialne obrambe in tako rekoč smo se prikazali iz »teme«, kar pomeni iz 
cone nezakonitega delovanja. Končalo se je obdobje »dvotirnega poveljevanja«.

Še pred 20. oktobrom 1990 smo Štab preselili na drugo tajno lokacijo v stanovan-
jsko hišo v Pržanu (last Magister Andreja), z javko v njegovi gostilni Žibert ob Celovški 
cesti. Tam smo ostali do začetka Vojne za Slovenijo, 27. junija 1991. V tem obdobju 
smo utrjevali organiziranost, izpopolnjevali zaloge orožja in streliva in v tem času zago-
tovili oborožitev za celotno 2. partizansko brigado TO. Zavedali smo se dejstva, da je 
zelo pomembna SAMOINICIATIVNOST. Obstajala je možnost, da bi JLA v primeru zgod-
nje intervencije za preprečitev Plebiscita za samostojno Slovenijo, predvidenega za 
konec decembra 1990, onesposobila običajne sisteme zvez. Predvideli smo situacijo, 
ko bi bilo centralizirano vodenje onemogočeno, v takem primeru bi bilo preživetje 

in uspeh obrambe možen samo s trdoživostjo in improvizacijo v veliki časovni stiski. 
Vedeli smo, da na SEGMENTU OBRAMBE ne smemo pasti, popravni izpit ni bil mogoč. 
Naše pomembno tajno skladišče, kot že prej opisano in iz katerega smo se v junijski 
vojni za Slovenijo oborožili, je bilo na Brdu v nekdanji opekarni SCT. 

Tudi tu bom ciničen, na Brdu nismo imeli skladišča, za Šiško so bila najbolj 
pomembna prav vsa skladišča. V skladišču objekt SCT je bilo skladiščenega le cca 
30% - 40% vsega orožja streliva in MES seveda pa gre tu za večje kose.

Ocena sovražnika, to so bile enote JLA, ki bi po nalogu iz Beograda mogel ovirati 
izvedbo Plebiscita, nam je bila posredovana na sestankih v Mestnem štabu dne 8. in 
9. decembra 1990. To so bile enote, locirane na zahodni strani Ljubljane (Vojašnica 
Šentvid in vojašnica za Bežigradom ob Titovi cesti) in to je bila sila s katero smo morali 
računati v možnem vojaškem spopadu na področju Šiške in Bežigrada. Ocena je bila 
naslednja: predvideno je, da v nadaljevanju naštete oklepno mehanizirane enote s 
podporo helikopterjev izvedejo časovno usklajen izpad iz omenjenih vojaških objek-
tov s ciljem prodora v smeri centra mesta zaradi izvršitve blokade sedežev organov 
demokratično izvoljene oblasti in uničenja možnih točk obrambe v organizaciji Teri-
torialne obrambe Slovenije:

1 mehanizirani bataljon bojnih vozil s podporo tankov T-84, T 34 in Patton,- 
1 bataljon Vojne policije (pod poveljstvom majorja JLA Srečka Meha),- 
1 eskadrilja transportnih helikopterjev (4x po 10 vojakov),- 
ekipa starešin iz Beograda in Zagreba,- 
ekipa KOS (kontraobveščevalna služba JLA),- 
1 enota »specialcev iz Pančeva«.- 

Torej ocena je predvidevala zelo močnega nasprotnika, ki bi ob dobri motivaciji 
predstavljal strahovitega nasprotnika.

Od 8. decembra 1990 od 22. ure naprej smo uvedli stalno dežuranje Štaba. Na 
rezervni lokaciji v Pržanu so bili permanentno prisotni člani Štaba z nalogo izvesti 
mobilizacijo enot Narodne Zaščite, ki so že imele pooblastila in nalog Predsedstva 
Slovenije za legalno in legitimno delovanje v primeru napada na Slovenijo.131

130 Še vedno je za nekatere velika neznanka uporaba oziroma neuporaba orožja spravljenega v podzemne 
peči za pripravo opeke firme SCT. Ali je bilo vse orožje naše? Opomba na mestu. Ha ha, tudi tu je zanka 
v katero bi se moral nekdo ujeti že leta 1992 pa se ni. Tudi o tem bi bilo dobro še kaj reči

131 Stalno dežurstvo je bilo uvedeno že ves čas delovanja MSNZ v pokrajinskem in občinskih 
štabih. Prav tako stalna dosegljivost v vseh enotah. V enotah za intervenco pa tudi dežurstvo 
mobilizacijskih jeder v posameznih enotah (enote za PSD, div enote, izvidniki). Takrat smo 
dežurstvo dodatno okrepili in zavarovali oziroma direktno zastražili prostore ŠTO, če se ne 
motim.
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Bili smo popolnoma pripravljeni zaščititi izvedbo Plebiscita. Zasedenost z 
vojaškim kadrom in orožjem, ki nam je zagotavljala materialno osnovo za borbo, 
smo do konca meseca decembra 1990 močno izpopolnili kot sledi:

Živa moč: Osebe:
Oficirji 93
Nižji oficirji 95
Vojaki 1113
Skupaj: 1301
 
Konji 40
Vozila 20

Orožje: kom
Pištole 17
Puške 7,9 mm 163
Avtomatske puške Zastava 287
PAP – polavtomatske puške 375
Mitraljezi MG 42 7,9 mm 30
Ročni raketni metalci »ZOLJA« 54
Ročni raketni metalci «OSA« 8
Minometi 60 mm 12
Minometi 82 mm 6
Netrzajni topovi 82 mm 6
Lahki raketni metalci 128 mm za rakete »MALJUTKA« 3
Raketni metalci 9K11 9
Protiletalski topovi 20/1 4
Protiletalske rakete »STRELA« 2M 3
Signalne pištole 18

Plebiscit je minil mirno, JLA, oziroma državno vodstvo Jugoslavije v Beogradu se 
ni odločilo za intervencijo, šli smo v pomlad 1991. Organizacija MSNZ je ostala v ak-
tivni pripravljenosti – integrirana v TO Slovenije pod poveljstvom majorja Slaparja. 
V mesecu maju 1990 smo izvedli štabno vajo brigade na Toškem Čelu, kjer smo pre-
igrali mobilizacijo in uporabo brigade v osnovni organizacijski sestavi, kar se je dober 
mesec dni pozneje pokazalo za pravo potezo. Brigada je bila v Vojni za Slovenijo po 
nalogu Predsedstva mobilizirana v popolnem sestavu in je bila vključena v bojna 
dejstva na področju Šiške in Bežigrada v času med 7. in 29. julijem 1991.

Vso preteklo pomlad smo se postopno pripravljali na zaščito končne razglasitve 
samostojnosti Slovenije. Ta se je uresničila 25. junija 1991. 

Po razglasitvi samostojnosti se je začela intervencija.

2. Obdobje 27. junija – 6. julija 1991
V noči iz 26. na 27. junij 1991 so enote JLA v Sloveniji zapustile vojašnice in se 

napotile na mejne prehode, v Ljubljani iz vojašnice na Vrhniki v smeri letališča Brnik. 
Začela se je Vojna za Slovenijo.

Ker v prvi noči Vojne za 2. partizansko brigado TO ni bil dan znak za mobili-
zacijo, sem se samoiniciativno osebno javil na Štabu v Šiški in se prostovoljno dne 
27. junija zjutraj ob 7.00 vključil v delo 51. Območnega štaba TO pod poveljstvom 
majorja Riharda Urbanca. Konec meseca maja je bila preko noči na hitro izvedena 
delna reorganizacija 5. Pokrajinskega Štaba TO v Ljubljani in popolna reorganizacija 
Občinskih Štabov TO, vključno s premestitvijo nekaterih ključnih enot, predvsem 
POM enot z izhodiščnih položajev, namenjenih blokadi prehoda JLA. Ta poteza nam 
je bila v osnovnih enotah TO v bistvu popolnoma nerazumljiva. Potrebnost te reor-
ganizacije tik pred začetkom Vojne za Slovenijo nam ni bila nikoli do konca pojasn-
jena, v začetku vojnih operacij v ljubljanskem področju pa je bila krivec za precejšnjo 
zmedo.132

Redko se kaj napiše o zaslugah civilnega sektorja, ki je predvsem v prvih dneh 
Vojne za Slovenijo z nesebičnim delom v korist enot na položajih in v akciji ogromno 
prispeval k naši zmagi. Na tem mestu čutim dolžnost, da omenim zasluge delavcev 
in uslužbencev gradbenega podjetja SCT in tudi drugih podjetij gradbene branže s 
katerimi smo bili ves čas v povezavi.

SCT Mehanizacija nam je zagotavljal strojno podporo za postavljanje ovir in 
barikad s svojo težko gradbeno mehanizacijo. Takojšnji transporti na naš poziv iz 
51. Območnega Štaba TO so bili vedno realizirani brez odvečnih vprašanj itd… Izje-
men kontakt in izvršitev naših zahtev sta nam zagotavljala g. Janez Jakin in g. Drago 
Koželj iz baze SCT v Mengšu. Tudi nikoli ne bomo pozabili glavne kuharice v Sam-
skem domu Novista SCT, gospe Milke Kavčič, ki je od prvega dne vojne do naše de-
mobilizacije delala nemogoče samo, da naše enote na terenu nikoli niso bile lačne.

132 Strinjam se s to oceno. Tako so to nemogočo in nerazumljivo reorganizacijo dojemali naši 
najboljši častniki iz rezervne sestave. Le pri uporabi enot za POB ni imel popolnih podatkov 
o razlogih za njihovo drugačno uporabo. Upoštevati je potrebno odločitev vodje pod koor-
dinacijske skupine višjega inšpektorja milice Marjana Starca, da se umaknejo žive blokade 
(težka gradbena mehanizacija in dežurne ekipe) in dejstvo, da so bile nekatere enote tik pred 
začetkom vojne na vojaških vajah na točno določenih lokacijah. Vse niso bile pod direktno 
pristojnostjo 51. ObmŠTO Šiška.
133 Enote je razvijal 51. ObmŠTO. Obe enoti sta bili zaradi težkega stanja v tem štabu pov-
zročenega z nerazumljivo in nesmiselno reorganizacijo TO in zaradi usklajenega vodenja in 
poveljevanja pod neposrednim  poveljem 5. PŠTO (glej prejšnjo opombo). Napačna uporaba 
termina za naše enote. MSNZ enot od 4. oktobra 1990 nismo imeli. Vse nazive smo spremenili 
v enote TO. Seveda pa je pri mnogih pripadnikih še vedno stal duh MSNZ-ja.
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V pripravah in v začetku bojnih dejstev 27. junija so bile pod poveljstvom 
51. Območnega štaba od enot MSNZ Šiška direktno vključene sledeče133:

Jurišni odred TO Šiška pod poveljstvom kapetana Igorja Kršinarja.- 
2. Odred Narodne Zaščite pod poveljstvom kapetana Braneta Podborška.- 

51. Območni štab je razen tema dvema enotama poveljeval še:
jurišnemu odredu TO Domžale pod poveljstvom kapetana Janeza Kušarja,- 
551. Odredu TO Domžale,- 
bateriji minometov 120 mm pod poveljstvom kapetana Mohoroviča,- 
zaščitni četi,- 
pionirski četi,- 
izvidniškemu oddelku,- 
diverzantskemu vodu.- 

Del teh enot134 z izjemo enot iz Domžal je bil 7. julija 1991 po mobilizaciji le-te 
vključen in nadalje podrejen moji, 2. partizanski brigadi TO.

V Šentvidu 2. Odred TO. Poveljnik odreda je bil stotnik I. raz. Brane Podboršek. • 
Odred se je že v času MSNZ razvil iz sestave najboljšega bataljona 2. part. br. 
TO. To je bil tretji bataljon. Po popolnitvi z orožjem iz zavzetega skladišča v 
Borovnici je vpoklicana celotna brigada 2. brigada TO. Takrat 
V Mostah 1. Odred TO. Poveljnik odreda je bil stotnik I. razreda Neven Borak. • 
Odred se je že v času MSNZ razvil iz sestave najboljšega bataljona 1. part. br. 
TO. To je bil 1. prvi bataljon. Po popolnitvi z orožjem iz zavzetega skladišča v 
Borovnici je vpoklicana celotna brigada pod poveljem majorja Janeza Presla.

V 51. Območnem Štabu v Šiški sem ostal do 6. julija 1991, ko je bila pod moje 
poveljstvo vpoklicana kompletna 2. partizanska brigada TO.

3. Obdobje od 7. julija do 27. julija 1991
Ukaz za mobilizacijo te brigade je bil izdan in realiziran po objavi sovražnega 

televizijskega govora generala JLA Adžiča v Beogradu, ko je zagrozil s prodorom v 
Slovenijo iz smeri Hrvaške do Ljubljane in totalnim uničenjem vsega na tej poti (»Za 
sobom čemo ostaviti samo krš.«).

Brigada je po uspešno izvršeni mobilizaciji in konsolidaciji zavzela položaje in 
izvajala blokado vojašnice v Šentvidu, pripravljala položaje za preprečitev prodora 
sovražnih enot v center mesta, večkrat menjala lokacije zaradi grozečih letalskih na-

padov, menjala poveljniško mesto (iz Dravelj v tovarno Iskra v Pržan) in se pripravila 
za napad na vojašnico.

Štab brigade v dejanski bojni formaciji po izvršeni mobilizaciji je bil formiran 
sledeče:

Zajec Borut major komandant
Senčur Rado kapetan I. načelnik štaba
Kavčič Franc kapetan I. org. mob.
Cankar Aco kapetan I. operativec
Sopčič Mirko kapetan I. ref. ABKO
Simčič Aleš varnostnik
Rozman Vojan kapetan I. 
Kiauta Marko kapetan I. zalednik
Popov Vladimir kapetan ref. vet.
Pirc Božo kapetan ref. vet.
Bukinac Zora podporočnica vodja pisarne
Mrgole Marko podporočnik obveščevalec
Lenarčič Janez podporočnik rezerva
Dolinar Marjan podporočnik rezerva
Kalabič Mirko podporočnik rezerva
Hafner Janez vojak kurir
Rupar Andrej vojak kurir
Velkavrh Slavko kapetan rezerva
Drnovšek Janez vojak kurir
Vovk Vido poročnik rezerva
Žerjal Robert vojak kurir
Benčič Žarko kapetan ref. inžinerije
Velkavrh Mare vojak kurir
Zver Miran vojak šofer
Jan Anton podporočnik obveščevalec
Sešek Jure razvodnik šofer
Čarman Matija razvodnik šofer
Belak Aleš podporočnik rezerva
Vogler Andrej poročnik rezerva
Slovenec Dare poročnik ref. artilerije
Čebašek Štefan kapetan vojaška policija
dr. Korošec Ladko kapetan ref. sanitete
Komandanti bataljonov so bili razen kapetana Podboršek Braneta še kapetana: 

Cvelbar Armando in Majnarič Vlado.
Popolnitev z oficirskim kadrom, če prištejem še vso 10 % rezervo, ki je bila posla-

na v Štab brigade (razumljivo, brigada je bila poslana v bojno akcijo), je bila odlična.

134 51. ObmŠTO je razvijal 63 (morda 66) enot zaradi zahtevane in nedokončane a nesmiselne 
reorganizacije izvajane tik pred vojno. Enote iz Domžal so bile podrejene poveljujočim po-
veljnikom iz odredov TO, ki so skupaj s pridodanimi enotami blokirale vojašnice v Šentvidu in 
vojašnico v Mostah. To je bil predmet zatečene situacije v tistem trenutku.
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Oris dogodkov po nekaj prvih dneh 
konsolidiranja enote

Prerez: 10. julij 1991.

Številčno stanje brigade: 
Štab in pri štabne enote 79 3 vozila, 1 motor
1. bataljon 228 5 vozil
2. bataljon 128 7 vozil
2. Odred TO 206 6 vozil
1. Jurišni odred TO 145 5 vozil
Vod minometov 120 mm 83 6 vozil
Skupaj: 869 pripadnikov TO 33 vozil, 1 motor

Stanje v brigadi je bilo na ta dan zaskrbljujoče. Problematika je bila sledeča:
Odzivnost pripadnikov vojakov na mobilizacijo je bila v % nizka, v nasprotju 

z oficirskim kadrom, kjer je bila 100 %. Oskrbljenost z uniformami, katere so pri-
padniki imeli doma, je bila slaba. V enoto je prišlo 48 »civilov« (vpoklicani so prišli 
brez uniform). Teh pripadnikov v prvih dneh nismo oborožili in posledice so se hitro 
pokazale. V nekaj dneh so bili vsega naveličani in so slabo vplivali na moralo enote. 
Nekatera orožja niso bila popolnjena, kot npr.: na minometih 82 mm so manjkale 
namerilne naprave, ljudje so prvič videli »Armbruste«, tudi z »Zoljo« ni bilo kar tako 
upravljati. V enoti, nameščeni severno od Vojašnice v Šentvidu, je zaradi nepozna-
vanja orožja prišlo do nesreče s smrtnim izidom. Vojak je »raziskoval« raketni meta-
lec, raketa se je sprožila, prebila strop telovadnice, kjer so počivali, eksplodirala v zr-
aku nad objektom, deli rakete so padli na nek vrt, vojaka pa je ob nehoteni izstrelitvi 
tako močno poškodovala, da mu ni bil opomoči in je umrl.

Bil sem prisiljen hitro ukrepati. Ugotovil sem, da morajo vsi vojaki nujno pon-
ovno opraviti osnovni trening, vsak prost trenutek smo zato v naslednjih dneh izko-
ristili za strokovno spoznavanje orožja in posebej protioklepnih sredstev. Vse enote 
sem postopno poslal na policijsko strelišče v Dobrovi pri Ljubljani in pod strokovnim 
vodstvom so v nekaj dneh vsi opravili bojna streljanja z lastnim orožjem, uporabo 
raketnega orožja in ročnih bomb pa smo se ponovno učili v nekdanjem kamnolomu 
nad Kresnicami. Vztrajal sem, da se je vsak pripadnik brigade udeležil teh vaj. Izva-
jali smo jih na izmeno po enotah, kolegi so po programu med vajami držali bojne 
položaje vojakov, ki so bili na vajah. Tudi do uniform nam je uspelo nekako priti.

Po desetih dneh neprestanih aktivnosti se je seveda pričela kazati utrujenost v 
nasprotju z vojsko JLA, ki je počivala v vojašnicah in se pripravljala na izpad.

Zanimiva in značilna za te dni je ocena položaja, katero sta nam posredovala 
naš poveljnik 5. PŠTO major Janez Lesjak, ki je na tem položaju zamenjal majorja Bu-

taro, (ki je medtem odšel na drugo dolžnost) in načelnik kapetan Adamič Vojko.135

Zavedati se moramo, da je bilo to že po podpisu Brionskega dogovora o premir-
ju, situacija za nas v vojski pa je ostala skrajno napeta in se ni prav nič umirila. Nismo 
smeli pozabiti, da JLA sporazuma ni podpisala in je bila še vedno v stanju napraviti 
veliko škode, če ne celo obrniti kolo zgodovine nazaj. V tistem trenutku je bilo, tako 
da smo mi, ne oni, ponudili premirje, dosegli smo samo prekinitev ognja. Meščani 
Ljubljane se sploh niso zavedali, v kakšni nevarnosti še vedno živijo in so se obnašali 
tako kot, da je že vse mimo.

Bojne sile JLA so bile v tem času koncentrirane v Vojašnici Bratstva in enotnosti 
Moste (danes Vojašnica Franc Rozman Staneta136) in sicer 1000 vojakov specialnih sil 
JLA in v Vojašnici Šentvid 1700 vojakov kombiniranih enot. Blokada vojašnice v Mo-
stah je bila odgovornost 1. part. Brigade TO pod poveljstvom majorja Janeza Presla, 
vojašnice v Šentvidu pa je moja. Računali smo z nenadnim izpadom kompletne pos-
adke vojašnice – seveda mehanizirano in kombinirano z zračnim napadom – pod-
poro iz zraka – tudi helikopterskim desantom v naše zaledje. Napad je bil predviden 
v sam center Ljubljane (RTV, Pošta, Skupščina, Predsedstvo države, Kresija, Cankar-
jev dom). Napad je bil planiran v kombinaciji z napadom iz smeri »Vzhod« (napad iz 
vzhodne smeri na Ljubljano) in s padalskim desantom na območje Brnika. Ljubljana 
bi se tako znašla v »sendviču«. V primeru začetka te velike vojaške operacije smo 
imeli nalogo TAKOJ z vsemi silami udariti po vojašnicah in jih uničiti.

Vedeli smo, da je komandant enot v Šentvidu v kasarni »Borisa Kidriča«, polk-
ovnik 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 nam jih 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«. 

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. Zato 
smo za vsa naša orožja pripravili sistem ognja po možnih izhodih iz kasarne, orga-
nizirali 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 

135 Načelnik štaba je bil stotnik I. razreda Vojko Pavlin, stotnik Adamič pa se je pridružil 5. PŠTO po 
tem, ko ga je zapustil v mesecu februarju ali marcu. Do takrat je dejansko opravljal dolžnost načelnika 
5. PŠTO. Odzval se je na poziv Iva Furlana. Ta je dne 28. 6. 1991 drugo transportno kolono vozil z orož-
jem iz Borovnice začasno »skril« v kamnolom pri Sadinji vasi v kateri je živel Adamič in odšel po njega 
ter ga tako aktiviral.
136 Leta 2012 preimenovana v Vojašnico Edvarda Peperka
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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 »iz 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, neprekinjeno obdržati vojašnico 
pod kontrolo in za katerokoli ceno preprečiti izpad enot JLA ven v smeri centra Lju-
bljane. 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 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 pa so se vrstili, tako da drugega izho-
da 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 in stalnega izpopolnjevanja taktike boje-
vanja in strelskih treningov z osebnim in protioklepnim orožjem, z bojnim strelivom, 
je postala brigada ravno prav prekaljena, pa tudi utrujena.

S 27. julijem nas je na položajih zamenjala na sveže vpoklicana 3. part. brigada 
TO pod poveljstvom majorja Ivana Grebenca .

4. Obdobje od 28. julija do 26. oktobra 1991
Naša brigada je bila na ta dan, reorganizirana in preizkušena, začasno demobi-

lizirana toda, ves ta čas pripravljena na ponoven vpoklic v primeru potrebe vse do 
odhoda zadnjega vojaka JLA s teritorija Slovenije 26. oktobra 1991.

Zapisal: Borut Zajec
V Ljubljani, 12. januarja 2011

STOJAN KASTELIC: 
Delovanje 51. ObmŠTO Ljubljana 
od 25. 6. do 7. 7. 1991 na področju 
bivše občine Ljubljana Vič – Rudnik

Polkovnik Stojan Kastelic je bil rojen leta 1949 v Ljubljani. Po maturi je leta 1976 
je končal PŠRO v Bileči in stažiral v Kranju kot poveljnik izvidniškega voda. V To je bil 
razporejen leta 1976 kot poveljnik voda, od leta 1981 je bil pripadnik aktivne ses-
tave TO. Končal je usposabljanje za poveljnike bataljona v Sarajevu, usposabljanja 
v Zagrebu in Beogradu ter dosegel čin stotnika I. stopnje. V štabu TO občine Vič – 
Rudnik je opravljal dolžnost pomočnika za zaledje. V začetku leta 1991 je po reorga-
nizaciji TO ostal 51. ObmŠTO Ljubljana, kot pomočnik za logistiko. Po vojni je ostal v 
51. ObmŠTO Ljubljana do 1993, ko je bil premeščen na mesto pomočnika za logistiko 
na 5. PŠTO in kasneje istega leta še na GŠSV za namestnika načelnika za logistiko. 
Leta 1993 je napredoval v čin majorja, leta 1995 v čin podpolkovnika, leta 1997 je 
bil vodja naše prve mirovne misije v Albaniji. Po končanem usposabljanju v ZDA, An-
gliji in kasneje tudi Nemčiji je leta 1998 prevzel delo v VERC (Verifikacijski center SV) 
najprej kot namestnik načelnika oddelka s činom polkovnika, nato pa kot načelnik 
oddelka vse do upokojitve leta 2008.

Za boljše razumevanje poteka dogodkov med osamosvojitveno vojno v bivši 
občini Ljubljana Vič – Rudnik navajam dejstva, ki so pripeljala do organizacije in 
izvedbe bojnih delovanj, ki jih bom opisal v nadaljevanju.

Organizacija TO v Ljubljani se je spomladi 1991 bistveno spremenila. Namesto 
petih OŠTO; 25 pripadnikov stalne sestave in cca 8000 pripadnikov rezervne ses-
tave, se je ustanovil 51. ObmŠTO Ljubljana s povsem novo strukturo pripadnikov 
stalne sestave in novim MOB razvojem enot, ki pa so po številu ostale na približno 
enakem nivoju. Vse vaje in urjenja do maja 1991 so potekala v okvirih OŠTO, tako 
tudi v Ljubljani Vič – Rudniku. Z novo organiziranostjo pa se je tik pred napadom JLA 
pojavil problem mobilizacije rezervne sestave, saj je Sekretariat za obrambo mesta 
Ljubljane spremenil nazive enot in mobilizacijska mesta, ne da bi nas o tem obvestil. 
V OŠTO Ljubljana Vič – Rudnik sem od stalne sestave ostal samo jaz, kot pomočnik 
za logistiko, ostali so bili premeščeni v Grosuplje in na 5. PŠTO Ljubljane.

22. junija 1991 sem od poveljnika 51. ObmŠTO dobil nalogo, da na sedežu pov-
eljstva bivšega OŠTO Ljubljana Vič – Rudnik organiziram zaledno bazo za potrebe 
mesta Ljubljane, uskladim in organiziram mobilizacijo enot na področju bivše 
občine.
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Zaradi velikega števila enot na našem območju, predvsem zaradi obrambe pred 
prodorom sil JLA iz smeri Vrhnike, smo sodelovali pri koordinaciji delovanja enot. 
Vzpostavljena je bila obveščevalna mreža, ki je zajemala širše območje Ljubljane do 
Dobrove, Horjula, Vrhnike, Krima, Iga in Škofljice.

Poveljstvo baze je bilo sestavljeno iz prostovoljcev, pripadnikov rezervne ses-
tave Ljubljane Vič – Rudnika in dveh dodatno razporejenih pripadnikov stalne ses-
tave 51. ObmŠTO.

Enote, neposredno podrejene logistični bazi so bile naslednje:
Zaščitna četa, Diverzantski vod:1. 
z nalogo ožjega in širšega varovanja zaledne baze.- 
2 četi TO:2. 
z nalogo varovanja področja proti centru Ljubljana.- 
Zaledni vod:3. 
z nalogo manipulacije, vzdrževanjem in disperzijo BS enotam TO na področju - 
Slovenije,
organizacijo prehrane enot za celotno Ljubljane,- 
organizacijo nastanitve vseh enot na področju bivše občine Vič – Rudnik.- 
Oddelek za tajna skladišča:4. 
varovanje TS, disperzija BS enotam preko sistema javk.- 

Moj namestnik in hkrati operativni častnik je bil st. Marko Zdešar, sicer opera-
tivni častnik v poveljstvu 3. br TO. V poveljstvu so bili še:

Lebar Mirko, Pavček Matjaž, orgmob,- 
Lendero Franc, varnost in zveze,- 
Lovrec Milan, Hudjek Darko, tehnika,- 
Dobovišek Jernej, intendantska oskrba,- 
Potočnik Marko, saniteta,- 
Oven Franc, tajna skladišča,- 
Polenčič Valter, izvidniška dejavnost,- 
Nečemer Borut in Šloser Vlado, odgovorna za skladišča na Tbilisijski in v - 
SGP Grosuplje.

Po začetnih težavah z mobilizacijo, ko so bile klicane enote po novem razvoju 
na nam neznane lokacije, smo s pomočjo kurirske službe sekretariata za obrambo 
Vič – Rudnik, (načelnik Sašo Golobič) in naših »starih« mob. dokumentov uspeli 
mobilizirati omenjene enote.

Poveljniki podrejenih enot:
Zaščitna četa, por. Popovič Milan,- 
Diverzantski vod, ppor. Pustovrh,- 
15. ČTO (na gradbeni fakulteti) por. Novak Vojko,- 
16. ČTO (občina Vič – Rudnik) por. Hočevar.- 

Poveljniki neposredno sodelujočih enot:
PDČ – protidiverzantska četa (Vrhovci) por. Lazar Janez,- 
Baterija PZO (Livada) st. Juhas Branko,- 
3. Odred (Tržaška ul) st. Doles Andrej.- 

Poleg teh smo imeli še stalno povezavo z obveščevalnimi točkami, za sistem AC 
Čižmek, za področje Škofljice in Iga, Jordan Ivan.

Stotnik Oven je poleg varovanja TSkl, organiziral skupaj s CZ varovanje vodnih 
zajetij Rožnik in Barje.

V prvih dveh dneh vojne se je prijavilo preko 260 prostovoljcev, od katerih smo 
jih 6 zadržali mi, zdravstveno osebje smo poslali v večje enote, ostale smo popisali 
za morebiten kasnejši vpoklic.

Kot zanimivost naj omenim prostovoljca »Ižanca«, ki se je po 5-letnem služenju 
v francoski tujski legiji ravno pred vojno vrnil v Slovenijo. Žal njegovega imena ne 
vem. Klicali smo ga Ižanc. Izredno veliko je vedel o bojevanju. Bil je naš glavni iz-
vidnik in skupaj s Polenčičem sta odkrila marsikaj. Vendar ga je bilo v povojnem 
obdobju zelo težko nadzirati. Po vojni se je za njim izgubila sled. Slišal sem, da je kot 
prostovoljec sodeloval na strani hrvaških OS.

Takoj na začetku smo morali organizirati prehrano za vse enote v Ljubljani. Pri 
tem nam je zelo pomagal SCT Ljubljana, s svojim obratom za prehrano, saj je vsak 
dan dostavljal kuhano hrano za vse pripadnike TO na področju mesta. Število obrok-
ov je variiralo od 4700 do 8800 dnevno.

Po zavzetju skladišča Borovnica s strani TO, se je vršila disperzija sredstev v im-
provizirano skladišče v SGP Grosuplje (sedanji Interspar na Viču). Postavili smo tudi 
2 blokadi na Tbilisijski ulici, pred cesto v Mestni Log in pred dovozom v skladišče. 
Blokade so varovali pripadniki zaščitne čete.

Izvajali smo zelo strogo varovanje ožje in širše lokacije baze. Pri tem smo tesno 
sodelovali z enoto PDČ in postajo milice Vič.

Že takoj prvi dan vojne po prodoru tankov iz Vrhnike proti Brniku, smo od naših 
izvidnikov in milice dobili obvestilo o skupini vojaških vozil na severni obvoznici. Po 
dogovoru s poveljstvom 51. ObmŠTO sem poslal skupino pripadnikov iz zaščitne 
čete, pod vodstvom stotnika Marka Zdešarja z nalogo privedbe vozil in posadk. Ko 
so obkoljevali vozili, so jim vozniki tovornjakov v koloni ustavljenih civilnih vozil 
pomagali z informacijami, v katerem vozilu so skriti vojaki. Pri sami izvedbi so naleteli 
na odpor s strani enega podoficirja, ki je poskusil streljati, vendar se je po opozoril-
nem strelu Lendera premislil. Ko so skupino privedli pred poslopje štaba, je zopet 
poskusil streljati, tokrat s skrito pištolo, ki jo je imel zadaj za pasom. Po zaslišanju 
smo jih predali enoto 5. PŠTO. Zaplenjeno je bilo več vrst orožja in opreme, ki so jo 
peljali iz Vrhnike enotam, ki so prodirale proti Brniku.

Med sredstvi so bili na enem kamionu padalski PM, avtomatske pištole, PO 
(protioklepne) kumulativne bombe in veliko pehotnega streliva. Na drugem kami-



118 119

onu je bila intendantska oprema. Kot zanimivost naj povem, da smo PO bombe 
videli prvič, in ker ni bilo nobenih navodil, smo mislili, da se bombo uporabi, tako da 
jo enostavno spustiš z višine na tank. Recimo iz nadvoza nad AC. K sreči se je Hudjek 
dokopal do podatkov za uporabo in smo tik pred drugim izpadom tankov iz Vrhnike 
izvedeli, da se take bombe meče v zrak, da se aktivira vžigalnik in po padcu na tank 
eksplodira.

Zaplenjena sredstva smo razdelili enotam.
Do naslednje akcije smo se ukvarjali predvsem z disperzijo sredstev prispelih 

iz Borovnice, varovanjem in izvidovanjem širše okolice Viča. 2. julija 1991 so nam iz 
PM Vič javili, da imajo dva prebežnika iz enote, ki varuje RRC Krim. Privedli so jih na 
štab in tam smo po zaslišanju ugotovili sledeče:

Pripadnika JLA, en Neslovenec, ki je živel v Ljubljani in en Hrvat, sta pobeg-
nila s stražarskega mesta na JZ delu Krima. Opisala sta situacijo v enoti, številčno 
stanje varovanja, 33 vojakov in poveljnik, sicer so prišli iz Vojašnice Bohinjska Bela. 
Posadka za komunikacije je štela 7 ljudi. Povedala sta tudi imena vodje posadke in 
poveljnika voda. Po zaslišanju so me poklicali na 5. PŠTO, kjer sem dobil nalogo, da 
zberem skupino jakosti voda in prisilim enoto na Krimu k predaji, če bo to mogoče. 
Uporaba strelnega orožja je bila dovoljena samo za samoobrambo.

Za nalogo sem določil dva oddelka ZČ in en oddelek iz PDČ. Za prevoz smo 
uporabili tri kombije in terensko vozilo. Na Igu smo od naših obveščevalcev dobili še 
dodatne informacije o oskrbi posadke na RRC in o vodji posadke. Bil je iz Bosne, sin 
pa je končeval srednjo šolo za kadete v Tacnu.

Po prihodu v ožje območje Krima smo zapustili vozila, postavili stražo in se 
zadnje 3 km peš odpravili do RRC. Predhodnica je pred nami opravila osnoven 
pregled in zavarovanje vhoda v objekt. Po razporeditvi oddelkov smo enostavno 
pri vratih pozvonili, in ko je vojak prišel pogledat, kdo zvoni, smo ga z naperjenim 
orožjem prisilili, da je poklical komandirja voda. Ta se sprva ni hotel pogajati, ven-
dar je pristal, da pokliče vodjo posadke. Z njim sem se izven ograje dogovoril, da 
bodo skrbeli za nemoteno delovanje oddajnika, tako da JLA ne bo posumila v našo 
vpletenost. Moral se je javljati v Beograd vsako uro, sicer bi poslali letalo in raketirali 
oddajnik, ne glede na to, kdo je notri. Predlagal je, da stvari ostanejo kot so, vključno 
z enoto za varovanje, katero bo prepričal, da je taka rešitev najboljša. Predlagal je 
tudi »mehko« ustavitev delovanja oddajnika. Ob primernem trenutku bo javil o 
postavitvi rezervnega oddajnika na malem Krimu. Če ga bodo bombardirali, bodo 
takrat izključili delovanje pravega oddajnika in Krim bo rešen. Pobudo sem sprejel in 
na poročanju v PŠTO so tako odločitev podprli. Na RTV Ljubljana so določili dva teh-
nika, ki sta omogočila skrivno zvezo Krim – bivši sedež OŠTO Ljubljana Vič. Ta zveza 
je delovala vse do predaje oddajnika po vojni v roke TO.

Navidezno odkritje rezervnega oddajnika, se je v resnici zgodilo ob preletu le-
tal nad Vrhniko. Ko so raketirali Mali Krim, je vodja posadke izključil RRC in ga do 

konca vojne ni več vklopil. Tako je RRC Krim ostal edini nepoškodovan oddajnik v 
Sloveniji.

Prioritetna dejavnost logistične baze je bila sprejem MTS iz osvojenih skladišč 
JLA, predvsem Borovnice in redistribucija le-teh enotam TO v Sloveniji. Dnevno smo 
dobili od 5 do 10 kamionov MTS, predvsem orožja in streliva, ki smo ga raztovorili, 
popisali, naredili sezname in delili enotam, ki so prihajale ponj s tovornjaki. Ožje 
varovanje kompleksa skladišč je izvajala ZČ, s stražami okoli skladišč in na barikadah 
na Cesti dveh cesarjev in Tbilisijski ulici, širše varovanje območja pa smo pokrivali z 
izvidniškimi skupinami in diverzantskim vodom.

Izpostavim lahko še sodelovanje izvidnikov in diverzantov s PEM pri kontroli 
območja v širšem območju Viča. Koordinacija je potekala preko komandirja PM 
Vič.

Zgledno je bilo tudi sodelovanje s sekretariatom za obrambo občine Ljubljana 
Vič – Rudnik, saj brez njihove pomoči ne bi mogli tako hitro mobilizirati naših enot. 
Mobilizacijo smo izvedli po starem razporedu, na podlagi seznamov, ki smo jih imeli 
na skrivni lokaciji. Ti seznami so bili delo stotnika Kastelic Vinka in so bistveno pri-
pomogli k hitri mobilizaciji.

Poleg aktivnosti, ki sem jih že omenil smo v času vojne imeli dva izredna do-
godka.

Prvi je bil prevoz zapuščenega tovornega vozila polno natovorjenega z dinami-
tom, vžigalniki in vžigalno vrvico. Voznik, ki je pripeljal vozilo, ni vedel, kaj pelje, in ko 
je pri nas izvedel, kaj pelje, in da mora peljati naprej na barikado pred Brezovico, je 
zapustil vozilo in zbežal. Vozilo smo nato sami s spremstvom odpeljali do barikade.

Drugi pa je bil bolj resen, saj je osebno vozilo pozno zvečer 30. junija s hitro 
vožnjo prebilo blokado na Cesti dveh cesarjev in zavilo točno proti skladišču. Ustavili 
smo ga s streli v kolesa. Voznik in sovoznik sta se vračala iz disko kluba in sta bila oba 
precej vinjena. Po pregledu avtomobila, voznika in potnika smo ju spustili domov, 
saj sta bila oba doma v bližini.

Zapisano temelji na podlagi mojih zapiskov, dokumentov iz tistega časa in 
zbranih pričevanj pripadnikov enot TO.

Zapisal polkovnik Stojan Kastelic
Ljubljana, 10. 9. 2011
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TONE JAN: 
Moja aktivno sodelovanje  
v osamosvojitveni vojni

Tone Jan je bil rojen leta 1943 v Celju. Končal je srednjo šolo in častniško šolo 
v SV (druga generacija). Po odsluženju vojaškega roka je bil leta 1965 razporejen v 
partizanske enote JLA, od leta 1971 dalje pa razporejen v TO Republike Slovenije. V 
enotah TO je deloval kot častnik za varnost na nivoju čete, bataljona, združenega 
odreda in brigade. V času vojne za Slovenijo je bil od 27. 6. 1991 dalje razpore-
jen v 51. ObmŠTO Ljubljana Šiška, kot častnik za varnostno-obveščevalne zadeve 
vse do jeseni 1991, ko se je redno zaposlil v Slovenski vojski in služboval najprej v 
51. ObmŠTO Ljubljana Šiška, nato v 5. PŠTO Ljubljana in nazadnje v 52. Brigadi SV na 
Vrhniki, kjer je bil razporejen na različnih delih in nalogah, vse do svoje upokojitve.

Ker sva bila z ženo »dedek in babica servis« se 26. junija nisva mogla osebno 
udeležiti velikega dogodka proglasitve novo nastajajoče, samostojne države Slo-
venije, ki se je s fanfarami, vojaškimi častmi in velikim ognjemetov pripravljala pred 
skupščino v Ljubljani.

Zato smo tisti večer zelo zgodaj povečerjali, hčerka je z možem odšla na slovesno 
prireditev, malo vnukinjo smo zgodaj odnesli v posteljo, midva z ženo pa sva sedla k 
televizorju. Pozorno sva spremljala celoten program in na koncu oba ugotovila, da 
imava od sreče solzne oči. Velikokrat sem se pozneje vprašal, koliko Slovencev je v 
tem trenutku jokalo od sreče in trepetalo v bojazni, kaj nam bodo prinesli naslednji 
dnevi. Tisti večer sva dolgo bedela pred televizorjem in se pogovarjala o pravkar 
končanem prenosu slovesnosti in ustoličenju slovenske samostojnosti. Žena me je 
zaskrbljena vprašala: »Ti, kaj misliš, kako bo na dogodke odreagiral Beograd in JLA?« 
Jaz sem ji odgovoril: »Ne obremenjuj se žena, odgovor bo kmalu prišel!«.

Ker sem bil poslan na zavod za zaposlovanje in nisem hodil v službo, sem do 
pozno v noč gledal televizor, zato sem zjutraj vedno »malo potegnil«. Tisto jutro 
pa me je žena zbudila rekoč: »Tone, ali slišiš hrumenje tankov?«, ves nejevoljen 
zaradi kratkega spanca, sem ji kar malo jezen odbrusil: »Daj, daj žena, ti pa ravno veš 
kakšen hrup delajo tanki!«, in ko je ona vztrajala pri svojem, sem le vstal iz postelje 
in šel ves krmežljav pogledati na balkon, kaj se dogaja zunaj in glej ga hudiča, res so 
se iz smeri Toškega Čela po Kamnogoriški cesti vozili tanki v smeri Celovške ceste.

Ko tako gledam tanke in premišljujem o tem, da JLA res ni izgubljala veliko časa, 
da »zaščiti državne meje«, pozvoni telefon in predsednik KS me obvesti, da so ga 
klicali iz občine, naj pride takoj v KS, ker bo kurir prinesel pozive, zato me je poprosil, 
če mu lahko pridem pomagati, da bova aktivirala našo kurirsko službo.

Samo toliko sem počakal, da je zadnji tank odpeljal mimo, nato sem preko iste ceste 
zdrvel v KS. Predsednik me je prosil, naj mu pomagam poklicati kurirje, da bodo raznosili 
pozive za pripadnike rezervne sestave, ki živijo na našem terenu. Ko je občinski kurir 
prinesel okoli 25 pozivov sem jih pričel zlagati po smereh, po katerih jih bodo kurirji 
raznosili in glej ga spaka, med šopom, ki sem ga držal v roki je bil tudi moj poziv.

Pokličem predsednika, ki je v drugi sobi z nekom govoril po telefonu in mu 
rečem: »Marjan, žal mi je, vendar te moram zapustiti.«.

Predsednik me je ves užaljen vprašal, če ga mislim v tako težkem trenutku pusti-
ti na cedilu. Pokazal sem mu svoj poziv in dejal, da moram čimprej na mobilizacijsko 
zbirališče svoje enote.

Stekel sem domov, se napol oblekel v vojaško uniformo, zgrabil nahrbtnik in 
prosil ženo, da me pelje na mobilizacijsko zbirališče.

Ko sva zavila na Celovško cesto sva šele dejansko ugotovila, da se po cesti zaradi 
blokad ne da voziti.

Izstopil sem iz vozila in se peš napotil naprej. Po nekaj sto metrih me je zaustavil 
policist in od mene zahteval dokumente rekoč: »Kam si pa ti namenjen?«. Vprašanje 
me je prvi trenutek precej zmedlo, ko sem pa zajel sapo sem z jeznim tonom odgo-
voril: »Kaj sprašuješ neumnosti, saj veš, da se je pričela vojna!«.

Na mobilizacijsko mesto sem prišel med prvimi in po prihodu mojega poveljnika 
odreda ter operativnega častnika, smo takoj pričeli izvajati prve ukrepe za zavaro-
vanje mobilizacijskega zbirališča in sprejem ljudi ter vozil, ki so bila tudi vpoklicana. 
Ker oborožitve še ni bilo na MZ, sva se s poveljnikom Branetom dogovorila, da kot 
častnik za varnostne zadeve z dvema pripadnikoma in voznikom kombija poskušam 
skozi blokade priti na drugo stran Ljubljane, kjer smo imeli v skladišču spravljenega 
nekaj orožja. Dobil sem 6 nemških šmajserjev, 720 nabojev in nekaj pištol, vse to smo 
skozi goste cestne zapore in prevrnjena vozila končno dostavili našim stražarjem na 
mobilizacijsko zbirališče enote.

To in nekaj deset pušk (mauseric) je bilo naša začetna oborožitev. Odred je bil 
ob 18. uri popolnjen z 105 pripadniki rezervne sestave TO in nekaj prostovoljci.

Napetost je rasla iz ure v uro, informacije so v poveljstvo prihajale prepočasi in 
z zamudo. Ker smo se hitro organizirali in zavarovali ter razporedili naše enote na 
položaje, sem že popoldan dobil sporočilo, da so naši fantje iz 1. čete prijeli sumljivo 
moško osebo, ki je v gozdu za njihovimi položaji »nabirala borovnice«.

Osumljenca za katerega sem ugotovil, da je bil rojen v Novi Gradiški, sem var-
nostno »obdelal« in po zaslišanju predal policistom v nadaljnjo obravnavo.

Končno smo dobili prvo pošiljko pravega orožja PAP in AP domače proizvodnje, 
pa tudi Nt topove in MM-82 mm.

Kar strmel sem, kako je fantom raslo samozaupanje in njihova pripravljenost 
za boj. Čeprav je bilo poveljstvo odreda organizirano v prostorih KS, nad gostinskim 
lokalom, nismo imeli pretiranega dela s pijančevanjem.
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Naši fantje so s kap in uniform takoj, ko so se malo organizirali, pometali vse 
zvezde, čine in druge oznake, ki so jih spominjale na JA. Osebno sem protestiral 
rekoč: »Kakšna vojska pa smo, če bomo hodili na okoli brez činov in ustreznih oznak, 
ki so potrebne po mednarodnem vojaškem in vojnem pravu!«. Zato smo se na 
sestanku našega poveljstva dogovorili, da pošljemo kurirja na občinski štab TO in 
zahteva slovensko zastavo in trak v obliki slovenske trobojnice, ki smo si ga nato 
pripenjali na uniforme namesto činov in oznak.

K meni je prišel Andrej iz voda MM-82 s prošnjo, če lahko sprejmemo v njegovo 
enoto brata Petra, ki je pobegnil iz JA, kjer je v Pivki služil kadrovski rok kot poveljnik 
samohodne haubice.

Ko sem ga vprašal, kje je brat Peter mi ni hotel točno povedati kje se skriva. 
Dogovorila sva se, da ga bomo ponoči prišli iskati s kombijem, in da naj bo priprav-
ljen.

Ob 23. uri smo se s kombijem in oboroženim spremstvom, z nami je bil tudi 
puškomitraljezec Boris, odpeljali po Petra, in ko smo se vračali po Celovški, ki je bila 
samo delno prehodna, sem v križišču pri pošti v Šentvidu, ki je bilo močno osvetlje-
no, opazil našega šoferja Mirana in »čatota«, kako klečita sredi križišča ob svojem 
vozilu in z naperjenimi pištolami merita nekam v daljavo. Takoj sem zaukazal vozni-
ku Jožetu, naj malo višje, v temi zaustavi kombi. Naročil sem Petru, da naj se uleže 
na tla ter s tremi spremljevalci odhitel na pomoč Miranu in Niku. Še med tekom sem 
zavpil mojim spremljevalcem, da naj takoj zavzamejo svoje položaje, ogenj pa naj 
odprejo le na moje povelje.

Ves zadihan sem iz sence prve hiše pred križiščem, polglasno vprašal: »Niko, 
Miran, kaj se dogaja?«. Ni mi bilo treba dolgo čakati na odgovor, zaslišal sem Nikov 
glas: »Tam doli se streljajo in krogle žvižgajo nad najino glavo.«. Vprašam: »Kdo 
hudiča, pa strelja?« in Niko mi zopet odgovori: »Ne vem!«. Obema svetujem, naj 
se takoj umakneta iz osvetljenega križišča v varnejše zavetje temne noči. Komaj 
izrečem zadnje besede, se oglasi dolg rafal iz puškomitraljeza, pogledam na mesto, 
kjer bi naj bil Boris in z zamudo ugotovim, da stoji na cesti in z dolgimi rafali strelja 
po Celovški. »Boris nehaj, na koga streljaš?«, se zaderem nanj, ker je bil že vse dan 
nekam napet in me je nenehno »gnjavil« kdaj se bomo začeli zares streljati. Ne, 
ni bil nor, samo »južnjakov« ni prenesel. Naslednji dan smo šele ugotovili, da je 
prvo streljanje prišlo iz »oficirskih blokov«, vse ostalo pa je bila normalna reakcija v 
pričakovanju, da bo JA napadla iz »kasarne« naše položaje.

Po dveh neprespanih nočeh in negotovih dnevih dobimo v poveljstvo sporočilo, 
da je od 21. ure dalje sklenjeno premirje z JA v Šentviški vojašnici, vendar naj vse 
enote ostanejo na svojih položajih do nadaljnjega. V primeru izhoda vojakov ali 
starešin iz vojašnice, naj naše enote delujejo samo v primeru lastne ogroženosti. Vsi 
pripadniki naj svojo pozornost usmerijo na premikanje osebnih vozil, v katerih se 
prevažajo specialci JA in diverzanti v civilnih oblekah.

Prve dni vojne se je v poveljstvu oglasila gospa K. in se zanimala, če bi se lahko 
njen nečak, ki je zastavnik v JA in vodja delavnic za vzdrževanje bivših Titovih vozil, 
predal TO, ker je trenutno na dopustu z družino, nekje na otoku Krku, ker ima oseb-
no vozilo z beograjsko registracijo se sam ne upa na pot. Zadevo sem predal naprej, 
z gospo K. pa sem se dogovoril, da me ponovno pokliče proti večeru.

V torek 2. julija prevzamem dežurstvo v poveljstvu odreda in ob 21.30 dobim 
sporočilo, da se pričakuje preboj tankov iz smeri Vrhnike proti Ljubljani in njihova pod-
pora iz vojašnic JA. Zaukazana je polna bojna pripravljenost vseh naših enot. Čez slabe 
pol ure pride novo sporočilo: »Končajte vse priprave, zavzemite obrambne položaje, 
če napadejo, nadaljujte borbo do brezpogojne prekinitve ognja. Ukaz izvršite takoj. Do 
22.45 ure pošljite kratko poročilo o stanju v enotah in poveljstvih.«

To so bili trenutki živčne napetosti, ko si na položaju dobesedno lahko slišal 
miško, kot se temu rado reče, vendar ga med vsemi nami ni bilo »teritorialca«, ki bi 
mu smrdelo iz hlač, ravno obratno, poveljstvo je imelo kar precej dela, da je umirjalo 
nekatere posameznike, ki so si pretirano želeli streljati na nasprotnika.

Ko sem tako ležal v »na hitro izdelanem zaklonilniku«, brez čelade in slabo 
oborožen, me je neki vojak, ki je bil za drevesom blizu mene, prav potihoma vprašal, 
če me je kaj strah, ko bodo prihrumeli tanki, in ko se bodo iz kasarne vsuli »niški 
specialci«.

Malo sem pomislil in mu odgovoril, da sedaj ni pravi trenutek za to, da bi človek 
razmišljal o tem, če ga je strah ampak, da bolj razmišljam o tem, da je dobra dva kilo-
metra za našimi položaji moja družina, žena, hčerki in moja mala vnukinja Patricija, 
in da bom dovolil agresorju, da bo prišel do njih samo preko mojega trupla.

Vojak se je začudil rekoč: »Madona, ti si pa korajžen!«. Ne, to ni bila hrabrost 
»Supermana«, to je bila prednost vsakega bojevnika, ki se bori na svoji zemlji, za 
svoje cilje in ideale, ki ve kaj hoče in kaj zmore, pa čeprav nima primerne opreme in 
oborožitve.

Naslednji dan, ko je v Vojašnico Šentvid priletel helikopter JA, ki je nosil oznake 
RK smo preko zveze dobili obvestilo, da se v njemu nahaja pogajalec, član predsed-
stva SFRJ Tuporkovski, in da pod nobenim pogojem ne smemo streljati na helikopter. 
Ko je helikopter pristal na dvorišču, nas je naš opazovalec obvestil, da iz njega nosijo 
jutaste vreče iz katerih gledajo štruce kruha.

Stvar nam je bila takoj jasna, v vojašnici so vojaki lačni. To sta nam še isti večer 
potrdila dva vojaka slovenske narodnosti, ki sta ponoči na skrivaj preplezala žično 
ograjo in jima je uspelo pobegniti k nam. Še danes mi v ušesih odzvanjajo besede 
enega od njih, ki je bil doma nekje s primorskega in me je prosil, če se lahko po tele-
fonu oglasi domačim. Ko je dobil zvezo z očetom mu je dejal: »Tata, nič več ne skrbi, 
jaz sem sedaj med svojimi!«.

Povedala sta nam, da je kar nekaj fantov poskušalo pobegniti iz vojašnice, ter 
da so oficirji in niški »specialci« streljali na vsakogar, ki je hotel pobegniti. Kot je 
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napisal Prešeren »Že brat mori brata – kako strašna slepota je človeka.«.
Prišlo je sporočilo, da se moram zaradi kadrovskih potreb javiti v poveljstvo 

brigade, kjer sem dobil nove zadolžitve, poslovil sem se od svojih bojnih tovarišev 
in se javil na novo dolžnost. Moja prva naloga je bila, da skupaj z načelnikom štaba 
brigade vrnemo tank JA, ki je bil pred časom zadet na Brezovici pri Ljubljani in odpel-
jan »na varno«.

Ko je prišla naša kolona v vojašnico na Vrhniko, nas je tedanji poveljnik najprej 
dobro ozmerjal rekoč, v kako slabem stanju mu vračamo tank. Ko pa je ugotovil, 
da je na cevi tanka privarjena še železna plošča, je dobesedno znorel: »Koja bu-
dala je zavarila top, zašto ste to uradili? Jeli znate, da ste sa time uništili top?«, je 
kar bruhalo iz njega. Midva z načelnikom pa sva se lepo dopolnjevala in veselila, 
da je sedaj prišel pravi trenutek, ko mu bova povedala svoje. Na vprašanje, zakaj 
mu vračamo razbiti tank, sem ga opozoril, da naj bo srečen, da smo mu ga sploh 
vrnili. Na vprašanje, zakaj je zavarjena cev na topu, (zavarjena je bila zato, ker je v 
cevi ostala neeksplodirana granata) mu je načelnik, seveda v šali dejal, da verjetno 
zaradi tega, da v cev ne bi padal dež, zadnji odgovor, ki ga je pa dobesedno vrgel iz 
tira je bil, da top s tem, ko so nanj navarili ploščo še ni uničen, če njegovi mehaniki 
odrežejo cca 30 cm topa, bo lahko še vedno streljal.

Ne boste verjeli, imeli smo tudi prave smrtne žrtve, ne na tisoče kot bi nekdo od 
vojne pričakoval, pa vendar pomeni za vsakega posameznika in njegove sorodnike 
smrt padlega sina veliko katastrofo, pa naj bo izzvana v boju na bojišču ali kot pos-
ledica nesreče. Določili so me, da vodim žalni protokol za padlim Draženom, ki je bil 
vesel in dobrosrčen fant, ves srečen, ko se je po izteku vojaškega služenja v JA, lahko 
takoj priključil enotam TO.

Veliko je bilo dogodkov in aktivnosti v tem našem kratkem, pravem vojnem 
času, veliko teh bi lahko opisal tudi jaz, vendar želim besedico ali dve posvetiti tudi 
vsem tistim »civilistom«, ki so nam pripadnikom TO stali ob strani vse dni, ko smo 
bili na položajih ali na počitku. Zanje smo bili »naša vojska« kot so nas radi klicali.

Bila je nedelja, dežurni me je zbudil rekoč: »Tone, če hočeš dobiti kavo, se pod-
vizaj.« Verjetno sem ga prav butasto pogledal, ko sem dejal: »Kakšno kavo, saj je 
danes gostilna zaprta!«. Ne, kave v gostilni danes res ne boš dobil, vendar so jo kra-
jani prinesli na okensko polico, že navsezgodaj. Isto nedeljo smo od neke krajanke 
dobili za kosilo veliko skledo krompirjeve solate ter nekaj deset komadov dunajskih 
zrezkov.

Nekaj dni pred tem, me je v poveljstvu iskal nekdanji sodelavec Janez, ko sem 
prišel pred zgradbo poveljstva, mi je v roke porinil velik zavitek, popolnoma novih, 
moških bombažnih nogavic rekoč: »Na, to bodo potrebovali naši fantje, če jih bodo 
ožulili čevlji!«. Zahvalil sem se Janezu za darilo z »ofucano frazo«: »Saj ni bilo potreb-
no« ter odnesel zavoj našemu »doku«.

Imeli smo zelo dobrega in prizadevnega doktorja, ki je poleg nudenja prve 
medicinske pomoči bolnim in ranjenih pripadnikom, organiziral tudi obvezno 
tuširanje. To je izgledalo takole: V zaprt kombi je njegov pomočnik za sanitetne 
zadeve, montiral gasilsko ročno brizgalko na tla kombija postavil gumeno preprogo, 
nanjo plastični stol, zraven pa je 200 l posodo z vodo, ko je vozilo prišlo na teren, so 
se »teritorialci« postavili v vrsto, eden je stopil v kombi, se slekel do golega in usedel 
na stol. Voznik kombija je črpal vodo s črpalko, doktorjev pomočnik pa je z velikim 
zadovoljstvo oprhal vsakega vojaka, saj se jim je to tudi prileglo, ravno tega leta je 
bila v tem času res »pasja vročina«. Bili smo oprhani in ohlajeni in tudi nasmejali 
smo se na ta račun.

Zapisal Tone Jan
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STANE LESKOVŠEK: 
Zdravstvo v osamosvojitveni vojni

Stane Leskošek je bil rojen leta 1954 v Trbovljah. Po končani kadetski šoli 
leta 1972 ja začel z delom v milic ter opravljal številne poveljniške dolžnosti do up-
okojitve leta 1999. V času osamosvojitvenih procesov je bil od leta 1988 do 1992 ko-
mandant Posebne enote milice (PEM) UNZ Ljubljana mesto in UNZ Ljubljana okolica 
(komandant 1. Bataljona PEM RSNZ RS), ker je v akciji Sever sodeloval pri preprečitvi 
”mitinga resnice” in varovanju shodov v podporo JBTZ. Bil je organizator Manevrske 
strukture narodne zaščite v Ljubljani za področje policije, poveljujoči starešina PEM v 
Ljubljani z okolico pri izvedbi operativnih nalog v času osamosvojitvenih procesov in 
v času vojne za samostojno Slovenijo ter član republiške pod koordinacijske skupine 
Ljubljana od njene ustanovitve do ukinitve. Kot pripadnik milice je v času osamos-
vajanja skrbel za sodelovanje s 5. Pokrajinskim štabom Teritorialne obrambe RS. Je 
soustanovitelj policijske veteranske organizacije »Združenje Sever«. Vse čas svojega 
službovanja seje dejavno ukvarjal s športom, bil je republiški in državni prvak v roko-
borbi grško-rimskega stila ter kot vrhunski športnik je tekmoval na številnih domačih 
in mednarodnih prvenstvih.

Jugoslovanska armada je imela razvejan zdravstveni sistem. V Ljubljani sta bili 
kar dve priznani bolnišnici, Mladika (sedanji kompleks slovenskega zunanjega min-
istrstva) in bolnica Moste. Tudi Republiški sekretariat za notranje zadeve je poskrbel 
za miličnike, delavce ONZ in njihove družinske člane. Še posebej so bili bolniki te 
branže dobrodošli v Bolnišnici dr. Petra Držaja na Vodnikovi, kjer je bila splošna 
medicinska ordinacija in zobozdravstvena ordinacija. Prvič sem bil na zdravstvenem 
usposabljanju leta 1978 prav tam, ko sem vodil Jugoslovansko miličniško reprezen-
tanco na svetovno in evropsko prvenstvo v smučanju (tek, biatlon, slalom in vele-
slalom). Dobil sem zalogo zdravil in bil inštruiran glede uporabe. Bil sem vodja repr-
ezentance, trener, maser in tudi zdravnik. Takrat je bila Jugoslavija prvič in edinkrat 
med policijami sveta in Evrope prvakinja v EVROPOL smučanju. Ekipa miličnikov je 
bila sestavljena le iz sestava slovenske milice.

Naslednja temeljita zdravstvena inštruktaža je bila izvedena leta 1982, ko sem 
bil s slovenskimi miličniki kot poveljnik napoten v zvezni bataljon milice na Kosovo. 
Inštruktažo je opravil dr. Peter Franetovič. Pa ne le to. Dobil sem zajeten komplet zdravil, 
raznih injekcij, obvez in ortopedskih pripomočkov. Skorajda je bil moj službeni kombi 
poln. Kar zamislil sem si, v kaj me pošiljajo. Naš »dohtar« Pero je opravil tudi psihološko 
pripravo. Bila sva na telefonski zvezi. Pomoč mi je še kako prišla prav, ko sem za kratek 
čas prevzel zvezni bataljon milice, ko je bilo nekaj miličnikov iz Srbije, Hrvaške in BiH 
poškodovanih. Enega so po mojem odhodu iz Kosova našli celo umorjenega.

Zobozdravniki (dr. Jože Medvešek, dr. Janko Štefančič), doktorji splošne medi-
cine (dr. Peter Franetovič, dr. Matjaž Jereb), pa tudi medicinsko osebje (ga. Ribičič) 
takratnega sekretariata za notranje zadeve so bili zadolženi, da nudijo preventiv-
no prvo pomoč na miličniških usposabljanjih, strelskih vajah in tekmovanjih med 
enotami milice.

Pero je bil zadolžen za PEM. Tudi s srcem je bil s PEM, ki sta ga v tistih časih 
vodila na republiški ravni Jože Kolenc in za njim Bojan Lunežnik.

Uradno smo uporabljali zdravila z recepta. Ko sem ga srečal na otoku Hvar (je 
tamkajšnji domačin), sem ga vprašal, kako si naj pozdravim vnetje srednjega ušesa. 
Nič filozofiranja. »Malo potapljanja v morski vodi, pa boš jutri OK«. Tako je tudi bilo.

V času nastajanja MSNZ se je tudi pojavilo vprašanje zdravstvene oskrbe. 
Miličniki smo čutili usihanje za nas še kako pomembne službe. Vendar naše medicin-
ske sestre in »dohtarji« se niso dali. Bili so z nami. Ker smo se podajali v neznano 
avanturo, sem hotel tudi tovrstno oskrbo. Pa ne le to. Imel sem srečo, da je ženina 
nečakinja Milena Rogelj pristala v zdravstvu kot medicinska sestra v pediatrični klini-
ki KC Ljubljana, danes višja medicinska sestra iste klinike. Vključil sem jo v operativo, 
ne le v zagotovitev zdravstvene oskrbe. 

Dne 6. 10. 1990 sva z Mileno in njenim osebnim avtomobilom Z-101 popoldne 
observirala objekt RŠ TO, zalednega sektorja na Prulah. Objekt je bil zatemnjen. 
Izmed parkiranih vozil v bližini križišča Grubarjevo nabrežje in Prule za nama zapelje 
rdeč golf in naju spremlja do Aškrčeve in Barjanske ulice. Kot sopotnik sem dajal 
Mileni navodila kako in kdaj kam zapeljati, da sva se zasledovalca rešila. To je bila 
razburljiva in nepričakovana naloga pred Mileno. »Kam, zakaj, pa tako hitro, kdo 
nama kaj hoče?« so bila njena vprašanja. »Vozi in ne sprašuj!« je bil moj odgovor. 
Po vojni je dobila odgovore kako pomembne naloge je opravila. Naslednji dan sem 
z ženo Marjeto in tri letno hčero Simono ponovil observacijo objekta. Stanje je bilo 
enako, zato sem prosil komandirja PM Ljubljana Center Andreja Torkarja, da orga-
nizira prikrito opazovanje objekta in mi poroča. Za tem me je njegov pomočnik Janez 
Gradin obvestil, da ni zaznati posebnosti. Po tem sem še enkrat observiral objekt z 
Mileno, ko sem na dvorišču opazil vojaka JA z avtomatsko puško. Objekt nekdanjega 
RŠ TO je prevzela JA (do sedaj še neobjavljeno).

V času pospešenih priprav na vojno sem izkoristil mojo večkratno vlogo v 
osamosvojitvenem procesu Republike Slovenije. Bil sem vodja sektorja za stalno 
dežurstvo UNZ Ljubljana mesto in UNZ Ljubljana okolica, komandant 1. bataljo-
na PEM, vključenih miličnikov UNZ Ljubljana mesto z dvema četama in miličniki 
UNZ Ljubljana okolica z eno četo ter bil postavljen na mesto inšpektorja milice za 
obrambni načrt. Vse vajeti in pooblastila z operativnimi informaciji so bila pri meni 
in posredovana pristojnim. Pred vojno sem vpoklical v rezervni sestav milice doktor-
ja medicine Vladimira Premruja in ga 22. 6. 1991 zadolžil, da opravi pregled v vseh 
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enotah milice (vojnih enotah milice in PEM) glede opremljenosti s sanitetnimi sred-
stvi in morebitnimi namestitvami v spopadih z JA. Na njegov predlog sem vzpostavil 
kontakte za morebitno pomoč v Bolnici dr. Petra Držaja, KC Ljubljana in zdravstvenih 
domovih: Vrhnika, Domžale, Kamnik, Grosuplje, Kočevje, Ribnica, Litija, Bežigrad, 
Center, Šiška, Vič, Moste, pediatrična klinika (že omenjena Milena Rogelj).

Nečakinja Milena Rogelj doživi pravo presenečenje, ko se pojaviva v pediatrični 
kliniki na Vrazovem trgu z namestnikom Stanetom Plohlom, oba v uniformah, 
oborožena s kratkocevnim orožjem dne 30. 6. 1991. Dežurni delavec na vhodu pe-
diatrije je Mileno poklical, očitno pozitivno presenečen nad obiskom pozno ponoči. 
Mileni se ni zdelo tako. »Ja kaj pa delata tu v uniformi, kaj si bodo sodelavci mis-
lili?!«. Kot običajno je v takih ekstremnih razmerah bil njen obraz popolnoma rdeč. 
Po razgovoru se je umirila, celo sodelavka se nam je pridružila pri kavici. Razgovor je 
bil usmerjen na morebitno zdravstveno oskrbo miličnikov in teritorialcev. Po izjavi 
Milene je bila pediatrija zasedena, vendar bi našla primerne prostore, če bi to na-
rekovala situacija. Kar nekajkrat sva prišla na obisk k Mileni z miličnikom PEM Marja-
nom Klopčičem, prav z istim namenom. Prvi obisk je bil zopet presenečenje za Mile-
no. Po najinem prevzemu na »porti« pediatrije je zopet zakuhala, ker sva bila oba 
oborožena s kratkocevnim orožjem, bila v neprebojnih jopičih in Marjan oborožen 
z avtomatsko puško, kot običajno. Taka sva se pojavila tudi pri njej nekajkrat doma, 
v Kamniku pod Krimom in pri ženini sestri Magdi Rozman v istem kraju, kjer je bilo 
tudi tajno skladišče orožja, streliva, eksplozivnih sredstev in dokumentacije PEM.

Prišel je tudi čas ohladitve, napetosti in razmer. Z ministrom Igorjem Bavčarjem 
sem se 24. 7. 1991 po telefonu pogovarjal glede varnostnih razmer. Minister me je 
seznanil, da sodelavci pripravljajo depešo o reduciranju aktivnosti po brionskih dogo-
vorih. Po 17. uri bom lahko potoval k družini na vikend v hrvaški Kamenjak, kjer sta 
žena in hči z nečakinjo Mileno že par dni. Zamenjal me bo moj namestnik Stane Plohl. 
Za potovanje so me opremili moji »pozadinci«. S seboj sem vzel zaboj »probojne i 
zapaljive minicije«, zaboj bomb M-75, štiri zolje, škorpiona s strelivom, pištolo TT 
7,62 s strelivom, armbrust in radijsko postajo Iret, ki sta mi jo posebej ojačala vezista 
UNZ brata Divac in njun šef Branko Gosarič. S sabo sem vzel še »miličnico«, službeno 
nemško ovčarko psičko Špelo (Floro Frajzenško), ki je skrbela za varnost doma v Rožni 
dolini. Z vso hvaležnostjo smo skrbeli zanjo po odločitvi šefa pasje dresure Jožeta Vidi-
ca, da upokojitev preživi z nami. Vse to je bilo »spakirano« v »peglico« Z-26. Na žalost 
sem se srečal s prvim problemom pred izvozom AC v Postojni. AC dalje takrat ni bilo. 
Na hrbtu sem jo porinil čez cestninsko postajo in v šali vprašal cestninarja, če moram 
tudi na porivanje plačati cestnino. Pri odpravi napake so mi pomagali miličniki iz pos-
tojnske prometne milice. Tudi deževalo je ta čas. »Šlepali« so me z golfom in to kar 
malo prehitro. Brisalci niso zmogli brisati šip. Po ovinkih smo »šibali« 80 km/h. Preko 
»iretke« sem opozarjal prometnike, da me naj bolj počasi dostavijo v AMZS Postojna. 
So pač že končali svoj delovnik, ura pa je bila približno 23.00.

Na trasi potovanja so me ustavili hrvaški miličniki na magistralni cesti, kjer so 
imeli blokadna mesta nad Pazinsko vojašnico in pri križišču Vodnjan – Pulj. Miličniki 
in rezervni miličniki niso imeli jasnih navodil, kako ukrepati ob zaustavitvi vozil. Na 
eni in drugi kontrolni točki (v bližini vojašnice oz. pomembnega križišča so me ustav-
ljali z mitraljezom »šarac« in zahtevali, da zapeljem na določeno mesto. Ker sem 
prepoznal uniforme, sem to storil, sicer bi uporabil orožarski arzenal in prijateljico 
Špelo). V začudenju me niso niti legitimirali. Le prometno dovoljenje so si pogledali 
in zapisali registrsko številko avtomobila. Ko sem jih na to opozoril, so dejali, »Pa 
šta će se voziti u peglici?«. Zato sem jih vprašal, kako so oboroženi. Pa so dejali z 
avtomatskimi puškami in mitraljezom na kontrolnih točkah ter eno bombo. »A vsak 
z eno bombo?« vprašam. »Ne, ne samo eno imamo.«, zato sem jim razdelil preboj-
no, zažigalno strelivo za avtomatske puške in vsakemu dal še po eno bombo M-75. 
Zahvale ni bilo kraja. V tem času ni bilo nikakršnih bojnih aktivnosti v hrvaški Istri. 
Blokirali so le vojašnice. O oboroževanju z moje strani je bila obveščena hrvaška in 
slovenska politika.

Odrejeno mi je bilo, da se 26. 7. 1991 po prirejeni radijski zvezi iret pozno popol-
dne javim SSD. Po zaznani okvari zveze (kristali v anteni so se stopili) sem vzpostavil 
kontakt s SSD UNZ Koper. Po klicu je bil preplah na letališču Pulj, kjer je bil 185. lovsko 
bombniški letalski polk 5. korpusa vojnega letalstva in protizračne obrambe JA. 
Prislušni center JA je pri Pulju trigonometriral vzpostavljeno radijsko zvezo. V zrak so 
se dvignili vojni avion in trije helikopterji gazele s popolno oborožitvijo. Pregledovali 
so bližnje otoke in Kamenjak. Ko sem Mileni ukazal, da nas kar najhitreje odpelje 
do vikenda, je bila presenečena. »Ja kam se pa tko na hudičev mudi?«. Ko sem ji 
pokazal avion v zraku in še tri helikopterje, ji je bilo vse jasno. Tedaj se je že mračilo 
in so helikopterji prižgali reflektorje. »Stoenko« smo pokrili z maskirno cerado. Ker 
je bil vikend v bližini, sem z isto trojko peš odšel do vojaškega objekta in opazoval 
njihovo početje. Na vojaškem »postolju« smo si v razdalji dobrih 10 m gledali iz oči 
v oči pilot helikopterja, mehanik in jaz. Žal mi je, da nisem imel pri sebi armbrusta, 
ko me je z raketometi pilot gazele provociral. Za vratom sem imel hčerko, ki ni mogla 
prepoznati pilotove grožnje. Ob meni sta bili 9 letna Jerneja Žaja in Milena. Samo 
prst na sprožilec in bilo bi vsega konec. Vojaška policija JA je blokirala cesto Pulj – 
Premantura pri križišču za smetišče Kaštijun in iskala slovenskega »šefa milice«.

Slovenski lastniki parcel z družinami Sešek, Podboršek, Vreček, Korošec, Sokač 
in Žaja so se dogovorili, da me bodo v primeru iskanja s strani JA skrivali v kleteh 
vikendov in skupaj skrbeli za prehrano. Pomoč je ponudila tudi družina Mezulić iz 
Premanture. Tega dne je kot običajno Rado Mezulić pasel krave po Kamenjaku. Sez-
nanil sem ga s situacijo, ker je Rada zanimalo zakaj je bilo tako bučno z aviacijo. 
Rada sem poznal kot prijatelja, medicinskega brata iz Bolnišnice Jesenice, hrvaškega 
domoljuba in sem mu vsekakor lahko zaupal.

Že naslednji dan, 27. 7. 1991, se je pri meni zglasila patrulja hrvaške milice in 



130 131

me spraševala glede vojaških aktivnosti na Kamenjaku. Miličnika sta me seznanila 
s preplahom na puljskem letališču in blokado ceste proti Pulju. Do vojne v Sloveniji 
sem imel stalno radijsko zvezo s SSD MUP Pulj, ko sem bil na vikendu na Kamen-
jaku zaradi potreb po operativnem obveščanju. To je bil tudi mejnik, ko me hrvaška 
milica ni želela obveščati na zaprosilo slovenske strani. Tudi sam v konkretnem prim-
eru nisem dal informacij hrvaški milici. Mobitelov in drugih zanesljivih telefonov ni 
bilo v bližini. Zato sem šele naslednji dan potoval z Mileno v Pulj. Službi sem se javil 
preko javne pošte po telefonu, da niso bili v skrbeh zame. Preko general štaba JA je 
bilo slovensko ministrstvo obveščeno, da »LIPA 100« počenja nekaj nedovoljenega 
na Hrvaškem. Ker sva bila z nečakinjo že v Pulju, sva observirala še poveljstvo mor-
narice v Pulju in Dom JA. Vojak hrvaške vojske je stal oborožen nasproti vojaka JA, le 
nekaj metrov stran od vojaških komand nasprotnih strani.

Hrvaška milica se je v tem času večkrat pojavila pri slovenskih lastnikih parcel 
zaradi bojazni morskega desanta JA in zasedbe hrvaške Istre.

Ob tej priliki se zahvaljujem vsemu zdravstvenemu osebju, ki nam je pomagalo 
v najhujših časih.

Zapisal Stane Leskovšek

STANE LUNDER: 
Zdravnikom in kirurgom v Ljubljani

Stotnik Stane Lunder je bil rojen leta 1953 v Ljubljani. Po poklicu je bil geom-
eter in je kot specialist za zemljiški kataster do upokojitve vodil katastrske postopke. 
Vojaško pot je začel leta 1974 v Šoli za rezervne oficirje inžinirije v Karlovcu in nato v 
Novem Sadu stažiral kot namestnik poveljnika inžinirijske čete. V TO je bil razporejen 
leta 1976 kot podporočnik – poveljnik inžinirijskega voda v štabu TO Ljubljana – 
Šiška. V štabu občine Šiška je bil poveljnik inžinirijske čete in načelnik inžinirije. Med 
osamosvojitveno vojno je deloval kot načelnik inžinirije 51. ObmŠTO Ljubljana.

Spomin na leto 1991
Zdi se mi primerno, da se osebno zahvalim in iz pozabe rešim spomin na dejanje 

zdravnikov in kirurgov v letu 1991.
Povod za to pisanje mi je dal moj sin, zaposlen na RTV SLO, ki me je leta 2011 

(ob dvajseti obletnici vojne za Slovenijo) prosil, če lahko za njihovo spletno RTV stran 
napišem kakršenkoli spomin na tisti čas. Zato sem opisal ta dogodek, tudi zato, ker 
je bila vloga sanitete v letu 1991 tako rekoč neobdelana. Letos sem to pisanje še 
razširil in dopolnil.

Verjetno bo ta zapis, če bo našel pot do teh kirurgov in zdravnikov edino, 
kar jim bo dalo zadoščenje, da so hoteli biti na mestu, kjer so bili za Slovenijo 
nepogrešljivi.

Dne 2. julija 1991 (okoli 11. ure dopoldne), na dan predvidenega napada naših 
enot TO na kasarne JLA, sem kot namestnik poveljnika 51. ObmŠTO (naš območni 
štab teritorialne obrambe je bil lociran v stavbi Občine Šiška) v naših prostorih štaba 
v četrtem nadstropju, sprejel na pogovor civilno osebo – mlajšega moškega, ki se je 
predstavil kot zdravnik - kirurg.

Tisti trenutek sem bil od vseh štabovcev za razgovor prost samo jaz in pogovor je 
potekal hitro ter učinkovito – pač glede na skopo odmerjen čas tik pred načrtovanim 
velikim vojaškim spopadom. Mimo naju so hodili in se opremljali teritorialci, naju 
pa to ni motilo.

Sedel sem za mizo, on pa je stal pred menoj in mi razložil svoj predlog, oziroma 
ponudbo. Očitno je bil obveščen oz. seznanjen s predvidenimi borbenimi dejstvi v 
zvezi s kasarno v Šentvidu, saj nam je kot predstavnik samoorganizirane skupine 
kirurgov in zdravnikov, ponudil medicinsko – kirurško pomoč za ranjene med predv-
ideno bitko.

Izjavil je, da so se organizirali kot prostovoljci, in da bi kot zdravniki radi sode-
lovali na bojnih položajih oziroma v neposredni bližini bojnih dejstev.
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Kot častnika štaba me je zaprosil za podporo, nasvet oz. smernice, kaj naj sto-
rijo, da bi nam bili v čim večjo pomoč pri oskrbi ranjencev na bojišču.

V tistem trenutku mu nisem mogel dati nikakršne materialne pomoči, vojaških 
vozil za prevoz na kraj borbenih dejstev ali vojaške zaščite in zavarovanja ali česarkoli 
drugega, saj smo imeli vsa razpoložljiva sredstva in enote TO že razporejene oz. na 
premiku proti kasarni Šentvid.

Prisoten ni bil niti naš načelnik sanitete iz 51. ObmŠTO, stotnik dr. Bogomir Žižek, 
ki je imel druge dolžnosti, in ki bi verjetno bolje kot jaz, ki sem po »VES-u« inžinerec 
– miner, znal uporabiti vso ponujeno visoko strokovno medicinsko pomoč.

Vsekakor pa ni bil, po mojem prepričanju, nihče od naših vojaških sanitejcev 
tako visoko strokovno usposobljen, kot ta ekipa zdravnikov, tako da mi je bilo takoj 
jasno, da je njihova pomoč za nas neprecenljiva. Kaj to pomeni na bojišču in koliko 
življenj to odtehta, pa sem si lahko, tudi kot laik, zlahka predstavljal.

Zdravniku, katerega imena si v tisti vročici pred predvidenim krvavim spopadom 
žal nisem zapomnil, kaj šele zapisal, sem lahko samo svetoval, naj si vse, vključno z 
vsemi materialnimi sredstvi, organizirajo sami. Naj si po svoji lastni presoji situacije, 
na kraju samem postavijo kirurške medicinske postaje vojaške prve pomoči, ki naj 
bodo že zaradi njihove lastne varnosti primerno oddaljene od borbenih dejstev in 
obenem dovolj dosegljive za naše ranjence. Vsekakor zelo okvirna navodila…

Med najinim pogovorom sem takoj zaznal, da je razumel situacijo, in da je bil 
pripravljen na vse možnosti. Bil sem prepričan, da bo naredil vse tisto, kar je bilo v 
tistih urah najboljše za izvedbo naloge, ki so si jo zdravniki sami zastavili.

Kadar sem se v kasnejših letih spomnil na ta dogodek, sem se vedno vprašal, 
kako da sem temu neznanemu človeku takoj verjel in mu tudi zaupal. Nisem ga niti 
legitimiral, niti vprašal po podatkih. Mogoče bi ga zato rad, po toliko letih ponovno 
videl.

Glede na že znana zgodovinska dejstva pa do tistega napada na kasarne potem 
ni prišlo, vendar se moram kljub temu, vsaj v svojem imenu zahvaliti za njihovo prip-
ravljenost in počastiti njihov pogum za to nevarno in prostovoljno odločitev.

Kako se je ta zadeva z njihove strani končala ne vem, tega nisem spremljal oz. 
bil seznanjen.

O teh zdravnikih ne vem popolnoma ničesar, niti koliko jih je bilo organiziranih 
v tej skupini, od kod so bili, niti ne poznam njihovih imen.

Od junija 2011 do sedaj sem jih preko svojih soborcev že večkrat zaman skušal 
najti in jim poslati to pisanje. Želel bi, da tudi oni dodajo komentar in svoj pogled na 
zgoraj napisano, tako da se spomin na to dejanje ne bo izgubil.

To gradivo sem v začetku junija 2011 poslal na UKC Ljubljana in Bolnišnico Petra 
Deržaja, s prošnjo, če lahko oni ugotovijo, kdo so bili člani te ekipe, vendar nisem 
dobil nobenega odgovora. Po večletnem neuspešnem iskanju te ekipe sem zato 
kasneje začel dopuščati tudi možnost aktivnosti KOS-a (Kontraobveščevalne službe 

JLA), ki bi tako prišla do informacij o naših enotah, načrtih in namerah v zvezi z, v 
tistem trenutkom, planiranim napadom na kasarne.

Oktobra 2013 pa me je moj soborec, stotnik Ivo Furlan, bivši zalednik 5. PŠTO, 
povezal z zdravnikom prof. doktor Zlatkom Frasem, ki je bil leta 1991 v naših, TO-
jevskih vrstah in naj bi mogoče kaj vedel o tem. Tega zdravnika osebno ne poznam 
niti ne vem za njegov čin in položaj v takratni TO. 

Pripomba oz. dopolnitev stotnika Iva Furlana: poleg prof. doktor Zlatka Frasa je 
bil v našem poveljstvu 5. PŠTO Ljubljana tudi dr. Jurij Dobovišek, primarij v Bolnišnici 
dr. Petra Držaja. Jurij Dobovišek ima čin majorja, torej je bil ŠRO-jevec. Oba sta člana 
našega združenja ZVVS mesta Ljubljane. Ivo mu je posredoval moje gradivo in ga 
prosil za pomoč pri iskanju te ekipe. Od dr. Frasa sem, prvič po dobrih dvaindvajsetih 
letih, posredno dobil potrditev o resničnosti tega dogodka. Slišal je za to ekipo, ven-
dar pa je bil največji problem časovna odmaknjenost, saj se je marsikaj pozabilo.

Predvidevam, da so zdravniki po preklicu napada na kasarne razpustili svojo 
skupino in sedaj verjetno smatrajo, da je bila njihova vloga nepomembna. Mislim 
pa, da temu ni tako!

Zapisal Stane Lunder, 
nekdanji načelnik inžinirije 51. ObmŠTO
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BOGOMIR ŽIŽEK: 
O sanitetni oskrbi enot na 
barikadah

Primarij dr. Bogomir Žižek je bil rojen leta 1949 v Brodeh pri Vranskem. Os-
novno šolo in gimnazijo je končal v Ljubljani. Za doktorja medicine je bil promovi-
ran na Medicinski fakulteti na Dunaju, magistrski študij je nadaljeval na Medicinski 
fakulteti v Zagrebu, leta 1999 pa je na Medicinski fakulteti v Ljubljani pridobil naslov 
doktorja znanosti. Specializiral se je za področje interne medicine in srčno – žilnih 
bolezni. Ukvarjal se z raziskovalnim delom na področju srčno – žilnih bolezni ter je 
s tega področja objavil več znanstveno – raziskovalnih člankov ter sodeloval na več 
znanstvenih kongresih in posvetih. Leta 2002 je bil habilitiran za docenta kot preda-
vatelj predmeta Interna medicina na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Leta 1977 je 
zasedel položaja vodje sanitetne službe pri 51. ObmŠTO ter na tem položaju deloval 
med osamosvojitveno vojno.

Sanitetna služba je imela v času agresije nalogo zagotoviti nemoteno sanitetno 
preskrbo enot na položajih. Pri tem smo imeli nemalo težav. Nekaj sanitetnega ma-
teriala (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 nadobudni medicinci zahtevali vedno 
več medicinskega materiala 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. Štefan 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 sani-
tetni material 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. 

Zapisal stotnik dr. Bogomir Žižek
December 2012
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STANE LESKOVŠEK: 
1. četa Posebne enote milice 
(ljubljanski PEM)
BARIKADE za osamosvojitev 
(načrtovanje, dogovarjanje in izvedba)

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 zavaro-
vati 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 ok-
lepnikom 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 prispe-
vku morda malo širše predstavljam blokade in barikade, ki smo jih miličniki kot del 
miličniške taktike, tehnike in metodike uporabljali ob rednem delu, izrednih razmer-
ah, 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 mil-
ica pomembno vlogo. Kasneje so teritorialci prevzeli ključna mesta v obrambi Lju-
bljane, 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 postavljan-
jem 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 pos-
amezne vrste vozil ali določenega vozila iz prometa. Miličniki so fizično urejali prom-
et, 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 upora-

bili sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil. Takih primerov je zelo malo, saj 
šefi običajno niso bili dosegljivi, da bi izdali ukaz in prevzeli odgovornost za izvedbo 
akcije. V skladu z modernizacijo tehničnih sredstev, izdelavo tehnično dovršenih vo-
zil 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 ak-
tivnosti 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. Slov-
enska 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 iz-
razil 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 osamos-
vojitveno 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 varnost-
nem in obrambnem smislu pa smo izvajali enake naloge še naprej.

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 akti-
virana PEM, ker je JA pričela še s helikopterskimi in tankovskimi manevri. Ob vseh op-
erativnih ukrepih že prejšnjega večera je 5. 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 ravn-
inskem odseku avtoceste v smeri Ljubljana – Vrhnika na odstavnem pasu in pravilno 
označeno. Oficirju so pritegnili pozornost PEM-ovci, 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.
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V primeru zaprisege slovenskih vojakov v Učnem centru (UC) na Igu sem po last-
ni 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 odgo-
vornimi 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. Varo-
vati 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. 5. 1991, je bila ustanovljena 
Republiška pod koordinacijska skupina. Usklajevala je vse pomembne zadeve z var-
nostnega 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, 
7. 6. 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 pripravnos-
ti 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 ustavl-
jala 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 kater-
ikoli 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 ved-
nosti 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. 6. 1991 ob 13.30, 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 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 odgo-
varjal, niti ni znan odredbodajalec (vsaj meni ne). Blokada je bila odstranjena in 
promet po avtocesti sproščen ob 14.17. 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. uri.

Izvoz tankov iz vrhniške vojašnice 27. 6. 1991 ob 2.47 je bil, zame osebno, 
posebno doživetje (Janša v Premikih govori o kasnejši uri). Nekaj minut prej so opa-
zovalci 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 varov-
alno 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, Do-
brovi. 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 
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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 izvidovan-
je 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 pobeg-
niti 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 do-
datne patrulje milice? Kasneje sem ugotovil, da je načelnik IM ukazal enotam mi-
lice razpustitev rezerve in dodatne patrulje, ko je bila prireditev pred 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. Ra-
zen omenjenih dveh tovornjakov po avtocesti ni bilo nikogar. Tudi sicer na širšem 
območju Ljubljane do 5. 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 us-
merila v postavitev barikad k že omenjenemu mostu. Midva sva z ostalimi cisterna-
mi 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. 1. 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 3.40, pripeljalo do blokadnih mest Škofljica – Novo mesto in Škofjica – Kočevje te-
rensko 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 prene-
hali 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).



142 143

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 koordinaci-
jske skupine je bila, menda zaradi nevarnosti, prva zamenjana z mobilnimi ovirami. 
Neposredno ob barikadi je bil že takrat gostinski lokal Paviljon. Vodja takratnega 
gostinskega 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 iz-
vajali 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 izved-
be 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 lju-
bljanskem 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 pod-
lage 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 pred-
logu 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 s poveljnikom SEM 24. 6. 1991, da SEM-ovci ne opravljajo več opazovanja 
vrhniške vojašnice, menda zaradi kompromitiranja. Še dobro, da ni vedel za opa-
zovalce 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 vod-
jo 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 sk-
upina Ljubljanske pokrajine že najmanj od 23. maja naprej pripravljeni za blokado te 
najnevarnejše enote v Sloveniji. Kljub izrecnim navodilom in zadostni količini mins-
koeksplozivnih 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 enote?«. Postavljam vprašanje odgovornim - ali so člani Republiške koordi-
nacijske 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 inter-
vencije, prijetja in spremljanje zajetih vojakov v različne kraje, spremljanje in varo-
vanje vojakov, ki so se predali, varovali starše, ki so obiskali svoje sinove v enotah 
JA, varovali objekte državnega pomena, izvajali aktivnosti za preprečevanje vz-
postavitve 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 kon-
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tingent 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 PEM-ovci izvajali prijetja oficirjev JA, varovali mejo 
z R Hrvaško v kočevsko – ribniškem območju in opravljali še vrsto pomembnih opera-
tivnih 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 potre-
ba po umiku fiksnih, stalnih barikad. Prve dni vojne je vladala zmeda na cestah, 
kljub manjši gostoti prometa. Zaradi boljše pretočnosti, pa kljub temu zagotov-
ljeni obrambni moči, je Republiška koordinacijska skupina odločila, da se barikade 
odstranijo in pomembne varnostne točke nadomestijo s premičnimi protitankovs-
kimi 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 ljud-
sko 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 TO-jevske. 
Najbolj smo to občutili miličniki PEM in SEM ob spremstvu kolon z varovanimi os-
ebami, ob intervencijah, operativnih akcijah in premikih. Enako je veljalo za mobilne 
enote TO ob intervencijah in izvajanju operativnih nalog. Prvi dan vojne ni bilo za-
dostne 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 priso-
ten miličnik, je bilo opremljeno z radijsko zvezo. Kjer so bile postavljene miličniške 
barikade in v bližini TO-jevske, so za zvezo skrbeli miličniki. TO je bila v prvem ob-
dobju vojne slabo opremljena z radijskimi zvezami. Posluževali so se kurirjev in tele-
fonov občanov v bližini barikad. Oskrba je bila bolje organizirana kot v milici. Naši 
TO-jevski 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 blokad-
nih mestih in barikadah zdržali. Posebej je treba omeniti hotel Union, Maksimarket, 
večino ljubljanskih in okoliških gostiln. Za kadilce je posebej skrbela Tobačna to-
varna 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 prim-
er 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 ek-
splozivna sredstva so mu zasegli bežigrajski miličniki ob moji prisotnosti. Oficir ni 
imel možnosti pobega mimo miličniške in TO-jevske barikade.

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 4. 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 sk-
upno 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 umakn-
jena 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 
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delo. V kratkem času so v tajnosti izdelali nešteto španskih jezdecev, pridobili in pri-
redili 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 names-
titev. 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 nekdan-
jega sodelavca v RSNZ, namestnika načelnika KOS-a Ljubljanskega korpusa polkovni-
ka 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 post-
ali 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 ustano-
vitev 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 zara-
di 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. Pokrajin-
skega 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. Mis-
lim, da je pred zamenjavo barikad s tetraedri in španskimi jezdeci odredil odstran-
itev 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. 6. 1991.
Komisija za postavitev barikad ali kako se je že imenovala, se je sestajala v Kresi-

ji 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 Republike Slovenije, po rodu iz nekdanjih jugoslovanskih repub-
lik. 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 Lun-
der. 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.

Zapisal Stane Leskovšek
Kamnik pod Krimom, 15. 11. 2012
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STANE LUNDER: 
V spomin 511. Odredu za posebne 
namene
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 s hudo oz. najhujšo kaz nijo.

Slabih štirinajst dni pred začetkom slovenske vojne sva bila z oficirjem TO, tudi 
stotnikom 1. raz. (naš čin stotnika prvega razreda TO je bil takrat v JLA enakovre-
den činu kapetana prve klase), Vojkom Rozmanom (Vojetom) vojaška inštruktorja 
oz. spremljevalca pri 511. Odredu TO za posebne namene, ki smo ga v tistih dneh 
povsem na novo formirali na območju našega 51. ObmŠTO, ki je takrat obsegalo 
širše Ljubljansko območje. Ta častnik, oficir TO, je bil sicer redno zaposlen kot razisk-
ovalec na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kot vojak je bil specialist-vezist. V 
času služenja vojnega roka (od novembra 1972 do oktobra 1973) je bil na šolanju v 
Šolskem centru veze v Beogradu, kjer je bila tudi šola ŠROV (zveze), ki jih je usposo-
bila 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 inženirskih 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 Novosad-
ska inženirska četa v JLA (trije vodi) je takrat štela nekaj čez osemdeset 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 zdravni-
ka do preprostega pastirja iz bosanskih planin.

Za inštruktorja sva se javila prostovoljno, na prošnjo (sedaj že pokojnega) pov-
eljnika Riharda Urbanca, poveljnika 51. ObmŠTO (Območni štab teritorialne obram-
be). Kot inštruktor tega Odreda je bil sicer prvotno predviden major Rado Senčur 
(pomočnik načelnika štaba), 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 ak-
tivnih, redno zaposlenih oficirjev, ostali oficirji pa smo bili v rezervni sestavi TO.

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. 

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 Ivan 
Trstenjak, v civilu sicer pomočnik ravnatelja Osnovne šole Trnovo v Ljubljani. Nje-
gova namestnika sta bila poročnika Vlado Pirc in Zvonko Golobič.

Vlada sem zadnjič (septembra 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. 

Z vsemi vpoklicanimi teritorialci sva se jaz in kapetan Voje, s katerim sva bila 
inštruktorja, odlično razumela in imela sva jih za svoje oz. kot da je to najina eno-



150 151

ta. 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 raketo-metalec 90 mm) 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.

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 ve-
likemu 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 teritorial-
cev 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.

Moj soborec kapetan Vojko Rozman, ki je bil inštruktor v odredu, se tako spom-
inja tega časa: 

»26. 6. 1991: Proslavo na Trgu republike spremljamo pred Družbenim ali gasil-
skim (?) 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 Clevelandske – 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 Kemične tovarne Hrastnik (poln 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 protioklep-
nega 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 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, ven-
dar 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.

3. 7. 1991: Zjutraj ob osmih sem imel na Prešernovi cesti v Ljubljani v stavbi Mi-
lice, 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 koordi-
nacijo 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 do-
volil 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. Boris Saje), predstavni-
ka Ljubljanske komunale – KPL (g. Karo Ursko) predstavnika CZ in mene (inženirca 
51. ObmŠTO). Sedeli smo v razkošno urejeni pisarni, za nizko stekleno klubsko miz-
ico se seznanjali z razmerami in se dogovarjali o naslednjih nalogah. Glede na ve-
like 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. 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 
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umaknem iz objekta štaba. Štab in vse v radiju oddaljenosti nekaj sto metrov je bilo 
prenevarno in bil sem sam.

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 dr. 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 oddaljeni Šišenski hrib – 
v gozd se mi pa tudi ni dalo. Moje čakanje na zračni napad se je nazadnje končalo v 
senci drevesa na zelenici med bolnico in našim štabom. V tistih trenutkih je vse utih-
nilo in zastalo. Ceste so bile popolnoma prazne. Skupaj s še z dvema medicinskima 
sestrama iz Bolnice dr. Petra Držaja, ki sta mi v tistem trenutku delali družbo, smo 
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 mostu 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 nespora-
zuma 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, uni-
forma, 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.

Barikado bi teoretično lahko odstranili v nekaj minutah, če bi bili prisotni vozni-
ki 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 koor-
dinirana 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 pro-
sil, 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.

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 Staneta137) 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 obisk-
ovali okoliški prebivalci in jim nosili hrano in pijačo. 

Preskrba odreda je bila omejena samo na preskrbo s hrano in pijačo. Zaradi 
razdrobljenosti njihovih položajev so zadnje skupine teh teritorialcev dobile kosilo 

137 Leta 2012 preimenovana v Vojašnico Edvarda Peperka
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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.

Prosili so me za pomoč in intervencijo pri poveljstvu, saj so mi glede na moj for-
macijski 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 nos-
ile 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 prebival-
stvo, ki je čudovito odreagiralo. 

Za tiste enote ali poveljstva, ki so bila v bližini centra Ljubljane ali v samem cen-
tru 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 inženirska izvidovanja oz. 
preverjal stanje barikad in minskih ovir. O tem sem potem ustno obveščal poveljni-
ka mojega 51. štaba, majorja Urbanca. S poveljnikom, stotnikom 1. razr. Trstenja-
kom, 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. Notri pa 
(nismo verjeli lastnim očem) koliko pehotnega orožja in streliva (raznovrstnega - od 
avtomatov, pištol, bomb), verjetno je bilo zraven tudi protioklepno orožje in ver-
jetno 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.
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 oz. človeški odnos zdel 
samoumeven. Še sedaj, kadar se vidimo, se tikamo, čeprav so nekateri prišli do vi-
soki 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 ko-
munikacije 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. spre-
jme 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 in vztrajal ter argumentiral s tem, da naj bi 
v vojnih razmerah enotam na bojišču pripadala drugačna – boljša in dodatna 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 brezimni 
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.

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. 
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Vlado Pirc, tudi častnik v 511. Odredu To, se spominja:
Spominjam se pomanjkanja informacij, ki so bili za naše preživetje ključnega 

pomena (o tem si pisal tudi sam). Še vedno imam v živem spominu rdeče bel mini 
radijski sprejemnik enega mojih vojakov, ki smo se ga v majhni skupinici oklepali kot 
rešilne bilke, saj je bil naša edina zveza z zunanjim svetom. Nepozabna, in še vedno 
občutena, tesnoba, ko smo po tem sprejemniku izvedeli, da so vse naše mednaro-
dne mejne prehode na severni in zahodni meji zavzele takratne sile JA. Spominjam 
se živčnih vojn nekaterih naših fantov, tik pred napadom jih je nekaj celo popol-
noma odpovedalo in smo jih morali poslati domov. Nikoli ne bom pozabil očitnega 
paničnega strahu devetnajstletnika, ko je iz mojih rok prejemal bojno strelivo…

Kot veš, so nas s Šmartinske ceste, iz bivšega samskega doma SCT, nasproti, 
takrat, javnih skladišč, na dan pred začetkom spopada 26. 6. 1991, premestili v 
Šmartno ob Savi, kjer smo prespali na podstrešju velikega skednja ob gasilskem 
domu, saj se je prav naslednji dan pričakoval napad enot JA po vsej Sloveniji. Sredi 
noči smo slišali neznansko hrumenje tankov, ki so nedaleč od nas z Vrhnike hiteli 
proti Brniku. Takoj smo zapustili hišo in se namestili ob okope ob obvoznici Tomačevo 
(današnji rondo Tomačevo), kjer je bila nameščena prva barikada iz nekaj tovorn-
jakov polnih strjenega betona ter prazne cisterne Petrol. Izkazalo se je, da je bila 
to prva barikada za Trzinom, torej mestom, kjer je prišlo do resnega spopada med 
teritorialci, policisti in pripadniki JA. Z borci iz 511.Odreda za posebne namene smo 
ves dan opazovali, kako so s helikopterji, verjetno iz takratne Vojašnice v Šentvidu, 
dovažali nove in nove vojake JA. V nekem trenutku smo zaslišali močno eksplozijo, 
gost dim, ki se je valil z mesta spopada je spremljalo divje streljanje. Kot smo kasneje 
izvedeli, je šlo za resen spopad med našimi enotami in JA, kjer je nekaj pripadnikov JA 
izgubilo življenje (to je le moj podatek – kako je bilo po borbi z žrtvami, mi natančno 
ni poznano). Mimo nas so nenehno vozila reševalna vozila z mesta spopada proti 
centru mesta. Nekaj tednov po tem dogodku sem od soborca Robija Hameršaka, ki 
je bil tudi moj pribočnik, dobil v roke celo videoposnetke boja pri Trzinu, iz katerih 
je razvidno, kako so se vojaki JA predali slovenskim vojakom in policistom. Ker smo 
bili takoj naslednja barikada za Trzinom, bi se ob preboju, kot se je kasneje izkazalo, 
motorizirane enote JA, v kateri so bila oklepna vozila, ob naši barikadi z enoto JA 
srečala naša enota, 511. Večino borcev 511. Odreda za posebne namene sem raz-
poredil vzdolž okopov na obeh straneh nove obvoznice, malce za barikado, saj sem 
pričakoval, da bo oklepna vozila (natančnejših informacij o opremljenosti pripad-
nikov JA nisem imel) barikada zaustavila ali vsaj upočasnila in bi tako imeli večjo 
možnost uspešnega izida morebitnega spopada. Dve manjši skupini borcev (po moji 
oceni sposobnejših) pa sem razporedil že približno 100 m pred barikado, opremljene 
z armbrusti, ročnimi minometalci (RB) ter osebno oborožitvijo, saj sem računal na 
faktor presenečenja. Do preboja pri Trzinu, kot že vemo, ni prišlo.

Ne vem če veš, nekaj dni po razporeditvi ob obvoznici v Tomačevem so nas pre-

mestili v Borovnico, kjer smo stražili pred nekaj urami zavzeto skladišče orožja, ek-
sploziva in opreme. Sama straža in dejavnosti v skladišču so potekali brez zapletov in 
organizirano. Nek dogodek mi je pa ostal močno zapisan v spominu.

Dva ali tri dni po zavzetju skladišča in nastopu naše straže so se pred zapor-
nico vhoda v objekt skladišča pojavili številni tovornjaki. Nekaj je bilo vojaških, več 
civilnih, vendar vsi so imeli hrvaške registracije. Nadzorni oficir sem bil jaz, saj smo se 
v nadzoru preko menjav straž oficirji izmenjevali. Pristopil sem k prvemu osebnemu 
vozilu na čelu kolone in zahteval pojasnilo zakaj so prišli. Ob sebi sem imel dva borca 
z orožjem, ki sta me tudi sicer ves čas spremljala kot zaščita. Na moje vprašanje, s 
kakšnim namenom so prišli, je mož v avtu odgovoril v »srbohrvaščini«. V trenutku, 
ko se je iz avta zaslišala tuja govorica, sta oba moja borca dobesedno skočila v avto 
z napolnjenima puškama in me nameravala zaščititi. Na srečo je iz sosednjega avto-
mobila pristopil Slovenec v maskirni obleki TO in pomiril situacijo, mi pokazal nekaj 
ožigosanih in podpisanih papirjev, katerih istovetnost smo po radijski postaji kas-
neje preverili. Opisani dogodek prikazuje v kakšni stiski smo v tistih dneh preživljali 
pomanjkanje informacij in negotovo trenutno situacijo in kako globoka je bila želja 
slehernega Slovenca, da zaščiti lastnega soborca in svojo domovino. Moja dva borca 
sta bila pripravljena na moje povelje streljati in le malo je manjkalo, da do kakšne 
tragične situacije tudi res ni prišlo. Kasneje se je izkazalo, da je konvoj tovornjakov, 
do vrha naloženih z orožjem, eksplozivom in opremo, potoval na Hrvaško, ki se je 
tako, očitno, z našim zaplenjenim orožjem opremljala za odpor proti JA. V prihodnjih 
dneh (števila ne vem več natančno) so taki in predvsem večji konvoji večkrat na dan 
odvažali vojaški material. Vsi tovornjaki pa so bili hrvaški.

Mislim, da se današnja Slovenija, morda celo tisti, ki so v naši kratki vojni bili 
tudi akterji, premalo zavedajo potencialne žrtve tistih, ki so bili prostovoljno priprav-
ljeni dati tudi življenje za našo malo domovino. Na srečo do najhujšega ni prišlo.

Spomini na dogodek na Vrhniki  
– dne 4. 7. 1991

Pisni prispevek za zgodovino o vojni za osamosvojitev Slovenije leta 1991.

Za nekatere ta naša vojna seveda ni bila prava vojna – ker je premalo tekla kri 
in je bilo premalo mrtvih in ranjenih.

No, seveda s tem niso mislili svoje krvi in niti svojih mrtvih sinov, bratov in 
očetov. Tudi razrušenega in požganega ni bilo skoraj nič – seveda s tem niso mislili na 
svoje hiše. Mogoče bo ta moj opis dogajanja v enem od vročih julijskih dni leta 1991 
kaj pomagal k sliki takratnih dogodkov.

Vsakdo od aktivnih udeležencev – miličnikov in pripadnikov TO (še posebej tisti, 
ki smo nosili orožje, ga uporabili ali bili to pripravljeni storiti) je na svojem mestu v 
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tistih trenutkih – ne glede na posledice za njega in njegovo družino storil vse, da se 
je za našo Domovino izteklo tako srečno in s tako malo krvi. Največja višina našega 
vložka v tej krvavi zgodbi, ki se je imela v kratkem odigrati pa je bila za vse enaka.

Vsako prisvajanje česarkoli, bi se nam takrat zdelo zavrženo in v smislu slabitve 
celotne moči naše slovenske vojske in Milice obsojanja vredno dejanje. Nihče od 
nas Miličnikov in TO-jevcev tudi ni špekuliral, koliko in kakšno korist bo imel od tega. 
Takrat smo bili vsi na isti strani saj nas je politika razdvojila in sprla šele kasneje.

Dogajanje dne 4. 7. 1991 sem opisal deloma na podlagi zapiskov, deloma na 
podlagi spomina, vendar mislim, da je (razen možnih manjših napak v sosledjih in 
opisih), opisano verodostojno. Nekatere dogodke sem si zaradi pomembnosti in ne-
varnosti zapomnil – v vseh podrobnostih.

Pisno poročilo o tem je bilo dne 4. julija 1991 poslano na 5. PŠTO (Pokrajinski 
štab Teritorialne obrambe) Ljubljana, vendar vsekakor ne s takimi podrobnostmi. Po 
dobrih dvajsetih letih pa bi bila vsekakor zanimiva primerjava med obema mojima 
dokumentoma.

Resničnost dogodka in mojih navedb lahko potrdi takratni načelnik 51. ObmŠTO 
(Območnega štaba Teritorialne obrambe) major Franc Kunovar ali njegov pomočnik 
major Rado Senčur oziroma moje poročilo, ki se verjetno nahaja v arhivih MORS-a.

Opis dogodka v katerem sem bil dne  
4. 7. 1991 udeležen na Vrhniki

Tisti dan dopoldne sem zgodaj zjutraj od poveljnika 51. ObmŠTO Ljubljana (ma-
jorja Urbanca) prejel ukaz, da kot načelnik inženirije, očistim – sprostim cestne ovire 
(predvsem glede zagotovitve varnosti zaradi MES – minsko eksplozivna sredstva) na 
avtocesti Ljubljana – Vrhnika za potrebe proste vrnitve tankovske kolone JA iz Brnika.

V ta namen mi je bilo odobreno avtodvigalo z ekipo delavcev. Z mojim šoferjem 
sva se odpeljala do mesta, kjer smo bili dogovorjeni z ekipo avtodvigala.

Od stavbe Smelta za Bežigradom, kjer smo se dobili, smo se peljali po AC (avto-
cesti) do barikade (ovire) pri paviljonu na Brezovici, kjer je bila ovira sestavljena iz ve-
likega kupa gramoza in kovinskih španskih jezdecev povezanih z debelo jekleno vrvjo.

Preden je avtodvigalo kovinsko oviro umaknilo na rob cestišča, sem preveril, če 
ni v kupu gramoza ostala še kakšna protitankovska mina ali kakšno drugo minskoek-
splozivno sredstvo.

Kontrolo in odstranjevanje morebitnih ovir na AC smo nadaljevali do cestnin-
ske postaje Vrhnika. S tem naj bi bila moja naloga opravljena, saj Vrhnika ni več 
spadala pod območje mojega 51. štaba. Avtodvigalo sem zato odslovil in poslal v 
Ljubljano. Takrat pa sem se odločil (ker smo bili od Vrhnike oddaljeni komaj nekaj 
sto metrov), da si kot minerec ogledam še njihove protitankovske ovire. Pač, kot 

bi rekel oz. pojasnil mojo samoiniciativno odločitev – profesionalna deformacija 
minerca - inženirca.

In tu se jedro zgodbe pravzaprav začne.

Vrhniška barikada v smeri proti Ljubljani se je nahajala v križišču magistralne 
ceste Vrhnika – Ljubljana in odcepu proti AC. Slabih sto metrov od barikade proti cen-
tru Vrhnike sta dve bencinski črpalki. Sama barikada je bila sestavljena iz kamionov in 
avtobusov – nesimetrično razporejenih po celem križišču, tako da so že s svojo post-
avitvijo preprečevali prehod vozil. Ob vozilih in pod njimi so bile postavljene proti-
tankovske antimagnetne mine (20 – 30 PTM). To so bile protitankovske antimagnetne 
mine št. 3 (PTM-A3). Ena taka mina ima cca 6 kg TNT (z litim in stisnjenim trotilom ter 
tremi plastičnimi vžigalniki). Vžigalniki pri teh minah so razporejeni (na zgornji plo-
skvi mine) v takih pozicijah, da je možnost aktiviranja čim večja. V mino so vžigalniki 
vstavljeni z navojem, tako da je vsaka mina »oborožena« s po tremi takimi vžigalniki. 
Mina se aktivira, ko se plastični vžigalnik pod določeno silo stre (začne drobiti), aktivira 
se inicialni eksploziv, ki povzroči eksplozijo telesa mine, narejenega iz trotila. Sila, ki 
je potrebna, da se tak vžigalnik aktivira, je vsekakor večkratno manjša kot pri kakšni 
kovinski PTM (protitankovski mini), kjer je za vbočenje pokrova mine (da se aktivira 
mehanski vžigalnik), potrebno cca 70 – 80 kg. Ocenjujem, da je za to potrebna sila, kot 
bi z rokama prelomil debelejši kemični svinčnik in nič več.

Ko sem si to barikado kot profesionalec ogledoval, sem opazil eno od teh tank-
ovskih min, skoraj popolnoma zakrito s kolesom avtobusa, kako ji podvozje avtobusa 
s končnikom krmilnega mehanizma krivi enega od treh črnih plastičnih vžigalnikov na 
njej. Vžigalnik je bil zaradi pritiska podvozja že nagnjen za nekaj centimetrov iz ver-
tikale. Izpostavljenost te PT mine soncu in hudi poletni vročini je namreč povzročila, 
da se je vsa plastika in verjetno tudi eksploziv mine omehčal kot maslo in tako do-
pustil deformacije oblike ne da bi se pri tem strl vžigalnik. Avtobus je na vžigalnik 
mine pritiskal zaradi spuščene gume na kolesu. Kasneje sem slišal, da so Vrhničani 
nekaj dni prej doživeli letalski napad JA. Preluknjana in spuščena guma na avtobusu 
je bila ena od posledic.

V tistem trenutku sem odrevenel, lasje so mi šli pokonci in skozi možgane so mi 
švignile vse možnosti, kaj se lahko vsak trenutek zgodi - samo vetrc, samo droben 
vrabec, ki se usede na avtobus, bi lahko prekoračil kritično težo, potrebno za akti-
viranja tega vžigalnika, ki bi z aktiviranjem mine sprožil serijske detonacije ostalih 
dvajset ali trideset PTM pod nastavljenimi vozili in z njihovimi razstreljenimi deli 
vozil vred tudi možno posledično eksplozijo in uničenje dveh bencinskih črpalk sredi 
Vrhnike. Da je mina počakala toliko časa, da smo jo odkrili, se mi še zdaj zdi čudež.

Pred očmi sem imel tudi bežno informacijo, ki sem jo slišal malo pred tem, da 
naj bi vsak trenutek v Vrhniško kasarno mimo te ovire prišlo večje število staršev vo-
jakov, ki so iz vse Jugoslavije, skupaj z novinarji, prišli obiskat svoje otroke – vojaške 
obveznike JA v kasarno Vrhnika.
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Trdno sem se odločil, da bom samoiniciativno prevzel poveljniško odgovornost 
in storil vse, da preprečim možno tragedijo in zaščitim varnost in življenja ljudi, ne 
glede na posledice zame in ne glede na to, da Vrhnika ne spada pod 51. ObmŠTO.

Niti sanjalo pa se mi ni in niti za trenutek nisem pomislil, kako bom v popol-
noma tujem okolju in vsem našim vrhniškim teritorialcem popolnoma nepoznan, to 
sploh uspel speljati, saj bi se lahko to zame zaradi morebitnega spleta okoliščin tudi 
neugodno končalo.

Toda, ko sem s to akcijo začel, je vse steklo gladko, samoumevno in brez prob-
lemov, kot da bi to bilo že napisano v naših vojaških priročnikih in stokrat ponovljeno 
na vojaških vajah. Čas me je priganjal, saj so se dogodki odvijali bliskovito in ni bilo 
časa, da bi kakorkoli okleval ali storil napako. Samo še priučeni avtomatizem, brez 
obzira na druge dejavnike in vplive. Takoj po odkritju te nevarnosti, sem se v skladu s 
pravili in smernicami KTZ (kontrolno tehnične zaščite), ki so nam bile vcepljene v de-
setletjih vojaških izobraževanj in urjenj odločil, da ne bom okleval niti trenutek in sem 
zato sprožil ukrepe, za katere sem smatral, da so potrebni za preprečitev hudih pos-
ledic: popolna prepoved prometa pešcev in kolesarjev po pločniku mimo barikade, 
evakuacija stanovalcev iz najbližjih objektov (stanovanjski blok in stanovanjske stavbe), 
poziv medicinskim reševalnim službam iz Ljubljane, poziv za pripravljenost gasilcev za 
predvideno kasnejšo razorožitev min ter eventualnim uničenjem poškodovane mine 
na kraju samem. Za realizacijo smo se dogovorili skupaj z miličniki in teritorialci. Za 
izselitev stanovalcev iz najbližjih objektov sem zadolžil miličnike.

Takrat sem bil na tem majhnem rajonu, po vojaškem činu najvišji v svoji vojaško 
strokovni izobrazbi, tako da s strokovnostjo in avtoriteto, kot poveljujoči v tej akciji, 
nisem imel težav in sem lahko dobro sodeloval z vsemi.

V tistih trenutkih sem bil obveščen, da je iz smeri AC pravkar začela prihajati 
množica staršev in novinarjev. Pripeljali so se z avtobusi. Obisk staršev in njihov 
transport je organiziral in vodil mednarodni RK. Avtobuse so parkirali na AC pred 
uvozom Vrhnika in se peš približevali križišču na Vrhniki, kjer je bila barikada. Oce-
nil sem, da je bilo v tej skupini več kot štiristo ljudi. Pohitel sem jim nasproti, da 
bi jim preprečil približevanje naši barikadi. Pojasnil sem jim, da jim ne dovoljujem 
prehoda, in da jim ga odločno prepovedujem in preprečujem ter pojasnil vzrok za 
to. Spremljajočim novinarjem (mislim, da je bilo med njimi precej tujih), je bilo to 
dogajanje in ta »akcija« vsekakor dobrodošla zgodba in so z velikim zanimanjem 
spremljali in snemali dogodek. Ti posnetki so se še isti dan pojavili na naši in na tujih 
svetovnih televizijah.

Med prihajajočimi starši in novinarji je bil v prvih vrstah, kot spremljevalec, tudi 
starejši, sivolasi, uniformirani aktivni polkovnik JA iz Beograda, ki se je seveda ta-
koj odločno postavil proti meni – mi protestiral in izjavil, da je omenjena prepoved 
neumestna in pretirana, nevarnost pa izmišljena zato, da oni ne bi videli kakšne 
naše »vojne tajne«. Potem je odnehal, ker se po tem, ko sem mu v kratkem besed-

nem »duelu« brezuspešno skušal pojasniti resnost zadeve nisem imel več časa in 
namena ukvarjati z njim, saj je iz ozadja pritiskala množica ljudi, ki je želela naprej. 

Dal sem strogo navodilo, da mi je nato cela kolona staršev in novinarjev po-
zorno sledila (očitno sem bil dovolj prepričljiv), ko sem jih v smeri kasarne v gosjem 
redu vodil po travniku »uzvodno«, tik ob vodni strugi, čim dlje od barikade – do 
dvorišča prvih stanovanjskih hiš. Ko smo s travnika prišli do dvorišč in nato do asfal-
tne ceste, sem kolono spremljal s pogledom pri prehodu čez cesto. Nenadoma sem 
od nekod zaslišal glasna opozorila, da sta dva italijanska novinarja, za mojim hrb-
tom neopazno zapustila kolono in se po pločniku mirno odpravila proti barikadi. Od 
mene sta bila oddaljena že slabih sto metrov in kljub večkratnim glasnim opozori-
lom oz. mojemu ostremu ukazu in večkratnim opozorilom, da naj se ustavita in vrn-
eta, tega nista upoštevala. Da bi ju dohitel in sam ustavil, pa zaradi varnosti in bližine 
minskega polja, ni bilo več mogoče. V tem trenutku mi je ostalo samo še to, da hitro 
repetiram svoj AK-47 in ju ustavim z enim opozorilnim strelom v zrak. Seveda sta to 
takoj razumela, se zelo hitro vrnila in vljudno opravičevala, da sta pač novinarja, in 
da bi rada samo od blizu videla in za njun časopis poslikala poškodovano mino in 
celotno barikado.

Zakaj sem ju tako ustavil? Na PT minskem polju, ki smo ga imeli v Savljah (pri 
Šentvidu), je v tem obdobju prišlo do nesreče, ko sta dve ženski srbske narodnosti, 
namenjeni v službo v kasarno JA v Šentvidu, zaradi neupoštevanja ustne prepovedi 
našega stražarja zapeljali na minsko polje in bili težko poškodovani. Če bi stražar takrat 
opozorilno streljal, bi bilo verjetno drugače. Ko je njun avto zapeljal na prvo protitank-
ovsko mino ga je eksplozija skoraj raztrgala na dva dela in vrgla čez voz na drugo mino, 
ki pa se na njuno srečo ni aktivirala. Rešilo ju je nekaj centimetrov razlike med pod-
vozjem avta in vžigalniki protitankovske mine. Kasneje smo se o takih stvareh večkrat 
pogovarjali in smo si »strenirali« refleks za take in podobne situacije.

Miličniki in teritorialci so me takoj po oddanem opozorilnem strelu opozori-
li, da ne bi smel uporabiti strelnega orožja, ker je z Vrhniško kasarno JA sklenjen 
obojestranski dogovor o neuporabi strelnega orožja. Njihovo opozorilo sem odločno 
zavrnil s pojasnilom, da je bilo dejanje nujno potrebno za preprečitev morebitnih 
človeških žrtev, ter da za vsa dejanja in odločitve na tem območju prevzemam polno 
vojaško odgovornost.

 Kasneje sem iz Vrhnike po telefonu poklical mojega načelnika 51. ObmŠTO ma-
jorja Franca Kunovar in mu pojasnil situacijo. Kot moj nadrejeni častnik se je strinjal, 
da do prejema nadaljnjih povelj nadaljujem nalogo v zvezi s poškodovano mino. 
Obvestil sem ga tudi, da je po pravilih KTZ najverjetnejša in za ljudi najvarnejša 
možnost za eliminacijo poškodovane mine njeno uničenje na kraju samem (torej 
razstrelitev z eksplozivom), ne glede na posledice za materialna sredstva, ki bi jih 
sicer prej zaščitili v okviru danih možnosti. Predlagal sem mu, da bom to storil takoj, 
ko dobim povelje za izvršitev.
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Major Kunovar me je v vseh mojih postopkih in odločitvah podprl in se strinjal, 
da še naprej vodim to akcijo. Zaradi nevarnosti verižnih eksplozij, so Vrhničani to 
minsko polje nato izpraznili in mine smo razorožili. Mine sem razorožil skupaj s, po 
mojem spominu, tremi Vrhniškimi teritorialci, pod grožnjo nenadne eksplozije, saj 
so bile mine zaradi poletne vročine zelo neugodne za razorožitev. Navoji vžigalnikov v 
minah so bili zaradi vročine in verjetno tudi prahu kot zapečeni in nekateri vžigalniki 
že trdi za odvijanje. Ob malo močnejšem obračanju, bi se zaradi naloma detonatorja 
aktiviral inicialni eksploziv, povzročil eksplozijo in posledično tudi verižno eksplozijo 
vseh min na tem mestu.

Fantje, s katerimi smo mine razorožili so bili pogumni, čeprav je bilo takrat za 
sprostitev potrebno tudi malo humorja – češ, da v primeru neuspeha ne bomo ve-
deli, kdo od nas štirih je naredil napako. Eksploziv in inicialna sredstva smo shranili 
ločeno in vrhniški teritorialci so organizirali stražo.

Iz mojega štaba so mi kasneje ukazali, da je moja naloga končana, in da naj se 
vrnem v Ljubljano.

Popoldne istega dne so specialci milice iz Ljubljane z napihljivo blazino dvig-
nili avtobus in odstranili poškodovano mino. Brez pomoči vrhniških teritorialcev 
in miličnikov pa nikakor ne bi speljal cele zadeve in si zato niti najmanj ne lastim 
kakšnih posebnih zaslug.

Zasluge za uspešno akcijo gredo predvsem njim. Vsak je storil to, kar je bilo v 
tistem trenutku potrebno in za kar je bil izurjen in določen.

Predlagam, da bi domovina tistim trem TO-jevcem, ki so razoroževali mine za 
to dala tudi pohvalo.

Opis izvedbe ukaza sprostitve PT ovir in vsa kasnejša dogajanja v zvezi s tem 
na Vrhniki, sem na ukaz poveljnika 51. ObmŠTO majorja Urbanca še isti večer, kot 
poročilo, diktiral naši tajnici v štabu, ki ga je natipkala še za 5. PŠTO. To poročilo je 
bilo z vojaškim kurirjem takoj poslano na PŠTO.

O teh dogodkih so me kasneje (čez nekaj mesecev) dodatno, podrobno 
spraševali tudi moji kolegi iz štaba, vendar se je s tem tudi vse končalo.

MORSU sem to poslal z željo, da mogoče lahko to uporabijo kot izkušnjo za nasled-
nje generacije slovenskih inženircev, če bi se znašli v podobni situaciji kot jaz. 

V poročilu poslanem na PŠTO leta 1991 so bili dogodki opisani kronološko in na 
vojaški način. Ta moj opis pa vsebuje tudi moje subjektivne ocene in zaznave, ki da-
jejo opisu dogodka tudi priljudno in bolj berljivo noto. Včasih začnem premišljati o 
različnih možnih scenarijih tega dogodka, ampak to je pač vojna, in če nisi dovolj pro-
fesionalen in trden, pogoriš. Kaj bi se z ugledom naše TO in tudi naše domovine zgo-
dilo, če bi prišlo do črnega scenarija, pa nisem maral v vseh letih do sedaj niti enkrat 
premišljevati. Mislim pa, da bi bilo najbolj sram mene, če ne bi storil tega kar sem. 

Zapisal stotnik Stane Lunder, načelnik inžinirije 51. ObmŠTO – leta 1991 
Podutik pri Ljubljani

FRANJO ŽAGAR:  
Spomini na osamosvojitveno vojno 
v Ljubljani 1991

Podpolkovnik Franjo žagar je bil rojen leta 1947 v Pančevu. Končal je 
elektrotehniško srednjo šolo in Vojaško akademijo kopenske vojske – smer zveze. V 
JLA je služboval v Sarajevu, Zagrebu in Ljubljani. Od leta 1979 dalje je delal v Teritori-
alni obrambi kot načelnik za zveze in kripto- zaščito pri Mestnem štabu TO Ljubljana. 
Pripadnik MSNZ je bil od 1. 7. 1990 dalje kot član MSNZ Ljubljana. Kot aktivni oficir 
JLA z je oktobra 1990 dobil odpoved službe v ljubljanski TO ter bil razporejen na delo 
v »stari štab« TO pod nadzorom JLA. Med vojno je 29. 6. 1991 prestopil v TO RS, kjer 
je nato opravljal dolžnost načelnika zvez v 5. PŠTO. Nato je delal v SV, od leta 1996 
kot pomočnik GŠSV za mobilizacijo ter od leta 2000 do upokojitve 2005 kot upravitelj 
vojnih načrtov in zaupnih dokumentov.

Službovanje v TO
Nekje na začetku meseca julija 1979, takrat sem bil na dolžnosti načelnika za 

zveze 14. Pehotnega polka v šentviški vojašnici v Ljubljani, me je telefonsko poklical 
kadrovski delavec takratnega RŠTO Republike Slovenije ter me vprašal, ali bi hotel 
priti v službo v TO mesta Ljubljana. Priznam, da sem o tej možnosti za aktivnega 
častnika JLA takrat prvič slišal in ne glede na to, takoj brez obotavljanja pritrdilno 
odgovoril. Tej odločitvi je botrovalo vse, kar sem do tedaj preživel med službovanjem 
v JLA – t.j. nič dobrega, posebej pa slabi službeni odnosi. Začetek tega je od javljanja 
na prvo službeno dolžnost v Sarajevu in potem kasneje v Zagrebu ter prihodu v 
službo v Ljubljano, vedno sem preživljal enako usodo. Po izstopu s kovčkom v roki 
iz vlaka, mi ni bilo nič zagotovljeno glede začetnega bivanja in prehranjevanja. Sam 
sem si moral poiskati podnajemniško stanovanje v novem kraju in se znajti glede 
hrane. JLA je bilo bistveno, da delo poteka redno in brezhibno, ostalo v zvezi z menoj 
jih ni zanimalo (prvo stanovanje sem dočakal po več kot 5 let podnajemniškega 
vlačenja in maltretiranja, od tega 1 leto poročen). 

Na uradnem pogovoru v RŠTO sem bil pri načelniku za zveze polkovniku Milanu 
Mežnarju seznanjen, da bom razporejen na dolžnost načelnika za zveze v Mest-
nem štabu TO Ljubljana. Uradno sem začel z delom na novi dolžnosti 1. 10. 1979. 
Od takrat pa do konca dela v TO Ljubljane, je bilo to zame najsrečnejše obdobje, v 
celotni službeni karieri, glede samega dela in medsebojnih nesebičnih tovariških 
odnosov v kolektivu ter v delu z rezervnim kadrom – našimi obvezniki (brez katerih 
ne bi nič naredili v osamosvojitveni vojni). Nepisana, a znana parola je bila »vsi za 
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enega in eden za vse« in tega smo se med delom in v medsebojnih odnosih vedno 
držali. Temu je največ prispeval prvi poveljnik polkovnik Janez Habjan, strokovnjak 
in ČLOVEK (žal ga ni več med nami, umrl je leta 2010). Vsak dan zjutraj smo se vsi 
zaposleni usedli za 20 minut ob kavi in ugotovili težiščne skupne ter resorne naloge, 
se dogovorili za nujne podrobnosti in odšli zadovoljni na delo (brez drila, podtikanja 
ali prepiranja). Delalo se je udarniško. Če je bilo potrebno, smo motivirani delali 
tudi izven delovnega časa – neplačano in po končani nalogi odšli zadovoljni domov. 
Takšen odnos do ljudi in dela mi je bil že od prej pisan na kožo in sem ga izvajal tudi 
pri delu in usposabljanju pripadnikov rezervne sestave – obveznikov TO. Zavedal 
sem se, da brez spoštovanja teh ljudi in njihovega znanja ter zaupanja ni mogoče 
ustvarjati pogoje za uspešno delo.

Sredstva za zveze, s katerimi smo razpolagali, so bila dokaj skromna. Imeli smo 
najnujnejše število prenosnih radijskih naprav KV: Racal, PRC-515 in UKV: RT20T600, 
RT-20TC6, (moči 20 W), RT-1T4 (moči 1 W), telefonijo (10 številčne prenosne telefon-
ske centrale, telefone in poljske telefonske kable). Pomanjkljivost navedenih radi-
jskih naprav je bila nezaščiten prenos informacij. Za zaščito pomembnih poročil so 
bili angažirani šifrerji (usposobljeni rezervisti) na nivoju občinskih štabov TO, brigad 
TO in višjih poveljstev. Uporabljali smo ročni sistem šifriranja Š-1, ki je bil prepočasen 
in morda primeren za partizanski način bojevanja (v fazi priprav bojnih delovanj, 
nikakor v samem boju). Po letu 1980 se je postopoma uvajala tudi oprema za stroj-
no šifriranje Š-7, samo na nivoju pokrajinski štabi TO – RŠTO. Vsa nabava tehničnih 
sredstev zvez in kripto zaščite je potekala z odobritvijo takratnega ZSLO (Zveznega 
sekretariata za ljudsko obrambo) v Beogradu in so bila kompatibilna s sredstvi, ki jih 
je uporabljala JLA. To je bilo nujno in koristno takrat, pri kasnejšem osamosvajanju 
Republike Slovenije pa je bilo to škodljivo, zaradi možnosti neposrednega spreml-
janja in dekriptiranja. Zaradi tega so bila nujno, tik pred vojno, nabavljena sodobna 
radijska tehnika Racal (KV in UKV) v omejenem obsegu, ki je omogočal varnejše 
komuniciranje na relaciji RŠTO – podrejeni PŠTO – brigade – odredi TO.

Število stalno zaposlenih v takratni predvojni TO (stalna sestava) je bilo mini-
malno glede na potrebe opravljanja rednega dela, tako da smo vsi poleg svojega 
strokovnega resornega dela, istočasno opravljali tudi vsa druga potrebna dela, ki so 
bila nujna za opravljanje tekočega dela ter usposabljanje rezervne sestave. Posebej 
sem bil navdušen nad ustvarjalnim odnosom med stalno zaposlenimi in pripadniki 
rezervne sestave (starešinami in vojaki). V vsaki enoti, od brigade TO, kot največje in 
ostalih, so vsi njeni razporejeni pripadniki, od poveljnika pa do zadnjega vojaka, bili 
iz rezervne sestave (vojaški obvezniki), kar je njihovim doseženim uspehom in zag-
nanosti dajalo toliko večji pomen. Zaradi tega je moralo biti usposabljanje stalne in 
rezervne sestave zelo temeljito in je potekalo skozi 5-letne cikluse. V vsakem ciklusu 
so bila s smernicami takratnega RŠTO določena težišča usposabljanja in opremljanja 
enot z materialno – tehničnimi sredstvi. Poleg načrtovanih osnovnih usposabljanj, 

mobilizacijskih in taktičnih vaj, ki so jih izvajale celotne enote, so bili specialisti (vez-
isti, planšetisti PVO, operaterji na protioklepnih sredstvih, operaterji na STRELAH 
2M, in drugi) vključeni v dodatna usposabljanja.

Vsi pa so bili v ciklusu obvezni tudi do preverjanja bojne pripravljenosti. Ra-
diotelegrafisti so bili vključeni 4-krat letno v celodnevna kondicijska usposabljanja. 
Postopoma in vztrajno se je zviševal nivo bojne pripravljenosti poveljstev in enot TO, 
kar se je pokazalo v osamosvojitveni vojni. Prav tako pa se je na vseh aktivnostih TO 
negovalo poznavanje terena, tovarištvo, patriotizem in tradicijo NOB.

Čas pred osamosvojitveno vojno
Stališča in odnosi med ZSLO in vodstvom JLA na eni strani ter TO RS na drugi 

strani so se začela vse bolj načrtno spreminjati od leta 1980 naprej. To se je kazalo 
v organizacijskem smislu in v pokroviteljskem obnašanju JLA do TO. Naše tri brigade 
TO so preimenovali v Partizanske brigade TO in jih v vseh variantah obrambnega 
načrtovanja neposredno podredili poveljstvu obrambe mesta Ljubljane, ki je bilo 
v sestavi JLA. Takratni poveljnik obrambe mesta Ljubljana polkovnik Lješević se je 
pri sprejemu izdelanih obrambnih načrtov za naše brigade (načrte je izdelal Mestni 
štab TO Ljubljana) obnašal osorno s pozicije moči in dajal neopravičene pripombe 
ter terjal nepotrebne popravke s časovnimi in materialnimi posledicami. Takšno 
obnašanje je zahteval tudi od svojih podrejenih starešin na poveljstvu obrambe 
mesta Ljubljana, kar mu je le deloma uspelo. Njegovi častniki so se nam kasneje 
posamično opravičevali zaradi neprimernega obnašanja. Temu inkvizitorstvu se je 
energično in odločno uprl polkovnik Stane Klobčar (takratni namestnik poveljnika 
TO mesta Ljubljana in borec NOB) ter polkovniku Lješeviću pred vsemi v obraz pov-
edal, da je takšen njegov odnos nezaslišan in nedopusten, ter da ga v bodoče ne 
bomo prenašali.

Skoraj vsa oborožitev in ostala materialna sredstva TO so bila uskladiščena 
znotraj objektov JLA. Njihov izvzem pa je z leti postajal vse bolj zapleten ter nad-
zorovan. Od volitev v maju leta 1990 naprej pa je bil izvzem oborožitve in opreme 
praktično onemogočen (brez posebnega odloka JLA).

Že pri izpitih za čin majorja v Beogradu (1982 – 1986) sem čutil posledice, ki jih 
takrat še nisem povezoval v tem kontekstu. Pred vsakim izpitom je predsednik komisi-
je vprašal od kod prihajaš in kje si zaposlen, kar ni bilo brez pomena. Spominjam se 
bivšega sošolca iz akademije, ki so ga kasneje razporedili v KOS (Kontraobveščevalno 
službo JLA) in kot tak je bil za majorski izpit popolnoma nepripravljen (izpit je delal 
uradno za rod zveze, na tem področju pa že dolgo ni več delal). Ne glede na to, je 
izpit končal v rekordnem času. Na številne pripombe kandidatov o nepravilnostih 
v obnašanju komisije, se je ta oglasila v časopisu »Naša vojska« in navedla, da še 
vedno delajo nepristransko in v avnojevskem duhu. Ko sem pred vojno v času od 
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leta 1988 do 1990 izredno ob delu študiral komandno štabno akademijo, sem to vse 
še bolj občutil. V vsakem šolskem letu so bila 3 – 4 krat izvedena strnjena predavan-
ja v trajanju 2 – 3 tedne. Vmes sem potoval v Beograd na posamezne in zaključne 
izpite. V času bivanja v šoli smo bili razporejeni v 4 učne skupine po 25 poslušalcev. 
Vodja naše skupine je bil polkovnik Petrović. Od prvega srečanja pa do konca šole 
sem čutil, da me enostavno ne prenese, kljub temu, da sem vse obveznosti izvajal 
vestno, odgovorno in natančno. Na vso srečo, razen tekočega dela, na ostalo ni mo-
gel vplivati. Ko smo imeli zadnje predavanje v maju 1990, so nas sklicali vse prisotne 
v šoli (vodilne, predavatelje, redne in izredne poslušalce) v Titovo dvorano. Prišla je 
cela ekipa iz generalštaba JLA (general Mirković, general Adžić in ostali upokojeni 
generali – ti so se potem še najbolj petelinili) ter zasedli mesto na odru. Osrednja 
tema srečanja je bila obravnavanje situacije v državi. Poudarili so resnost stanja v 
državi in pri tem posebej navedli kot glavni vzrok separatistično obnašanje Sloveni-
je in njenih vodilnih politikov. Razdiralna šovinistična politika Miloševića in srbske 
akademije znanosti in umetnosti sploh ni bila omenjena. Predstavitve in posamezni 
odzivi so bili tendenciozni – enosmerni in atmosfera v dvorani naelektrena do skra-
jnosti. Takrat sem pomislil, kaj bi se zgodilo, če bi se javil za besedo in poskušal proti 
čemurkoli, kar je bilo povedano, argumentirano oporekati. Ne vem, če bi takrat 
sploh ostal živ ali pa bi sledila aretacija, degradacija, izguba službe ter stanovanja. 
Tudi med sošolci so bila v medsebojnih pogovorih prisotna različna stališča, od nev-
tralnih do skrajno ekstremnih. Posebej so bili glasni srbski nacionalisti. V potuho jim 
je bilo uradno stališče v Beogradu.

Zadnji obisk generalne inšpekcije za ljudsko obrambo (GILO) JLA smo imeli v 
PŠTO Ljubljana spomladi v maju 1990 leta. Tudi oni so s svojim delom in obnašanjem 
samo potrdili, kam piha nov veter. Za spremljanje in realno ocenitev naše brigade 
jim je bilo figo mar. Največ vprašanj je bilo okrog tega, kaj se dogaja s Slovenijo 
in kaj pišejo v časopisu Mladina. Da bi oborožili našo mobilizirano enoto, smo izj-
emoma dobili odobritev JLA. Zaključna analiza in ocenitev enote se je izvajala v 
prostorih takratnega doma JLA v Ljubljani. Ker so se počutili na svojem terenu, je 
splošna tirada proti Sloveniji dosegla višek. Nenadoma jo je prekinil poveljnik batal-
jona TO rezervni kapetan I. razreda Neven Borak. Direktno jim je povedal, da ne bo 
več poslušal njihovih enostranskih in netočnih ocen, ker ima na svojem delovnem 
mestu, kot svetovalec za ekonomska vprašanja predsednika predsedstva Republike 
Slovenije Milana Kučana, veliko boljši vpogled v dogajanja v Sloveniji, Jugoslaviji in 
v tujini. Kot argument temu je navedel, da dnevno spremlja domač in tuji tisk ter 
naštel več priznanih časopisov iz ZDA, Velike Britanije, Nemčije in drugih držav ter 
ostalih republik Jugoslavije. Navedeno poleg ostalih informacij tekoče analizira in 
poroča predsedstvu Republike. Priznam, da smo bili vsi prisotni iz stalne in rezervne 
sestave TO presenečeni nad pogumom Nevena Boraka. Javno in glasno je izrazil tudi 
naše občutke in razmišljanja. Reakcija je bila takojšnja. En za drugim so se oglašali 

visoki častniki iz inšpekcije in se po službeni dolžnosti trudili, kdo ga bo bolj obsodil. 
Končalo se je s sklepom, da moramo poveljnika bataljona takoj zamenjati, kar nismo 
storili in ta poveljnik je vodil svojo enoto v osamosvojitveni vojni.

V začetku avgusta 1990 me je sodelavec Ivo Furlan nenadoma vprašal ali bi 
pristopil v tajno organizacijo, ki vojaško deluje za osamosvojitev Slovenije. Ne glede 
na morebitne tragične posledice, sem mu brez premišljanja pritrdilno odgovoril, ker 
sem se zavedal, da je stanje v Jugoslaviji gnilo, in da tako naprej ne bo šlo več dolgo 
časa. Po resnici, do takrat nisem vedel nič o tajnem delovanju. Občasno sem opa-
zil, da manjkajo Miloš Šonc, Ivo Furlan in Miran Barborič, ter da prihajajo na delo 
neprespani in utrujeni. Oni so bili skupaj z Miho Butaro že veliko prej v igri in prip-
ravljali teren. Takoj naslednji dan smo vsa sredstva zvez transportirali iz skladišča na 
Vegovi na tajno lokacijo izven Ljubljane v privatno hišo (Kamnica 13 Dol pri Ljubljani, 
g. Visinski). Tako se je začelo moje sodelovanje v MSNZ in potekalo neposredno do 
začetka oktobra. Kasneje sem bil neposredno v stikih z Milošem Šoncem in Miranom 
Barborič, ko sem jima prenašal svoja opažanja in podatke o dogajanjih s Prežihove 
ulice, kjer je bil sedež »starega Hočevarjevega RŠTO« in kasneje iz vojašnice na Me-
telkovi ulici.

Istega leta v septembru sem obiskal še živa starša v Pančevu. Srečal sem se z 
dobrim starim prijateljem profesorjem v srednji šoli, črnogorskim Srbom. Ko smo 
se v pogovoru dotaknili tudi zaostrenih medrepubliških odnosov, je hladno ugo-
tovil, da do vojne mora priti zato, da se prečisti kri. Čisto umirjeno sem mu poskušal 
kot dosti starejšemu dopovedati, ali se zaveda izrečenega in ali si predstavlja, kaj 
pomeni vojna (medsebojno ubijanje, trpljenje nedolžnih, vsesplošno uničevanje, 
poboji itd.). Nič ga ni omajalo, zato sem mu povedal, da prav zaradi tega, ker se 
vsega dobro zavedam, se bom, če se bom moral boriti, boril proti tistim, ki bodo 
to vojno zakuhali in tega sem se kasneje tudi držal. Moj bivši upokojen profesor iz 
srednje šole, mi je očital, da v Sloveniji ne vedo, kaj počenjajo, in da so navajeni, 
da jih »švabska čižma gazi« (»tlači nemški škorenj«), misleč na dolgoletno bivanje 
pod Avstro-Ogrsko monarhijo. Početje Slobodana Miloševića sem spregledal že leta 
nazaj in ga ocenil kot srbskega Hitlerja, kar so kasnejši dogodki samo potrdili.

31. 10. 1990 mi je umrl oče. Ponovno sem se vrnil v Pančevo z bratom in ga 
pokopal, istočasno pa poskrbel za namestitev matere v dom ostarelih. V Slovenijo 
k sebi je nisem mogel vzeti, ker med republikami že lep čas ni delovalo zdravstveno 
zavarovanje. Vse stroške zdravljenja bi moral plačati sam, kar pa nisem bil zmožen. 
Mati je kasneje med bivanjem v domu za ostarele v Srbiji imela neprijetnosti, ki so 
se stopnjevale z začetkom vojne pa vse do njene smrti 6. 10. 1993. Sreča v nesreči 
je bila, da so jo imeli za Slovenko. Če bi vedeli, da je Hrvatica, bi bilo še veliko slabše. 
Materinega pogreba se nisem mogel udeležiti, ker bi me kot prestopnika iz JLA ta-
koj aretirali in zadržali. Pokop je organizirala in izpeljala moja dobra prijateljica iz 
Pančeva, za kar ji bom vedno hvaležen.
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Po vrnitvi v službo 10. 11. 1990 mi je bilo sporočeno, da sem kot uradno aktivni 
oficir JLA dobil odpoved službe v Pokrajinskem štabu TO Ljubljana in za kar mi je bila 
vročena odločba.

Kako je prišlo do tega? Takrat je v TO Slovenije bilo zaposlenih okrog 55 aktivnih 
častnikov JLA, od tega največ v RŠTO in po 3 – 5 v pokrajinskih štabih TO. Po preki-
nitvi odnosov z vlado v Beogradu, je Slovenija formirala nov štab TO z majorjem Sla-
parjem na čelu, ker Zvezni Sekretariat za ljudsko obrambo ni privolil, da bi zatečeni 
oz. trenutno služeči aktivni oficirji JLA nadaljevali delo v TO, so nam bile vročene 
odpovedi s strani TO Republike Slovenije. Bivši »stari« RŠTO Republike Slovenije z 
generalom Hočevarjem, ki ga je še vedno priznaval Beograd, je ostal na Prežihovi v 
Ljubljani, bolj sam zase oz. sam sebi namen. Novo formirani RŠTO z majorjem Sla-
parjem v Tacnu pa je prevzel poveljevanje TO Slovenije in smo ga imenovali »novi 
RŠTO Republike Slovenije«. Nisem vedel kaj ukreniti. Ko sem se oglasil na Prežihovi, 
mi je v.d. poveljnika polkovnik Vekoslav Sili povedal, da se v bodoče javljam v službo 
pri njih, in da me bodo prestavili na plačilni spisek JLA.

Delo na Prežihovi ulici in potem  
v vojašnici na Metelkovi ulici v Ljubljani

Na Prežihovi ulici so bili potem v evidenci vsi trenutno zaposleni pripadniki 
starega RŠTO in aktivni častniki iz pokrajin TO, ki smo dobili odpoved. Tisti bližji, 
iz Ljubljane in Kranja smo se redno javljali na delo. Aktivne vojaške osebe iz bolj 
oddaljenih pokrajin so bili doma in imeli so obveznost, da se občasno t.j. tedensko, 
oglasijo po telefonu. Uradni poveljnik je bil še vedno general Ivan Hočevar, ki se že 
zdavnaj ni pojavljal na sedežu štaba. Kot njegov namestnik je vodil kolektiv polk-
ovnik Vekoslav Sili. Vsak dan smo imeli kratek delovni sestanek v sejni sobi na 6. na-
dstropju (evidenca prisotnih, sporočena kakšna informacija in po potrebi podeljene 
delovne naloge).

Pravega tekočega dela ni bilo veliko, tako da je večina čas prebila po svoje. 
Velika večina pripadnikov je bila po tihem za našo slovensko stvar, manjši del na 
videz nevtralen in na prste ene roke bi preštel tiste zadrte (polkovnik Konrad Mu-
mel, stotnik Ljubo Puntar – prodana duša, brez obraza). Polkovnik Vekoslav Sili je 
dokaj pametno peljal ta vlak, kljub temu, da je za vsakega vedel, kako diha. Pov-
eljstvu korpusa, vojskovališča v Zagrebu in Beogradu, kamor je bil dolžan poročati, 
je prikazoval situacijo na štabu kot normalno. Komuniciranje s poveljstvom korpusa, 
vojskovališčem v Zagrebu in Beogradom je opravljal podpolkovnik Rabrenović, ki 
ga prej sploh nisem poznal in ne vem od kod in kdaj je prišel. Očitno v JLA niso več 
zaupali Slovencem. Zveza komunistov je razpadla in potem so pritiskali na nas, da bi 
vsi enotno pristopili v novo formirano »gibanje za očuvanje Jugoslavije«. Idejna mati 
tega je bila soproga Slobodana Miloševića. Na sestanku sklicanem s tem namenom, 

je po končanem uvodnem govoru vstal podpolkovnik Ivan Kukec in odločno povedal, 
da po razpadu ZKJ ne gre več v nobeno drugo organizacijo. Temu je sledila večina.

V času okoli novega leta 1990 je polkovnik Sili (verjetno opozorjen s strani 
višjega poveljstva) dejal, da nekateri, ki jih ni imenoval, sedijo na Prežihovi ulici na 
dveh stolih. Uradno tukaj, a istočasno delajo tajno za drugo, to je slovensko stran. 
Ker je to nedopustno, da se morajo končno odločiti ali oditi. To je izvedel čisto for-
malno, ker je moral in ta zadeva je bila že naslednji dan pozabljena.

Ob zaostrovanju razmer v začetku leta 1991, so iz Beograda v Zagreb prišle 
nove usmeritve glede izdelave vojaških ukrepov. Ustrezni vojni načrti so bili dvignje-
ni s strani dveh visokih oficirjev iz starega RŠTO najprej v Zagrebu in nato prenešeni 
v Ljubljano. Navedena prinašalca sta pomembne dokumente začasno shranila na 
sedežu na Prežihovi ulici v bunkerju, ker sta se vrnila pozno zvečer in po izteku de-
lovnega časa, čeprav jima je bilo predhodno rečeno, da načrte prineseta naravnost 
na Metelkovo. Takoj zjutraj je sledila ostra reakcija iz Metelkove ulice, češ, kje so 
načrti in zakaj nista postopala po ukazu. Oba sta bila disciplinsko kaznovana. Nave-
deno pa kaže na nezaupanje nadrejenih v JLA do pripadnikov štaba na Prežihovi.

Dobil sem nalogo, da po predpisih uredim strokovno literaturo na štabu, kar 
ni bilo narejeno nikoli prej. Oglasil sem se na Metelkovi ulici na poveljstvu korpusa 
in prevzel potreben material. Potem sem najprej izdvojil preklicana oz. neveljavna 
vojaška pravila, veljavna pa razvrstil po rodovih in službah, po rastočih evidenčnih 
številkah in uredil kartoteko. Dela je bilo za cel mesec. Na koncu sem vse zapa-
kiral v kartonske škatle. V času opravljanja te naloge so mi dodelili »psa čuvaja« 
rezervnega kapetana Ljuba Puntarja, ki je pazil, da ne bi kakšno koristno pravilo oz. 
knjigo pretihotapil na drugo oz. nasprotnikovo stran. Temu ni bil kos. Tako sem pod-
polkovniku Kukcu dal vse, kar je iskal in toliko manj knjig uradno vknjižil v evidenco. 
Kukec je takrat tudi že imel redna srečanja z drugo – slovensko TO stranjo. Mišljeno 
je bilo, da se tako urejena literatura vrne v JLA, ta pa ni hotela prevzeti literature, ker 
so je imeli preveč. Po končani vojni sem večji del teh knjig prepoznal v kleti objekta 
pod hribom v Šiški, ležale so razmetane na velikem kupu, kot da jih nikoli več ne 
bomo rabili.

Neko jutro nam je polkovnik Sili povedal kot zanesljivo informacijo, da je četa 
TO za proti specialno delovanje (PSD) OŠTO Ljubljana Center določena, da napade 
sedež RŠTO na Prežihovi ulici, ko za to pride čas. Potem so tuhtali, kako se ubraniti. 
Spodaj v pritličju je bil stalno nameščen oddelek vojaške policije JLA iz Šentvida, ki 
mu je poveljeval podoficir. Načrtovali so, da bi se v primeru obleganja rešili, tako da 
bi prebili steno hiše in vdrli v sosednjo stavbo takratnega SDK-ja (Službe družbenega 
knjigovodstva). Normalno, da od vsega tega ni bilo nič. Očitno jih je druga stran na-
plahtala s tako pripravljeno informacijo.

Nekje v aprilu 1991 so me določili kot oboroženega spremljevalca, da spreml-
jam generala Ivana Hočevarja pri prevozu do vojaškega letališča v Cerklje. Od tam 
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naprej je z vojaškim letalom odšel v Beograd na novo dolžnost. Po svoje sem ga 
razumel, da se ni mogel odpovedati takrat že razpadajoči JLA. Velika večina visokih 
oficirjev Slovencev je bila v skrbeh, da bodo v očeh Slovencev izdajalci in kaj bo z 
zaključkom njihove kariere, pokojnino, kaj bodo mislili njihovi vodilni nadrejeni in 
znanci v službi in tako naprej.

Ko smo v prostorih letališča čakali na odhod letala, so se tam navzoči vojaški pi-
loti Slovenci hvalili, kako dosledno še vedno izvajajo ukazane naloge in kako občasno 
s prebijanjem zvočnega zidu držijo Slovence v strahu.

Po vse večjem pritisku slovenske javnosti, smo bili prisiljeni zapustiti bivalne 
prostore na Prežihovi ulici in se nekje v začetku maja 1991 preseliti v vojašnico na 
Metelkovi ulici. Tam so nam dodelili 1. nadstropje v ločeni stavbi na levem koncu 
dvorišča. Imeli so nas za garjave ovce in nezanesljive, skratka za odvečno nujno zlo, 
ki jih bo dodatno obremenjevalo. Prepovedali so nam vsak odhod v druge objekte 
in kontaktiranje z drugimi. V dvorišču okrog odbojkarskega igrišča proti glavnemu 
vhodu so bili izkopani strelski jarki in večkrat dnevno so vojake urili, da na znak alar-
ma hitro zasedejo bojne položaje. Kasneje, z zaostrovanjem razmer, jim je bil pre-
povedan odhod iz vojašnice in vojaki so bili nenehno v strelskih jarkih. Mi smo, na 
vso srečo, še vedno lahko po koncu službe (razen enega dežurnega) odhajali domov 
v civilni obleki. Med tem časom sem še izvedel, da me nameravajo prerazporediti 
na dolžnost načelnika zvez v mehanizirano brigado v Pivko, kar pa na srečo nisem 
dočakal. Nekje v začetku junija 1991 so nam podelili pištole škorpijon in nam določili 
obrambne položaje na podstrešju bivalne stavbe, v primeru, da pride do napada 
teritorialcev na vojašnico. Takoj sem se odločil, da v tem primeru ne bom streljal na 
naše teritorialce, niti ne na vojake na služenju vojaškega roka, ki so utrujeni čepeli 
dan in noč v jarkih na dvorišču. Oboje mi je bilo nesprejemljivo.

Končno sem se odločil za formalen prestop nazaj k teritorialcem, s katerimi 
sem, kot rečeno sodeloval. To se je zgodilo, ko sem kot dežurni v poročilih slišal 
grožnjo generala Blagoje Ađića kot načelnika generalštaba JLA, da bodo po izteku ul-
timata, napadli Slovenijo z vsemi silami. Naslednji dan zjutraj, po predaji dežurstva, 
sem namesto domov, odšel direktno v Kresijo na sedež PŠTO Ljubljana. Ko sem se 
javil poveljniku Mihi Butari, sem ga dobil v družbi neznanega oficirja. Miha mi ga 
je predstavil kot novega poveljnika PŠTO Ljubljana majorja Janeza Lesjaka in mene 
kot prejšnjega vezista. O tej zamenjavi do tega trenutka nisem vedel nič. Od starih 
sodelavcev, razen Mirana Barboriča in Iva Furlana, drugih ni bilo v štabu. Kot novo 
prispelemu prebežniku mi niso preveč zaupali, tako da so mi v začetku prepovedali 
vstop v operativno sobo. Tudi drugih nalog mi niso dajali. Priznam, da se nisem 
počutil dobro. Kot vezist je bil zadolžen stotnik Pojbič, ki je prestopil s položaja pov-
eljnika čete za zveze mehanizirane brigade v Pivki. Glavno breme glede vzdrževanja 
in nadzora zvez je bilo na rezervnem stotniku Branku Petriču in njegovem namest-
niku rezervnemu poročniku Milanu Kumerju.

Branko Petrič je bil na tej dolžnosti že pred mojim prvim prihodu v TO leta 1979. 
Bil je odličen strokovnjak in človek. Na dolžnosti je ostal tudi po vojni. Srečanje z 
njim in ostalimi mojimi vojaki vezisti mi je popravilo razpoloženje in dalo moči, da 
vztrajam naprej. Postopoma sem prevzemal delo v svojem resorju. Kasneje po vojni 
je stotnik Pojbič poiskal delo v MORS-u in nekje v jeseni 1991 sem končno dobil 
odločbo o postavitvi na dolžnost načelnika zvez v Pokrajinskem štabu TO Ljubljana.

Moram pohvaliti zelo pogumen, predan in odgovoren odnos vseh vezistov, 
starešin in vojakov ne samo v našem poveljstvu, pač tudi v podrejenih poveljstvih 
in enotah. V to sem se prepričal pri opravljanju številnih obhodov in nalog pri po-
drejenih. Vzdrževali smo stalno radijsko zvezo z RŠTO in podrejenimi štabi in enotami 
ter z našo medpostajo omogočali tudi zvezo RŠTO – Kočevska reka. Te zveze so bile 
zaščitene in izvidniški bataljon JLA ni imel nobene možnosti prisluškovanja teh novih 
tehnologij. Težave so bile v pomanjkanju kvalitetnih radijskih naprav za povezavo z 
nižjimi enotami in znotraj posameznih enot.

Poveljniki so te težave samoiniciativno reševali z mobilnimi telefoni in z upo-
rabo privatnih telefonov v objektih blizu svojih položajev. Moram pohvaliti firme in 
predane domačine, ki so nam v tem nesebično pomagali.

Bilo je proti koncu vojne. Nenadoma so mi sporočili, da se moram oglasiti na 
RŠTO polkovniku Slaparju ob 12. uri. Takrat se je RŠTO že bil preselil iz Tacna nazaj na 
Prežihovo 4. Zaradi varnosti so mi kot oboroženo spremstvo določili vojaškega poli-
cista iz našega poveljstva. Žal je policist popolnoma narobe razumel, da me mora 
spremljati kot osumljenca na morebitno zaslišanje na RŠTO. Ko smo zakorakali na 
cesto, mi je nenadoma vzel pištolo iz toka, vtaknil nabojnik narobe obrnjen nazaj in 
mi takšno pištolo vrnil. Ukazal mi je, da počasi mirno korakam pet korakov pred njim 
in naj ne poskušam kakšno neumnost, ker bo takoj streljal. Ni bilo časa za pregov-
arjanje, tako da sem bil po sestanku na isti način spremljan tudi nazaj.

Slapar me je poznal še iz predvojnih časov, ko je delal v PŠTO Gorenjske. Da je 
klical posebej mene, se mi ni zdelo verjetno. Po prihodu sem ugotovil, da gre za ses-
tanek s poveljniki podrejenih štabov. Tako se je zgodilo, da sem prišel namesto svojega 
poveljnika Janeza Lesjaka, ko se je z nami pozdravljal je mimogrede vprašal »Kako je 
Žagar?«. Ogovoril sem mu, da so vsi nezadovoljni glede potekajočega reformiranja TO 
sredi vojne, kar je hladno preslišal in do konca sestanka zanj sploh nisem bil več za-
nimiv. Kot ključno stvar je sklenil, da so dovolj krvavele druge pokrajine, in da je sedaj 
na vrsti Ljubljana. Verjetno se tega ni sam izmislil in mu je to predlagal kdo od višjih. 
Potem je sledil tudi nepremišljeni ukaz za napad na ljubljanske vojašnice, ki je takoj za 
tem bil preklican. Mesto je ostalo neporušeno in prebivalci mesta živi.

Moram pohvaliti delo vseh v pokrajini v času vojne, od poveljnika Lesjaka do 
zadnjega vojaka. Nikjer nisem zasledil strahu, tako so bili okupirani z izvajanjem 
tekočih nalog, da niso utegnili misliti nase. Tudi odnosi so bili tovariški in polni zau-
panja ter spoštovanja, kar je še povišalo motiviranost.
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Čas po končani vojni  
do odhoda JLA iz Slovenije

V tem času je bila bojna pripravljenost, zaradi situacije v Sloveniji in širše, še 
naprej nespremenjena in zveze smo še naprej vzdrževali v enakem obsegu. Posto-
poma se je zmanjševalo število mobiliziranih obveznikov, posledično tudi število 
angažiranih enot. Dežurne enote so se menjavale na dolžnosti in toliko več je bilo 
potrebno delati z njimi, da bi se obdržala kontinuiteta in nivo pripravljenosti.

Čas po odhodu JLA iz Slovenije
Takoj sem začel z zbiranjem zapuščenih sredstev zvez v vojaških objektih v naši 

pokrajini. Preiskal sem vse prostore in zbrana sredstva zvez razvrstil po kategorijah. 
Delo sem opravljal osebno, brez vojakov, ker je obstajala možnost, da so ponekod 
nastavljene mine presenečenja, in nisem hotel imeti na vesti drugih ter njihovih 
družin. Na srečo takih primerov nisem zasledil. Pri tem delu je sodeloval tudi Marjan 
Videtič, takratni vezist v ObmŠTO Ljubljana in Miloš Šonc.

Nekaj grenkih vtisov  
o povojni TO in Slovenski vojski

Do upokojitve 1. 2. 2005 sem delal v TO in Slovenski vojski in ne mislim o njej 
neargumentirano pisati. Vseeno se čutim dolžnega spregovoriti o negativnostih, ki 
so se vlekle skozi leta, nekatere tudi še stopnjevale.

Medsebojni odnosi so se vztrajno slabšali, vse več se je izražal karierizem pos-
ameznikov. Pogosto so ljudi postavljali na položaje po prijateljski in tudi nestrokovni 
liniji. Vojska je postajala vse bolj spolitizirana. Pojavile so se naveze gorenjska, do-
lenjska, kasneje še štajerska. Pri vsaki zamenjavi vlade (teh ni bilo malo) in ministrov, 
so bili predvsem višji častniki na višjih dolžnostih v strahu, kaj bo z njimi, ker so 
vedeli, da leva in desna vlada, po prihodu, postavljata svoje ljudi na vodilna mesta, 
kar je v vojski nedopustno. O napredovanju in nagrajevanju ni odločala kadrovska 
služba, temveč načelnik in njegova elita. Niso napredovali vsi, ki so izpolnjevali pred-
pisane pogoje. Načelnik je temu v prid še samozvano odločil, da ni dolžan pojasn-
jevati posameznikom, zakaj niso napredovali. Tudi predstavnik sindikata v SV, ne 
sme danes govoriti o nepravilnostih in kršenju statusnih pravic pripadnikov SV, ker 
nima dovoljenja nadrejenega. S profesionalizacijo SV hočejo slovenskega človeka 
kar naenkrat transformirati v robota, brez osebnosti, čuta in lastnega mišljenja.

Nedopustno zapravljanje denarja. Že v času vojne je prihajalo do zlorab 
naročilnic. Tudi po vojni se je z naročilnicami delalo kot svinja z mehom. Veliko je 

bilo nepotrebnih in zgrešenih nabav materialnih sredstev, a nihče ni odgovarjal za 
ta dejanja.

Izpeljanih je bilo veliko reorganizacij, ki so bile nekoristne in same sebi cilj, ve-
liko pa so stale.

Zapisal Franjo Žagar
Ljubljana, 12. 5. 2013
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MILOŠ ŠONC: 
Vojaška blokada skladišča JA v 
Kamni Gorici pri Grosuplju s strani 
57. Območnega štaba Teritorialne 
obrambe in enot TO med 
osamosvojitveno vojno leta 1991 

Polkovnik Miloš Šonc je bil rojen leta 1955 v Celju. Po gimnaziji je končal šolo 
rezervnih oficirjev pehote v Bileči. V Teritorialno obrambi RS je delal od leta 1979 v 
MŠTO Ljubljane (rang na dolžnostih načelnika organizacijsko mobilizacijske in per-
sonalne zadeve ter načelnika obveščevalnih zadev do 1. junija 1991. Leta 1990 je bil 
organizator Manevrske strukture narodne zaščite v MŠTO. V času neposredno pred, 
med in po osamosvojitveni vojni je bil poveljnik 57. ObmŠTO Grosuplje. Nato je delal 
v TO in SV na različnih dolžnostih, nazadnje pred upokojitvijo kot načelnik Sektorja 
za obveščevalno, protiobveščevalno in varnostno dejavnost J-2 GŠSV.

Danes mi ob spominu na osamosvojitev Slovenije leta 1991 ter takratnih za 
družbo in posameznike odločilnih dogodkih, ki so zaznamovali vse nas, prihajajo na 
misel nekatera vprašanja.

Ali smo tedaj postopali prav? Ali je bilo vredno vsega našega truda, priprav-
ljenosti in žrtev? Ali so današnje stranpoti družbenega razvoja pokrite tudi v takrat-
nem našem ravnanju? Ali niso posamezniki in organizirane skupine tedaj in danes 
zlorabili ves naš entuziazem po svobodi in lepši, pravičnejši ter enakopravnejši pri-
hodnosti vseh nas?

Dovolite mi, da se morda malo netipično za pisanje v zborniku, najprej spom-
nim dogajanj v letih 1989, 1990 in 1991 ter jih na kraju povežem z današnjim tre-
nutkom in občutki. Bila so to zelo burna leta družbenih sprememb in sprememb 
mišljenja vsakogar od nas, kar nas je tudi zaznamovalo kot posameznike. Silovite 
spremembe in dogodki v drugi polovici osemdesetih let so kulminirali v znani akciji 
»Sever« tedanje milice in republiškega vodstva. To predstavlja prvi resnejši odpor 
Slovenije, ki je bil podprt tudi s silo, ki kaže na pripravljenost ter odločnost samos-
tojnega razvoja naše takratne družbe.

Razpad takratne skupne domovine, je bil boleč in krvav. Spomnim se, kako nas 
je januarja 1989 na začetku tečaja JLA v Pančevu, ki smo se ga med drugimi udeležili 
tudi štirje slovenski teritorialci ter dva prijatelja albanske narodnosti iz Kosova, visok 

oficir JLA sprejel z »dobrodošlico«: »Ajde svi Slovenci dižite se! Svi Albanci dižite 
se! (Vsi Slovenci vstanite! Vsi Albanci vstanite!)«. Rdeč v obraz in predvsem jezen 
ter osramočen pred več deset slušatelji sem pomislil: »Pa kaj je sedaj to?«. Zakaj 
ni korektno zahteval: »Vsi, ki vas je poslal Republiški štab za TO SR Slovenije ali SAP 
Kosovo predstavite se!«. Od kdaj, v načeloma enakopravni JLA, opredeljujejo status 
po nacionalnosti na takšen način? 

Odgovor sem dobil kar na samem tečaju, ko se je eden od predavateljev JLA, sicer 
podpolkovnik po činu, na predavanju o varnostni vzgoji odkritosrčno zagovoril: »Na 
mojem zaslišanju vsakdo prizna. Lahko ga pretepaš, pa bo vzdržal. Lahko je brez hrane 
in vode, pa bo tudi vzdržal. Nihče pa ne more brez spanja. Na Kosovu mi je najdlje 
vzdržal 11 dni.«. Slovenci in Albanci smo se spogledali in videl sem, da vsi čutimo isto. 
Morda se je naveden »strokovnjak« JLA glede metod dela zgledoval po Gestapu.

Številni takšni in podobni dogodki so skupaj z družbenimi dogajanji zaznamov-
ali takratno življenje, kar se je morda najbolj pokazalo v odvzemu orožja Teritorialni 
obrambi v maju 1990. Tedaj sem ob zahtevi takratnega poveljnika v Pokrajinskem 
štabu za TO mesta Ljubljane, sicer Slovenca in aktivnega oficirja JLA, da vrnemo 
službene pištole pred vsemi sodelavci jasno in glasno izjavil, da moje pištole ne 
bodo dobili, in da bi včasih oz. v določenih situacijah moral poveljnik imeti malo 
pameti, srca in mod. Vsi smo pogledali poveljujočega, ki je povesil pogled in ni nič 
odgovoril. Še nasprotnemu oficirju, ki ga zajameš v boju, lahko iz spoštovanja do 
skupne vojaške časti pustiš pištolo. Tukaj pa me je država, ki počasi ni bila več moja, 
in ki sem ji predhodno služil več kot 16 let v TO, poskušala razorožiti kot Slovenca, 
kot vojaka in ponižati kot človeka.

Tako se je vsakdo od nas intimno v sebi opredeljeval in odločil v trenutkih, ki so 
kasneje spreminjali naša življenja in pustili pečat v nadaljnjem ravnanju.

Tako v času delovanja v Manevrski strukturi narodne zaščite, kot tudi v 
oboroženih pripravah na spopad z JLA, je bilo nešteto situacij, ki so terjale znanje, 
pogum in odrekanje vseh sodelujočih. Drug brez drugega bi težko izvedli številne 
vojaške naloge in obveznosti. Zaupanje, ki se je ustvarilo med nami, je bilo temelj 
našega ravnanja.

Vendar je številne utečene vojaške priprave na najtežje trenutke, za katere smo 
vedeli, da se pripravljajo, prekinila reorganizacija TO neposredno pred vojno. Ta 
poteza je izredno otežila predvsem poveljevanje in razbila vojaške kolektive.

Kljub razumevanju, da so nekatere spremembe potrebne, smo v 5. PŠTO Lju-
bljanske pokrajine vseeno dali predlog o tem, da bi se navedena reorganizacija izv-
edla kasneje. V prostorih Kresije v Ljubljani je takratni načelnik RŠTO Janez Slapar 
takšna razmišljanja na skupnem sestanku v maju 1991 zavrnil.

Tako se je v začetku junija 1991 formiral 57. Območni štab TO, ki je teritorialno 
obsegal bivši občini Grosuplje in Litija. Mirnodobni sedež štaba je bil v Grosuplju v 
prostorih Gasilskega doma na Gasilski cesti 6.
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Ne morem mimo poimenske navedbe članov štaba stalne in rezervne sestave, 
ki smo prišli tako iz dotedanjega 5. PŠTO, kot tudi iz bivših OŠTO Grosuplje in OŠTO 
Litija: kot poveljnika so z odredbo postavili mojo malenkost, za namestnika poveljni-
ka Edmonda Šaranija, formacijski člani pa so bili še: Dušan Barič, Branko Baričič, Sta-
sil Burja, Slavko Derenčin, Vinko Eršte, Marija Glušac, Matjaž Goričar, Jože Grozde, 
Slavko Jeršin, Damjana Jurkovič, Vinko Kastelic, Ivan Lah, Janez Lesjak, Anton Okorn, 
Alojzij Potočnik, Bojan Predalič, Vera Rački, Janko Tomažin, Marko Tomšič, Janez 
Zupančič ter oficirja za zvezo z enotami v Litiji Ivo Brovč in Jože Erjavec. V določenem 
obdobju so bili člani še posamezni drugi pripadniki, ki so prispevali svoj delež npr. 
Franci Cirkvenčič, Branimir Lukač in Aleš Tomše. 

Na področju Litije smo zaradi lažjega poveljevanja s tamkajšnjimi enotami TO 
zadržali jedro pripadnikov bivšega OŠTO, ki so korektno izvajali naloge. Določene 
težave v poveljevanju, izvajanju in nadzoru enot TO na litijskem področju smo tako 
ob njihovi pomoči poskušali sproti odpravljati. 

Vojna v juniju 1991 nas je ne glede na vse skoraj celoletne priprave v letu 1990, 
časovno presenetila, čeprav smo jo pričakovali in se nanjo pripravljali. Morda res 
ne vsi dovolj resno. Predvsem ne na najvišjem republiškem nivoju, kjer so večkrat 
manjkali določeni ukrepi, ki smo jih glede na situacijo pričakovali, vendar lahko z 
gotovostjo zatrdim, da smo bili vojaki v štabih in enotah dovolj odgovorni in da smo 
se zavedali takratnega zgodovinskega trenutka.

Resnost situacije, in da ne gre za običajne vojaške vaje, se je pokazala že ob 
podelitvi bojnega oz. ostrega streliva »na roke«. Ročnih bomb še nisem ukazal 
podeliti posameznikom, razen za konkretne akcije.

Na vprašanja pred enotami, ki smo jih seznanjali s stanjem, nalogami in cilji oz. 
na vprašanja poveljnikov in posameznikov: »Koliko časa bo vse skupaj trajalo?« je bil 
moj odgovor: »Dobro veste, da na Balkanu še nobena vojna ni trajala manj kot štiri 
leta.«. Nihče od nas tedaj ni vedel, kakšen bo razplet. 

Prav tako naj na tem mestu povem, da si te vojne nismo želeli, čeprav smo jo 
kot rečeno, vsaj nekateri, ki smo poznali reagiranje JA, pričakovali. Namerno upo-
rabljam izraz JA in ne JLA od samega začetka agresije dalje, saj vojska, ki nas je na-
padla, ni bila več naša in ne ljudska. 

Vsaka žrtev v vsaki vojni je preveč, vendar upam, da ne zaman. Mislim na vse 
tiste, ki še danes izjavljajo, da je bilo relativno malo žrtev. Takšnim odgovarjam, da 
naj le pojasnijo očetu, materi, soprogi ali hčerki ubitega, da je bil njihov najbližji le 
relativno majhna številka.

Tega sem se zavedal že na samem začetku vojne. Zato sem na rednih dnevnih 
kratkih sestankih s pričetkom ob 7. uri (kasneje ob 8. uri) s poveljniki zahteval dos-
ledno izpolnitev nujnih vojaških evidenc oz. poimenskih seznamov t. i. Vob 8a z 
vsemi predpisanimi podatki o vojaških obveznikih.

Sprva ta naloga ni potekala ravno po mojih pričakovanjih oz. zahtevah. Po-

drejenim sem pojasnil, da ne želim priti v situacijo, ko bo žena ali mati spraševala po 
padlem sinu ali soprogu, jaz pa ne bom vedel niti njegovega priimka in imena. Nato 
je bila naloga hitro realizirana v vseh enotah.

Skratka, zavedanje o tem, da se vsi morda ne bomo vrnili na svoje domove, je 
s razvojem dogodkov po Sloveniji prihajalo v zavest ljudi, ki so svoje obveznosti z 
vsakim trenutkom izvajali bolj strokovno in odgovorno. 

Seveda je prihajalo tudi do napak in nesporazumov, tako kot povsod in pri 
vsakem delu. Vendar lahko zagotovim, da smo napake sproti odpravljali in tudi 
seznanjali vse neudeležene, da se iste oz. enake napake ne bi ponavljale v drugih 
enotah.

Predvsem ti jutranji operativni sestanki s poveljniki na sedežu 57. ObmŠTO so 
bili tudi osnova za dnevna ravnanja in poročanja.

Naj le na kratko povem, da smo skupaj izpeljali vse zahtevne naloge, od mobili-
zacije in formiranja enot, do izvedbe vseh bojnih nalog in koordiniranja nalog z mili-
co oz. policijo, upravnima organoma ter predstavniki občin Grosuplje in Litija. Sode-
lovanje s komandirjem Postaje milice v Grosuplju Romanom Klopčičem, njegovim 
namestnikom Milanom Stojakovičem, komandirjem PM v Litiji Mirkom Popelarjem, 
pa sekretarjema za LO v Grosuplju Marjanom Balantom ter v Litiji Karlom Lemu-
tom ter številnimi ostalimi, je bilo zgledno. Posebej moram omeniti tudi dr. Štefana 
Fortuno iz Zdravstvenega doma Grosuplje, ki se je takoj na začetku vojne samoini-
ciativno oglasil pri meni v štabu in sva se konkretno dogovorila glede zdravstvene 
oskrbe za pripadnike TO. Zagotovil mi je tudi neprekinjeno dosegljivost dežurnega 
zdravstvenega osebja. Pustil mi je službene in svojo privatno telefonsko številko. 
Najin dogovor je bil tudi, da ranjene oz. poškodovane in bolne mi iz enot TO sami 
pripeljemo v Zdravstveni dom. Po strokovni oskrbi pa jih v nadaljnjo zdravstveno os-
krbo, prevozimo le, če slučajno to ne bi mogla zagotoviti zdravstvena služba sama. 

Sodelovanje z ostalimi zgoraj navedenimi sem opisal že na drugem mestu, 
zato si bom tukaj dovolil nekaj besed o taktiki oz. načinu izvedb nalog pri blokadi 
vojaškega skladišča JA v Grosuplju.

Navedeno poudarjam predvsem tudi zaradi nekaterih izkrivljenih izjav pos-
ameznikov ter zamolčanih dejstev. Nekateri tudi npr. izjavljajo, da ni bilo ukaza za 
napad na skladišče, ki ga je 1. julija 1991 ukazal poveljnik 5. PŠTO in ga je nato na 
mojo intervencijo preklical. Prav tako se pojavljajo mnenja, da sem bil kot poveljnik 
jaz sam največja grožnja v Grosuplju.

Nekateri vidni akterji slovenske osamosvojitve in politiki se danes po toliko 
letih oglašajo z izjavami, ki ne ustrezajo resnici, preveč poveličujejo svoje »zasluge«, 
hkrati pa zanikajo napake, ki so se dogajale tako v odločitvah kot v poveljevalni liniji, 
kot tudi pri izvajanju vojaških obveznosti. Nekateri bi še danes ravnali enako, čeprav 
je čas pokazal, da so storili napake.
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Arhivi MORS in drugi se počasi odpirajo in marsikatera vsebina je dokazljiva 
tudi pisno oz. z drugimi viri. Sicer pa ni cilj prikazovanja navedenih spominov more-
bitno nestrinjanje z različnimi takratnimi in sedanjimi akterji, temveč dodatna os-
vetlitev tistih dogodkov, ki so morda manj znani. Predvsem pa je cilj želja, da se brez 
olepševanja povedo tudi zadeve, ki bi sicer utonile v pozabo.

Vendar pustimo sedaj kritičen odnos do posameznikov in tudi organizirano pot-
varjanje polpretekle zgodovine, ki jo načrtno izvajajo ljudje s predolgim strankars-
kim stažem, njihovi podporniki in tisti, ki so zlorabili svoje osamosvojitvene pozicije 
za današnje dnevne politične igrice.

Predvsem sem globoko prepričan, da smo lahko ponosni, da smo skupaj dosegli 
osamosvojitev, k čemur je vsakdo izmed nas prispeval svoj delež v skladu s pris-
tojnostmi in znanjem, ki ga je imel.

Grožnja, ki jo je predstavljalo skladišče JA v Kamni Gorici pri Grosuplju je bila 
resna, realna in velika. Zato smo v 57. ObmŠTO Grosuplje navedeni situaciji posvetili 
vso potrebno ter zahtevano pozornost in je nismo prepustili naključjem in neznan-
ju.

Celotno dogajanje smo imeli pod nadzorom, z vojaško iniciativo ter dobrim poz-
navanjem situacije v Vojašnici Kamna Gorica ter izven nje.

Zavestno smo se odločil za taktiko »korenčka in palice«, ki je na koncu tudi 
prinesla ustrezen rezultat, to je vojaški uspeh, ki je pomenil blokado in nevtralizacijo 
nasprotnika v Grosuplju. Svojih namenskih nalog JA v Grosuplju ni mogla nikoli izva-
jati. To je bistvo in naš skupen uspeh.

Naj na kratko pojasnim takratne razmere, čeprav sem navedeno že objavil na 
spletni strani Veterani Ljubljane, podportal Zgodovina v letu 2014. Menim, da je 
naveden zbornik priložnost, da o vsebini seznanim širši krog bralcev, zato jo bom še 
dopolnil. 

Vojaško skladišče JA v Kamni Gorici pri Grosuplju je s skladiščenjem predvsem 
minsko eksplozivnih sredstev (velike količine tankovskega streliva, po nekaterih oce-
nah 4 – 6 tisoč ton) predstavljalo resno grožnjo TO in civilnemu prebivalstvu.

Skladišče je bilo sicer grajeno, vzdrževano in varovano po strokovnih predpisih 
in merilih JA, vendar je bilo locirano preblizu naselja.

Po naših ocenah in tudi študiji ogroženosti, ki jo je izdelal štab CZ Grosuplje, v 
kateri so sodelovali različni strokovnjaki, (celo iz vojašnice JA) bi v primeru eksplozije 
v skladišču posamezni izstrelki leteli celo do premera cca 5 kilometrov, torej celo do 
naselja Šmarje – Sap. Navedenega smo se v štabu absolutno zavedali.

V času osamosvojitve Republike Slovenije je bila po uspešnih mobilizacijskih 
obveznostih 57. Območnega štaba TO Grosuplje, izvedena vojaška blokada nave-
denega skladišča. Vojaški objekt JA v Grosuplju je branilo med 40 in 50 oficirjev, 
podoficirjev in vojakov na služenju vojaškega roka v JA. Že takoj prvi dan vojne sem 
v posebej dogovorjenem stiku poveljniku skladišča JA podpolkovniku Miodragu 

Andjelkoviću ponudil pisne izjave za prestop v TO (posebej za oficirje in podoficirje 
ter posebej za vojake). Navedeni je prazne pisne obrazce sicer sprejel, vendar ni 
kasneje nihče na podlagi njih prestopil oz. jih izpolnil in predal v TO. 

Hkrati je dal jasno vedeti, da bo izpolnjeval ukaze JA in ne predsedstva Re-
publike Slovenije in TO. Pojavile so se tudi resne grožnje o razstrelitvi skladišča (ali 
uničenja le-tega s strani letalstva in drugih zmogljivosti JA). Glede na to, da so bile 
navedene grožnje že realizirane v skladišču JA na Črnem vrhu nad Idrijo ter da so 
bili resni incidenti v skladišču goriva v Mokronogu na Dolenjskem, je bila navedena 
grožnja resna in realna.

Usten poziv o prestopu v TO je bil dan tudi 28. junija 1991 v nočnih urah oz. 
okoli 23. ure. Takrat sem z obveščevalnim oficirjem Stasilom Burjo in še dvema Al-
bancema, ki sta bila maskirana v diverzantske maskirne obleke, iz neposredne bližine 
skladišča pozival z megafonom v slovenščini, v srbskem oz. hrvaškem jeziku ter eden 
od Albancev v albanskem jeziku, da je skladišče po odločitvi predsedstva Republike 
Slovenije slovenska last oz. teritorij. Pripadniki JA naj bodisi prestopijo v TO, kjer jim 
je zagotovljena varnost, ali pa naj le zapustijo JA. Na južnem delu skladišča Kamna 
Gorica so na nas streljali, vendar brez uspeha. 

57. ObmŠTO Grosuplje je pripravil načrt in izvedel vojaško blokado skladišča 
v Kamni Gorici. Predhodno je bilo organizirano poveljniško izvidovanje s poveljniki 
enot, ki so sodelovali v blokadi.

Izvajali smo načrtno, neprestano, pravočasno in kvalitetno zbiranje 
obveščevalnih podatkov, kar je težiščno izvajal izvidniški oddelek štaba, kot tudi vse 
druge angažirane enote TO in drugi.

Prav tako sem imel določeno zvezo z dvema vojakoma v vojašnici, ki sta bila 
pripravljena sodelovati z nami in sta tudi ves čas ostala v skladišču. V primeru našega 
angažiranja, sta bila pripravljena pomagati pri vpadu v objekt.

Težiščno so v blokadi vojašnice v Grosuplju sodelovali 3. Jurišni odred TO (cca 
144 pripadnikov) pod poveljstvom Milana Novaka, Protidiverzantski vod pod pov-
eljstvom poročnika Boštjana Ivanjka (s cca 23 pripadniki), Izvidniški oddelek štaba 
(cca 10 pripadnikov) pod poveljstvom Srečka Golija, kjer je aktivnosti neposredno 
usmerjal obveščevalni oficir štaba Stasil Burja. Posredno so bile v blokadi še številne 
druge enote. 

Ministrica za obrambo Republike Slovenije je pripadnikom enot v blokadi 
vojaškega skladišča JA v Kamni Gorici pri Grosuplju za navedeno aktivnost podelila 
»Spominski znak Vojašnice 1991«. (Odredba št. 094-1/2017-36, 4. 10. 2017). Znak 
smo po odredbi podelili 231 prejemnikom priznanj.

Za zavzetje skladišča je bil pripravljen načrt, za katerega je vedela ožja skupina 
štaba, in ki bi se aktiviral po ukazu nadrejenega. Načrt je predvideval vdor z dveh 
strani in sicer s strani Stehana, kjer je bil lociran bager ter preko glavnega vhoda, od 
kjer je bila najkrajša pot do mesta, ki je bilo s strani JA pripravljeno za morebitno 
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aktiviranje MES. Z načrtovanjem vojne zvijače ter elementi presenečenja in hitrosti 
smo želeli doseči uspeh. V ta namen smo imeli pripravljeni vozili Puch in majhen 
TAM z ustreznimi barvami JA. Imeli smo tudi vojaške čelade JA, dobljene decem-
bra 1990 za potrebe partizanskega patruljnega teka v Dražgošah. Prav tako pa sem 
predvidel ekipo oz. določeno enoto.

Na podlagi številnih obveščevalnih podatkov, s katerimi smo razpolagali, sem 
zelo dobro vedel, kaj se dogaja v skladišču. Moram pa pošteno priznati, da nisem 
niti pomislil na to, da bi skladišče lahko kdo napadel brez moje vednosti. Danes mi 
je tudi to znano. 

Sočasno z našimi vojaškimi aktivnostmi smo izvajali tudi načrten pritisk na pri-
padnike JA v skladišču, z namenom, da zapustijo svojo enoto. Na zavarovanju so 
bili večinoma pripadniki na služenju vojaškega roka, medtem, ko so aktivne vojaške 
osebe JA nadzirale in organizirale aktivnosti. Ravno ti so bili tudi najbolj privrženi JA 
oz. bivši skupni državi. Čeprav so bili nekateri skoraj domačini oz. so že zelo dolgo 
živeli v Sloveniji, se niso ravno izkazali v razumevanju takratne situacije. Eden od njih 
je celo brcnil vojaka na straži, ko je ta zaradi preutrujenosti zaspal. Tudi današnje 
izjave nekaterih akterjev, da so bili v vojašnici zato, da bi preprečili morebiten vžig 
eksploziva v skladišču, niso ravno prepričljive in ne ustrezajo resnici. Bolj so namen-
jene prijateljskim vezem, ki so se stkale v preteklosti in še danes predstavljajo pos-
ameznikom »opravičilo« za takratna ravnanja. 

V 57. ObmŠTO smo imeli po ukazu pripravljen tudi načrt »JEZERO«, s katerim bi 
zagotovili sprejem, nastanitev in oskrbo ujetnikov, vendar ga v praksi nismo aktivirali. 

Med prvimi prebežniki iz skladišča Kamna Gorica je bil Slovenec iz Celja (imena 
ne želim povedati), ki je 29. 6. 1991 petnajst minut čez polnoč uspešno prešel ograjo 
vojašnice. Skozi gozd je mimo našega varovanja nadaljeval proti motelu Grosuplje 
(današnja igralnica »Admiral«), tako da ga je patrulja TO dobila šele nekje v bližini 
motela. Z dvignjenimi rokami in s tresočim glasom je hodil ter ponavljal oz. govoril: 
»Fantje, fantje, ne streljajte, Slovenec sem!«. 

Glede na veliko možnost napak in ob vsej nervozi na obeh vojskujočih se 
straneh, bi seveda kaj hitro lahko prišlo do streljanj, bodisi že pri prehodu preko 
ograje, ali kasneje.

Da bi navedeno preprečili, smo kasneje bolj načrtno in včasih tudi dogovorjeno 
s prebežniki organizirali sprejem mladih fantov iz JA, ki so skrivaj in tudi ne brez 
nevarnosti bežali oz. zapuščali vojaško skladišče v Kamni Gorici pri Grosuplju. Tako 
smo npr. ob enem takšnih dogovorov s kombijem, ki je imel ob strani odprta vrata 
pridrveli po cesti Grosuplje – Peščenik in na J delu skladišča pri Prapročah pri Gro-
suplju na hitro vkrcali 4 fante JA ter takoj nadaljevali vožnjo v isti smeri naprej proti 
Peščeniku. Zatem smo jih pripeljali na varno mesto. 

Sprejem za prebežnike pri meni v pisarni štaba je bil korekten, posamičen, z 
vazo z rožami ivanjščicami na mizi ter piškoti ali čem podobnim.

Dne 1. 7. 1991 smo na Krki pokopali mladega domačina Francija Špelka, ki je 
služil vojaški rok v JA v vojaškem skladišču v Zgornji Ložnici pri Slovenski Bistrici. Pri 
poskusu prebega iz vojašnice, ga je ubil desetar JA na straži. Dogodek se je zgodil 
sicer že 27. 6. 1991 ob 23. uri. Svoboda, po kateri je hrepenel, je bila žal zanj ne-
dosegljiva. 

Tudi naveden dogodek je takrat vplival na mišljenje in ravnanje vseh nas. Smrt 
mladeniča, ki je imel pred sabo še celo življenje in bi imel danes najverjetneje svojo 
družino, je zaznamovala tudi naše takratne vojaške aktivnosti. 

Vsaka smrt je dokončna in vsako življenje je neponovljivo. Tega smo se zavedali, 
zato smo naše vojaške obveznosti skrbno načrtovali in izvajali. Zavedali pa smo se, 
da seveda kljub temu lahko pride in tudi je prihajalo, do nepredvidenih situacij ter 
dogodkov. Tudi zato so bile še kako pomembne in uporabne informacije o stanju v 
skladišču Kamna Gorica, ki sem jih dobil v razgovoru s prebeglimi vojaki JA.

Marčna »klasa« vojakov nabornikov JA, ki so prišli v skladišče Grosuplje in so 
bili po narodnosti večinoma Srbi, Muslimani in Hrvati še niso izvedli bojnega strel-
janja. Prav tako sem dobil informacijo, da jih izklop elektrike ne prizadene, ker imajo 
agregat. Kruh pa jim dovaža helikopter Gazela. Ker jim je poveljnik dovolil gledanje 
televizije in poslušanje radia, so redno spremljali predvsem slovenski program in 
so bili na tekočem glede dogajanj. Posamezniki so se tudi že začeli opredeljevati 
do dnevnih dogodkov in seveda tudi razmišljali o svoji vlogi in mestu v tej situaciji. 
Večina se jih je zgražala nad početjem JA. Slovenci so prvi in kmalu zapustili vojašnico 
v Kamni Gorici pri Grosuplju oz. prebegnili k nam. Šest vojakov je bilo tudi pred 
kratkim odpuščeno, ker jim je poteklo služenje vojaškega roka. Bili so razdolženi in 
odpuščeni iz JA.

Tako se je število vojakov v skladišču počasi zmanjševalo in zavedal sem se, da 
izredno težko opravljajo 24-urne obveznosti, predvsem izvajanje straže. Vedel sem 
tudi, da se glede na vse pritiske, ki smo jih izvajali načrtno, stanje v vojašnici hitro 
poslabšuje. Ko sem v nekaterih trenutkih ocenil, da je potrebno »stopiti na zavoro«, 
sem poklical v vojašnico poveljnika in neposredno omilil situacijo. Drugič, ali pa ta-
koj za tem, pa sem zagrozil z določenimi aktivnostmi.

Ta igra se je nadaljevala in stopnjevala. Cilj pa je bil, da se čim bolj oslabi pred-
vsem izvajanje stražarske službe in da čim več vojakov zapusti skladišče. S tem bi 
tudi v primeru potrebe oz. ukaza lažje zavzel skladišče. 

Sicer pa je bila bojna pripravljenost v skladišču na najvišjem nivoju. Prav tako je 
bilo vsako gibanje po vojašnici strogo kontrolirano. 

Poveljnik Miodrag Andjelković je vojakom sicer zagotavljal, da so varni, in da 
TO ne bo napadla skladišča zaradi vseh minsko eksplozivnih sredstev v njem. Ven-
dar mu vsi niso verjeli. Še posebej, ker so opazili, da je miniran objekt št. 15, kjer 
so se hranila inicialna sredstva. Iz tega objekta je bila speljana oz. pripravljena na 
vžig napeljava do zgradbe, kjer so dežurali oficirji oz. aktivna sestava JA. Ukaz za 
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miniranje so dobili v Vojašnici Kamna Gorica 28. 6. 1991 ob 4. uri in so pripravili vse 
potrebno za njegovo izvršitev.

Glede na vse te podatke in predvsem glede na izjave podpolkovnika Miodraga 
Andjelkovića, da bodo spoštovali ukaze JA, seveda nisem dvomil, da se med vsemi 
ne nahaja tudi kdo, ki bi »preveč zavzeto in dobesedno« jemal navedene zahteve in 
v situaciji, ki je bila dejansko zelo napeta in negotova, izgubil živce. Zato sem tudi do-
volil, da se je 1. 7. 1991 vzpostavil kontroliran stik med predstavniki občine Grosuplje 
oz. Civilne zaščite ter najprej podpolkovnikom Miodragom Andjelkovićem in nato pri-
padnikom JA, ki je bil kot domačin v skladišču Kamna Gorica. Kljub poskusu, da se ga 
pridobi za prestop na našo stran, je to odklonil, češ da smo paravojaška organizacija, 
in da se bo podrejal generalu Andriji Rašeti v Zagrebu. Nekateri še danes zelo milo 
ocenjujejo njegova takratna ravnanja, češ da je sodeloval s TO, kar pa seveda ne drži.

Pripadniki JA v skladišču Kamna Gorica so še nadalje predstavljali grožnjo 
zaradi možnosti razstrelitve skladišča. Nismo jim mogli zaupati, da se navedeno ne 
bi tudi resnično zgodilo. Skladišče je bilo v neposredni bližini naseljenega mesta. 
Nespoštovanje mednarodnih konvencij ter nikakršna pripravljenost oficirjev in pod-
oficirjev za sodelovanje so še naprej predstavljali nevarnost. Zato sem se odločil in 
še intenziviral pritiske na JA v skladišču.

Poveljniku Protidiverzantskega voda v Grosuplju poročniku Ivanjko Boštjanu 
sem ukazal, naj podnevi ob določeni uri zavzame s svojo enoto izhodiščne položaje 
na železniški progi južno od skladišča in izvede »vzorčni napad« na skladišče. 
Taktično naj gre najprej v celotnem postroju, nato po oddelkih, zatem po skupinah 
in nato posamič. Z leve in desne strani postroja. Ko bo prišel na določeno linijo 
cca 200 m pred žičnato ograjo oz. do ceste Grosuplje – Praproče – Peščenik, se 
mora ustaviti in se izmakniti na isti način. Ko je enota ravno začela izvajati navedene 
postopke, je prihitel v pisarno komandir milice Grosuplje in nervozno vprašal, če se 
je začelo? Odgovoril sem mu, da ne, da samo izvajam pritisk na JA. Medtem so se 
pripadniki Posebne enote milice Grosuplje (PEM) že pridružili nastopajočemu Pro-
tidiverzantskemu vodu, tako da je izgledalo, da gre za zelo usklajeno akcijo, čeprav 
se dejansko predhodno sploh nismo nič dogovarjali. Skratka navedena akcija je bila 
izredno uspešno izvedena. V skladišču bil dan alarm in posledično najvišja stopnja 
nevarnosti. Vsi vojaki so bili na položajih do zgodnjih jutranjih ur, čeprav je ponoči 
močno deževalo. Utrujene in neprespane so čakali novi pritiski z naše strani. 

Tako smo npr. organizirali na mestih, ki so bila vidna iz nasprotne strani, strel-
janje z lokom in samostrelom. Seveda je navedeno orožje prepovedano z mednaro-
dnimi konvencijami in ga ne bi nikoli uporabili, vendar je streljanje v lokostrelsko 
tarčo za sprostitev dovoljeno.

Takšne in podobne poteze so povzročile, da je od začetka vojne dalje prebeg-
nilo 29. 6. 1991 9 pripadnikov JA, 30. 6. 1991 en pripadnik, 8. 7. 1991 7 prebežnikov, 
16. 7. 1991 en prebežnik in 20. 7. 1991 še eden pripadnik JA.

Vsako rešeno življenje je vredno več kot karkoli drugega. 
Dokaz o korektnem ravnanju s pripadniki JA v Grosuplju je morda tudi droben 

dogodek, ki se je zgodil mnogo let po vojni, ko je bil v Bosni in Hercegovini pri izva-
janju operacije v podporo miru angažiran sodelavec iz grosupeljskega štaba. V Bosni 
ga je prepoznal oče vojaka JA, ki je prebegnil k nam. Ker sta se s sodelavcem prvič 
videla na ljubljanski železniški postaji, kamor je oče prišel po sina in ga v takrat-
nih vojnih dneh v velikih skrbeh pospremil domov, se ga je sedaj ob naključnem 
srečanju v Bosni razveselil in ga povabil k sebi na dom. Ob zahvali za takratna ko-
rektna ravnanja s sinom, ga je pogostil in skupaj sta obujala spomine na pretekle 
dogodke.

Navedeno se mi zdi umestno omeniti predvsem zato, ker so nekateri zapisi 
npr. v srbskih sredstvih javnega obveščanja oz. na spletnih straneh o vsesplošnem 
izživljanju nad prestopniki in prebežniki oz. ujetniki JA daleč od resnice. 

Z vsakim prebežnikom smo imeli razgovor oz. zaslišanje. Nato smo jim zago-
tovili civilno obleko, dovolilnico s podpisom in pečatom štaba za gibanje ter vozno 
karto za relacijo proti domu. Seveda smo jim omogočili tudi telefonske razgovore.

Naše korektno, strokovno in človeško obnašanje je bilo tudi razlog, da so na-
vedeni, ko so se vrnili na svoje domove, klicali v vojaško skladišče v Grosuplje in 
obveščali svojo prijatelje o tem, da naj zapustijo JA.

Vsi tisti prebežniki, ki niso takoj odšli domov, so prestopili v naše vrste. Bili so 
vključeni v enoto za zveze občine Grosuplje. Ta enota se je nahajala na Spodnji 
Slivnici pri Grosuplju. 

Sicer pa je bila blokada skladišča na glavni dovozni poti pri elektro stavbi na-
jprej označena s črto, zarisano s kredo na cesti. Črto smo podkrepili z grožnjo, da 
je ne sme nihče prestopiti. Kasneje smo tam postavili zapornico z našim stalnim 
stražarjem.

Ne glede na vse pritiske sem se odločil, da vojakom v vojašnici dovolim dostavo 
svežega kruha in časopisov. Navedeno sem se dogovoril s poveljnikom Miodragom 
Andjelkovićem. Ne iz kakšnega silnega človekoljubja do njega, temveč zato, ker so 
vojaki JA tako in tako imeli zagotovljeno prehrano za najmanj 30 dni. S tem smo 
tudi preprečili potrebo po priletu helikopterja, ki je dovažal kruh, in ki bi seveda 
lahko izvajal še kakšne druge naloge. Hkrati pa sem seveda glede na količino kruha 
točno vedel, koliko je vojakov v skladišču in imel tudi zaradi te dostave lažjo možnost 
hitrega vpada.

Glede na agregat, ki so ga imeli v vojašnici, pa sem se odločil tudi, da jim pon-
ovno omogočim priklop elektrike. To nam je bilo v interesu zaradi tega, ker smo 
tako lahko električni tok tudi prekinili, kadarkoli nam je odgovarjalo. Prav tako nam 
je bilo pomembno, da so vojaki v vojašnici dobro informirani, zato sem tudi dovolil 
dostavo časopisov. Hkrati pa smo tako imeli dodaten stik z vojaki. Včasih sem glede 
na situacijo to dostavo časopisov tudi prekinil.
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Vse navedeno je bilo v kontekstu načrta vpada v skladišče. Če bi bile moje in-
formacije oz. podatki o morebitnem dvigu skladišča v Kamni Gorici s strani JA res 
takšni, da bi se pokazala potreba za hitro akcijo, je bila načrtovana tudi izvedba te 
naloge. 

Poveljniku vojašnice JA sem tudi zagrozil, da v primeru, če še enkrat registriram 
prelet skladišča z nevarnimi snovmi v Grosuplju, bom ukazal sestreliti vsako letalo, 
ki bo preletelo Grosuplje. Izgovarjal se je, da se to ne bo več ponovilo, in da pozna 
znanca v Beogradu, ki bo navedeno uredil. Rekel sem mu, da naj le pazi, da ga ne 
bodo bombardirali njegovi, tako kot v Krakovskem gozdu. Vprašal sem ga tudi, ali to 
morda ve? Prestrašen ni več vedel odgovora.

Glede na protiletalska sredstva (STRELA 2M) s katerimi smo razpolagali, in ki so 
bila na ustreznih položajih, je moje besede vzel resno. Moram pa pošteno povedati, 
da mi ni niti na kraj pameti padlo, da bi kakšno plovilo sestrelil nad Grosupljem ali 
vojaškim skladiščem. No vsega tega v vojašnici seveda niso vedeli. 

Po vojni je eden od pripadnikov JA v Grosuplju izjavil, da smo imeli v štabu 
posebnega psihologa iz Ljubljane, ki je izvajal pritisk na njih. No, naj zagotovim, da 
ga nismo imeli.

Ena izmed prevar je bil tudi t. i. top usmerjen proti vojašnici oz. skladišču, za 
katerega so kasneje vodilni v vojašnici preko mednarodnih predstavnikov zahtevali, 
da ga odstranimo. Ko so mednarodni predstavniki preverjali »topovsko čudo«, ki je 
bilo vojaško maskirano, so videli le leseno deblo, nakar so se samo nasmejali.

Takšnih in podobnih situacij je bilo veliko in preveč, da bi vse opisal.
Morda le še dogodek, ki je po svoje zanimiv.
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 postop-
kov TO. Kljub mojim zagotovilom in obrazložitvi, da ravnamo prav in zakonito, sem 
videl, 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 štab izpolnil, z zahtevo, da poveljnik enote, kjer sem bil v na-
dzoru, vsebino listine prebere pred vsemi pripadniki. Po povratni informaciji, ki sem 
jo zahteval, je bilo s tem ustvarjeno zaupanje v nadaljnje izvajanje nalog.

Kasneje, ko sem bil v kontroli pri predstraži blokade vojaškega skladišča JA 
v Kamni Gorici, 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, kje bi imel zaklon in kako mora ravnati. 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 situ-
aciji pa je povsem odpovedal. Tedaj mi je postalo nerodno, da ne bi v tej neprijetni 
situaciji izgledalo, da ga morda 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. Zato sem okrepil stražarsko mesto in dal poveljniku še dodatna navodila.

Pri opisu dogajanj pa tudi nikakor ne morem mimo izredno dobrega sodelo-
vanja s takratnim predsednikom izvršnega sveta Grosuplje g. Francem Ahlinom, ki 
je bil na tekočem glede dogajanj v Grosuplju in je svoje obveznosti prilagajal tudi 
naši koordinaciji in našim stikom oz. splošni situaciji. Predvsem v primeru potrebne 
evakuacije civilnega prebivalstva, je bilo navedeno sodelovanje nujno. Prav tako je 
bilo seveda odlično sodelovanje s Civilno zaščito v Grosuplju, ki je pripravila načrt 
evakuacije, pa z upravnim organom Grosuplje, ki nam je popolnjeval enote tako z 
ljudmi, kot s sredstvi oz. vozili, kar vse sem že poudaril. 

Seveda pa delo ni bilo vedno in povsod idealno. Obstajala so tudi določena 
strokovna nesoglasja v liniji poveljevanja tako s podrejenimi kot tudi nadrejenim 
takratnim poveljnikom 5. PŠTO Ljubljanske pokrajine majorjem Janezom Lesjakom, 
ki me je prepričeval, da naj v primeru zavzetja skladišča vse skupaj hitro naložimo 
na traktorske prikolice in na tovornjake ter vso »robo« čimprej odpeljemo v gozd 
in tam pustimo. Na moje zagotavljanje, da imam zadeve že načrtovane in pod kon-
trolo, ter da bom vseeno popisoval vsak zaboj, ki ga bomo nalagali na vozila, ker bo 
za to med natovarjanjem dovolj časa, da bo zraven še varovanje in podobno, mi je 
odgovoril: »Nobene birokracije in pisanja ni treba! Nič ne kompliciraj! Naši so to že 
večkrat delali na vojaških vajah in to znajo.«. Nato sem mu odvrnil, da bom pač na-
redil tako, da bo prav in varno. Po glasu sem čutil, da ni najbolj zadovoljen.

Glede na dogajanja in neorganiziranost izvzema orožja, streliva in MES s strani 
TO iz zavzetega skladišča JA Borovnica, sem se odločil, da bom postopal po vojaško 
strokovnih pravilih in glede na situacijo. Vedel sem, da ni problem zavzetje skladišča, 
temveč disperzija sredstev.

Že na štabni vaji 5. PŠTO Ljubljanske pokrajine, ki smo jo preigrali konec leta 1990 
(mislim da v novembru) na Igu pri Ljubljani, smo pridobili izkušnje na temo »Nasi-
len izvzem in razvoz naših sredstev TO iz skladišč Borovnica in Roje v Šentvidu pri 
Ljubljani«. Rezultati žal niso bili vgrajeni v kasnejše vojaške aktivnosti med vojno. Že 
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takrat pa je polkovnik JLA Franc Carl, zaveden Slovenec, ki je bil navzoč na naši štabni 
vaji, izrekel besede: »Fantje, dobro si zapomnite, da JLA ne bo pustila Slovenije kar 
tako, in da ne bo šlo brez prelivanja krvi!«. Zelo preroško in utemeljeno. 

Razlogi, zakaj se navedene izkušnje z vaje in dejansko stanje na terenu niso 
upoštevale, so bili različni. Od same reorganizacije TO neposredno pred vojno in 
vmešavanja nepristojnih v linijo poveljevanja (npr. v skladišču JA Borovnica), do 
menjave poveljnika 5. PŠTO ljubljanske pokrajine podpolkovnika Mihe Butare v 
času začetka vojne, številnih sprememb na poveljniških in nekaterih drugih mes-
tih, premajhne kohezivnosti novih vojaških kolektivov in še nekateri drugi. Seveda 
je v vojni tudi dejstvo, da nikoli vse ne poteka po načrtih in da so bile okoliščine 
leta 1991 seveda drugačne kot leta 1990 oz. prejšnja leta. 

Zavzetje skladišča Borovnica s strani 30. Razvojne skupine TO, je pomenilo tudi 
v 57. ObmŠTO pomembno spremembo. Takoj po prejeti informaciji, sem na nalogo 
izvzema orožja, streliva in MES ter vojaške opreme poslal dva izkušena zalednika in 
sicer Slavka Derenčina in Bojana Predaliča. Ukazal sem jima, da z ekipo za zavaro-
vanje po najbolj varni poti, ki smo jo skupaj določili oz. pripravili natančen načrt, 
pripeljeta sredstva po naslednjem vrstnem redu: najprej prepotrebno pehotno 
orožje, nato protioklepno orožje, zatem protiletalsko orožje, nato MES, eksploziv in 
detonatorje (le-te seveda posebej in po posebnih pravilih), zatem sanitetni mate-
rial, zatem RKBO sredstva in nato vse ostalo, kar je še v skladiščih.

Moram povedati, da sta kljub številnim problemom in neorganiziranosti v 
skladišču Borovnica naveden ukaz s svojo ekipo vestno izpolnila. Seveda sem jima 
tudi ukazal, da naj se v skladišču podredita odgovornemu za razdelitev in izvzem ter 
prevoz. Vso oborožitev in sredstva, ki smo jih izvzeli, smo takoj podelili vojakom v 
enotah. Določen hud problem pa smo imeli pri primopredaji v eni od enot v Litiji. 
Za razloge pa sem izvedel šele veliko kasneje. Protioklepna sredstva, ki so bila sicer 
namenjena za obrambo pred prebojem iz smeri Novega mesta oz. Medvedjeka, so 
»pristala« v rokah enote, ki je bila kasneje v blokadi Vojašnice Ljubljana Moste – 
Polje. Tu v Mostah pa je nasprotnik seveda tudi imeli oklepna sredstva. Tako je sicer 
kljub napaki enota vendarle imela primerno oborožitev.

Iz RŠTO me je poklical načelnik PZO, ki je izvedel, da smo izvzeli veliko število 
protiletalskih raket STRELA 2M. Po krajšem razgovoru, sva se dogovorila za primo-
predajo, razen štirih orožij, ki sem jih zadržal za potrebe obrambe pred zračnimi 
napadi. Ostale rakete pa smo takoj predali za obrambo Ljubljane.

Zelo konfuzna situacija v Borovnici pa mi je dala še bolj dodano misliti, kako 
postopati v primeru zavzetja skladišča v Kamni Gorici v Grosuplju. 

1. julija 1991 je s strani poveljnika 5. PŠTO majorja Janeza Lesjaka prišel pisni 
ukaz za napad na vse objekte JA in torej tudi v Grosuplju na vojaško skladišče. (Ukaz 
št. 804-1/91, z dne 1. 7. 1991 ob 12. uri).

Glede na moje poznavanje situacije in njeno obvladovanje, konkretno v Gro-

suplju, sem bil vseeno presenečen nad tem ukazom. Vendar sem ukaze kot vojak 
seveda spoštoval. Hkrati pa sem se dobro zavedal svoje konkretne odgovornosti 
zaradi izvršitve. Glede na resnost tega ukaza, ki bi imel lahko tudi zelo nezaželene 
posledice, sem za vsak slučaj telefonsko preveril verodostojnost oz. istovetnost in 
vsebino realizacije pri poveljniku. Major Janez Lesjak mi je takoj sporočil oz. ukazal 
preklic rekoč: »Ne, ne ti ne izvajaj ničesar! Ta ukaz za tebe ne velja! To ne velja za 
napad na skladišče v Grosuplju!«. Zatem je prišel je tudi pisni preklic ukaza. Pos-
ledice izvršitve tega ukaza bi lahko bile nepredvidljive, v kolikor ga ne bi predhodno 
preveril oz. iskal potrditve. Omeniti pa moram tudi, da sem oz. smo se pripravljali na 
vpad v skladišče in njegovo zavzetje, ne pa na takšne aktivnosti, kot so bile ukazane 
in za katere sem ocenil, da bi bile prej škodljive, kot pa koristne.

Kasneje, v juliju 1991 je prišlo do prekinitve vojaških aktivnosti in tudi zahteva 
po deblokadi skladišča Kamna Gorica, kar smo realizirali v skladu z ukazi. Kljub temu 
pa smo določen nadzor še zadržali, saj nevarnost ni bila povsem izključena. Tega so 
se zavedali tudi v poveljstvu 14. korpusa JA v Ljubljani, od koder so pošiljali »svoje« 
inšpekcije v skladišče Grosuplje. Tudi te so imele opravka s pripadniki enot TO v Gro-
suplju. Včasih so morali tudi visoki častniki JA ob prekinitvah sovražnosti na soncu in v 
pregretem vozilu čakati, ker smo jim dali vedeti, kdo je dejanski gospodar položaja.

Po deblokadi vojašnice v Grosuplju je JA v skladu z dogovori na najvišjih nivojih 
izpraznila skladišče. Več deset njihovih tovornjakov s priklopniki je granate in drugo 
strelivo vozilo na jug, najverjetneje v Bosno in Hercegovino. Tankovske granate 
skladiščene v Kamni Gorici so bile uporabljene drugje na Balkanu, kjer so sejale 
smrt. Sredstva v lasti TO so nam bila predana, prav tako tudi kot sama vojašnica z 
vsemi objekti in infrastrukturo, kar vse je bilo v izredno slabem stanju.

Določen manj vreden vojaški material oz. opremo, ki je JA ni mogla odpeljati iz 
skladišča, so prodajali po nizkih cenah okoliškemu prebivalstvu. Vse to nam sicer ni 
bilo všeč, saj je vseeno šlo za sredstva, za katera je prispevala denar tudi Slovenija, 
vendar smo po ukazih navedeno dopustili. Želeli smo tudi čimprej končati agonijo 
odhoda vojakov JA in odstraniti nevarnost v skladišču. 

Preden sem oktobra 1990 uradno prevzel vojaško skladišče JA v Kamni Gorici pri 
Grosuplju, sva s kapetanom JA Djordjem Vujovićem kot poveljujočim peš pregled-
ala celotno ograjo in morebitna mesta, kjer bi še lahko ostala kakšna protipehotna 
mina. Zagotovil mi je, da so vse razminirali, kar so imeli postavljeno v skladišču. 
Kljub temu sem zaprosil še ekipo deminerjev iz Ljubljane, da so dodatno pregledali 
skladišče. Res je bilo varno. 

Konec oktobra 1991 je bila tako »zgodba«, ki se je dogajala v skladišču JA v 
Grosuplju zaključena, kar smo proslavili z dvigom zastave.

Sam sem bil v oktobru 1991 prerazporejen na drugo oz. isto dolžnost kot 
pred vojno v Ljubljano, tako da se je določeno obdobje našega skupnega dela v 
57. ObmŠTO zaključilo.
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Ponosen sem, da sem spoznal in sodeloval z ljudmi, tako v Grosuplju kot Litiji, ki 
so vedeli, kje jim je pravo mesto v odločilnih trenutkih naše polpretekle zgodovine. 

Kasneje sem še slišal grožnje posameznikov iz vrst JA, da se mi bodo že še 
maščevali, ker sem bil tako nepopustljiv. No sedaj določeni pritiski prihajajo iz nekih 
drugih vrst.

Na srečo, lahko pa rečemo, da tudi zaradi znanja, odgovornosti, iniciativnosti 
ter izpolnjevanja vojaških nalog v vseh podrejenih enotah 57. ObmŠTO, nismo imeli 
človeških žrtev, kar kaže na strokovnost in usposobljenost delovanja TO.

Tudi na nasprotni strani ni bilo v Grosuplju izgube človeških življenj, kar je tudi 
po toliko letih še vedno dokaz, da smo postopali korektno, v skladu z mednarodnimi 
pravili in predvsem človeško.

Če dam še odgovor na vprašanja, ki so zastavljena na začetku tega prispevka, 
naj povem, da mi absolutno ni žal za ves trud, ki smo ga vložili v aktivnosti v času 
pred, med in po osamosvojitvi Republike Slovenije.

V Grosuplju in Litiji smo prispevali svoj delež po najboljši vesti, znanju in s pa-
triotizmom, kar vse se je izražalo v delu in izvajanju obveznosti vseh nas in vsa-
kogar posebej. Vsakdo ima svojo zgodbo in svoje videnje takratnih in seveda tudi 
današnjih dogodkov.

Nihče, niti posamezniki, niti skupine, niti stranke pa si nimajo pravice prisvajati 
same osamosvojitve in njenih pridobitev. Prav tako nimajo pravice potvarjati de-
jstva in manipulirati s takratnimi dogajanji za svoje današnje osebne, oblastne ali 
finančne koristi. 

Čeprav imamo danes kup problemov in težav tako posamezniki, kot tudi družba 
kot celota, sem trdno prepričan, da je priborjena svoboda ena največjih pridobitev 
osamosvojitve Republike Slovenije.

Temu bi morali dati kot družba oz. država večji poudarek in ne dopustiti vsakod-
nevnih zlorab in izkrivljanj naše polpretekle zgodovine. Le-ta je skupna in takšna, 
kakršna pač je. Spoštovati jo moramo in hkrati težiti za boljši jutri, pravičnejši svet, 
svet miru in brez vojn, za enakost, za delo in pravno ter socialno državo, za čisto 
okolje itd. Skratka za srečo vsakogar izmed nas oz. vseh na svetu. Malo utopično, 
vendar dosegljivo. 

Kljub pripombam nekaterih posameznikov, da ni umestno, da se opis pos-
ameznih zgodovinskih dejstev prepleta z današnjim stanjem, sem se odločil, da 
vseeno nekaj današnjih misli in vrednot poudarim v navedenem prispevku. Ocenju-
jem, da v kolikor le en mlad človek prebere ta prispevek, bom dosegel cilj. Zgodovi-
narji in drugi zainteresirani imajo tako in tako možnost preverjanja in ugotavljanja 
dejstev iz različnih virov in z ustreznimi metodami.

Posamezniki so mi predlagali, da naj izpustim konkretna imena in priimke, drugi 
pa zopet, da sem jih navedel premalo. Nekatera nesoglasja na gledanje takratnih do-
godkov in na opis dejstev so morda ali verjetno ostala. Zato pač obstajajo tudi pisni 

in drugi dokazi, ki so lahko predmet raziskav in potrdijo verodostojnost napisanega. 
Ti dokazi so tako v arhivu Ministrstva za obrambo RS kot drugje. 

V prispevku je opisan le delček dogajanj. Težiščno sem se osredotočil le na eno 
zadevo t.j. skladišče JA Kamna Gorica pri Grosuplju. Pa še tu ne gre za vse številne 
podrobnosti, temveč le na najbolj ključne in opisan je le majhen segment vojaškega 
dela oz. področja. 

Vsekakor pa mi je bil eden od ciljev, da opišem dejstva, ki so se res zgodila. Ne 
sicer kot rečeno vsa, vendar tista ključna, ki jih je potrebno zapisati zato, da razni 
prikrojevalci polpretekle zgodovine ne bi zavajali samo s svojo »resnico«. Prepričan 
sem, da je zaradi prihodnosti, potrebno verodostojno razčistiti tudi s preteklostjo. 

Hkrati naj poudarim, da je naveden zapis narejen zgolj dobronamerno. Ne zara-
di kakršnegakoli poveličevanja, omalovaževanja ali podcenjevanja kogarkoli. Zgolj z 
namenom poskusa opisa realnega stanja, kot sem ga in ga še vidim sam. Z vsemi do-
brimi in slabimi izvedbami vsakogar izmed nas, ki pa vseeno ne morejo spremeniti 
splošne ugotovitve, da smo vojaško strokovne naloge izvršili in tako vsak po svoje 
prispevali k osamosvojitvi Slovenije. 

Zapisal polkovnik Miloš Šonc 
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STASIL BURJA: 
Poskus napada na vojaško 
skladišče JA v Grosupljem in ideja 
za ugrabitev poveljnika skladišča

Major Stasil Burja je bil rojen leta 1947 v Celju. Po izobrazbi je gimnazijski mat-
urant in strokovnjak s področja informatike in informacijske tehnologije, fotografije 
in snemanja. Bil je direktor predstavništev računalniških firm Spery Univac (ZDA) 
in Facom Fujitcu (Japonska) in gradbene firme Novoplesk v Ljubljani. Vojaški rok je 
služil v enoti Vojaške policije v Mariboru. Od leta 1973 dalje je bil razporejen v TO 
je bil pomočnik komandirja za obveščevalno službo OŠTO Ljubljana Moste – Polje. 
Maja 1990 je postal član Manevrske strukture Narodne zaščite na dolžnosti namest-
nika načelnika za obveščevalno službo v Ljubljanski pokrajini in je med prvimi pri-
padniki Štaba MSNZ Ljubljana mesto. Pripadnik stalne sestave TO RS do je postal 
1. 6. 1991 v 57. Obm TO Grosuplje kot pomočnik poveljnika. Poklicno pot je nadaljeval 
v SV in leta 1994 je kot prvi slovenski častnik postal član opazovalnih misij OVSE in 
ZN, za področje Nagorni Karabah. V mirovni operaciji ALBA v Albaniji je opravljal 
naloge častnika za obveščevalno-varnostne zadeve. Bil je vodja mirovne misije SFOR 
MSU v BiH 1999 in je poleg tega opravljal še naloge obveščevalnega častnika v pov-
eljstvu SFOR. Med leti 2005 in 2006 je bil na mirovni operaciji ISAF v Afganistanu. 
Od leta 2001 pa do upokojitve je v GŠSV VERC opravljal naloge inšpektorja in sprem-
ljanja mednarodnih sporazumov. V tem obdobju je zastopal tudi Republiko Slovenijo 
je zastopal tudi v OVSE na Dunaju na področju informacijskih tehnologij.

V zvezi z aktivnostmi med osamosvojitveno vojno okoli vojaškega skladišča JA 
Kamna Gorica v Grosuplju lahko povem, da sem imel nekega dne v prvih dneh vojne za 
Slovenijo v večernih urah, verjetno je bila ura okoli 20.00 zvečer sestanek z R. J. v lokalu, 
ki sedaj ne obratuje več. Nahajal se je Ob Grosupeljščici 1B v objektu Doma obrtnikov v 
Grosuplju. V tem času sem bival v Gasilskem centru Grosuplje, v drugem nadstropju nad 
57. ObmŠTO, kjer je bil sedež štaba in se nisem vozil domov v Ljubljano.

Bil sem v pisarni in vstopil je organ varnosti VI. Uprave gospod B. L. Prosil me 
je, če grem lahko z njim na kavo. Vzamem naj slikovno ter video dokumentacijo ter 
»papirje« in zemljevid, skratka vse, kar je vezano na skladišče JA Kamna Gorica pri 
Grosuplju. Srečala se bova z R. J. Material sem spravil v torbo in odpeljala sva se v 
zgoraj omenjeni lokal.

R. J. mi je razložil, da nameravajo (30. Razvojna – poveljnik T. K.) naslednji dan 
napasti vojaško skladišče JA, in da potrebuje obveščevalne podatke. Pojasnil sem 

mu, da ta ideja ni pametna, ker je vojaško skladišče JA dobro branjeno. Vojaki imajo 
izdelane zaklonilnike in so dobro oboroženi. Stražarsko službo izvajajo okrepljeno 
in neprekinjeno. Zelo dobro pokrivajo okolico skladišča. Z raketami za osvetlitev si 
bodo izboljšali pregled in točnost zadetkov. Prav tako imajo nočnoglede. Napadalci 
bi lahko imeli večje izgube in zelo težko bi z neposrednim napadom zavzeli skladišče. 
Poleg tega je obstajala presoja, da v primeru razstrelitve skladišča pride do velike 
materialne škode in človeških žrtev. Prav zaradi slednjega se je poveljnik 57. ObmŠTO 
Miloš Šonc zavzemal za predajo skladišča, oziroma za takšen vpad s presenečenjem 
in sodelovanjem dveh vojakov znotraj vojaškega skladišča, kar bi jamčilo maksi-
malen uspeh ter bilo brez posledic za prebivalstvo in pripadnike TO.

R. J. se z mojo razlago ni strinjal. Predal sem mu vso dokumentacijo in ga prosil 
naj dobro pogleda in se odloči, da ne napadejo. Ker sem napadu močno oporekal, 
da to ne bi bila dobra poteza, tako zaradi širše in konkretne vojaške situacije, kot 
zaradi ocene o negativnih političnih odmevih doma in po svetu, je R. J. izjavil: »Ali ti 
veš, kdo sem? Ali veš, da lahko dosežem, da te takoj zamenjajo oz. si ob službo?«. 
Odgovoril sem, da vem. Zavedal sem se, da ima zaradi svojega statusa velik vpliv. 
Povedal sem mu, da pa je sedaj prekoračil svoja pooblastila, zaradi česar ga bom 
prijavil, ker mi grozi. Organ varnosti B. L. je vseskozi pazljivo poslušal in miril R. J. Še 
nadalje pa sem vztrajal pri svojem stališču in dodatno zahteval, da se o ideji za na-
pad seznani poveljnik 57. ObmŠTO Miloš Šonc in da ukaz za realizacijo te ideje pride 
uradno po liniji poveljevanja TO. 

Organ varnosti B. L. je po moji nameri, da prijavim R. J. posredoval in predla-
gal, da si ne nasprotujemo s stališči, ker smo vsi na isti strani. Predlagal je R. J., da 
natančno pregleda mojo dokumentacijo in se razumno odloči. S tem se je sestanek 
zaključil in z varnostnim organom B. L. sva se vrnila na štab. Do jutra se napad ni 
zgodil.

V času osamosvojitvene vojne leta 1991 so se zaradi nevarnosti in neposredne 
bližine vojaškega skladišča JA v Kamni Gorici pri Grosuplju izvajala tudi pogajanja 
oz. so bili stiki med predstavniki občine Grosuplje oz. Civilne zaščite in poveljnikom 
JA podpolkovnikom Miodragom Andjelkovićem. Namen teh stikov je bil zaščita pre-
bivalstva ob morebitni eksploziji sredstev v skladišču. Zato je poveljnik 57. ObmŠTO 
Miloš Šonc tudi dovolil izhod poveljujočega iz vojaškega objekta JA ter mu kot poga-
jalcu na nasprotni strani zagotovil nedotakljivost oz. varnost ob izhodih.

Zagotavljanje vojaške varnosti sem neposredno izvajal jaz in sem podpolkovni-
ka Miodraga Andjelkovića JA spremljal po izhodu iz vojaškega skladišča, od naše 
blokade skladišča do Občine Grosuplje in po pogajanjih nazaj do mesta naše blokade 
vojaškega skladišča JA.

Osebno in bližnje zavarovanje podpolkovnika Miodraga Andjelkovića je izva-
jal Izvidniški oddelek 57. ObmŠTO. Prevoz smo izvajali z dvema voziloma. V dru-
gem vozilu, to je bilo kombinirano vozilo, smo se nahajali podpolkovnik Miodrag 
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Andjelković, njegov spremljevalec in jaz s svojimi spremljevalci. Voznik in sovoznik 
sta bila izvidnika, na zadnjih sedežih sta sedela podpolkovnikov spremljevalec in 
poleg njega izvidnik TO. Midva s poveljnikom skladišča sva sedela na sredini, s tem, 
da sem jaz sedel na desni strani pri vratih. Med vožnjo je med nama, po predstavitvi, 
potekal kratek nevsebinski pogovor. 

Vsa pomembna križišča od skladišča JA do Občine Grosuplje so zavarovali poli-
cisti Policijske postaje Grosuplje. Širše varovanje pa je izvajal Protidiverzantski vod 
pod poveljstvom poročnika Boštjana Ivanka. Po prihodu do Občine Grosuplje so 
izvidniki neposredno zavarovali občinsko zgradbo, jaz pa sem pospremil podpolk-
ovnika do predsednika občine. Potem sem se vrnil na vhod občine, kjer sem čakal 
na konec razgovorov.

Tako strogo varovanje podpolkovnika Miodraga Andjelkovića smo izvajali zaradi 
presoje oz. možnosti, da lahko člani KOS-a (Kontraobveščevalna služba JA) naredijo 
nanj atentat in za to okrivijo TO.

Pri tem prvem kontaktu med predsednikom Občine Grosuplje in JA je med 
čakanjem na konec dogovorjenih aktivnosti prišla do mene tajnica predsednika 
Občine in me vprašala ali sem jaz Stasil Burja. Pritrdilno sem odgovoril in nadaljev-
ala je, da imam pri njej v pisarni klic iz pisarne notranjega ministra. Odšel sem z njo 
in prevzel telefonski klic, pozdravil in se predstavil. Na drugi strani je moški, čigar 
priimka se žal ne spomnim, dejal, da me kliče v imenu ministra za notranje zadeve. 
Ministra zanima ali lahko ugrabim komandanta vojaškega skladišča, tako kot je JA 
ugrabila v Mariboru poveljnika TO, Vladimirja Miloševića.

Odgovoril sem mu, da to lahko naredim, vendar, da to ni dobra poteza. V prim-
eru, da se poveljnik skladišča JA ne vrne v svojo enoto, bo lahko njegov namestnik 
razstrelil skladišče, zaradi česar lahko pride do rušenja hiš in večjega števila žrtev 
med civilnim prebivalstvom. Poleg tega mora ugrabitev odobriti minister za obram-
bo in ne neposredno minister za notranje zadeve. Minister za obrambo mora ukaz 
posredovati po liniji poveljevanja, in ko mi bo to ukazal poveljnik 57. ObmŠTO Miloš 
Šonc, bom to storil, čeprav te ideje ne podpiram. Zavedal sem se tudi, da so po 
mednarodnem pravu pogajalci zaščiteni.

Sogovornik iz ministrstva za notranje zadeve mi je odgovoril, da se bodo dogo-
vorili in me bo poklical nazaj. Povratnega klica ni bilo in podpolkovnika Miodraga 
Andjelkovića smo po končanih pogovorih varno pospremili nazaj do vojaškega 
skladišča JA. Ker se navedena zahteva tudi ni nikoli prenesla po uradni poveljniški 
liniji, je tako vse skupaj ostalo le pri poskusu oz. ideji. Po uspešno končani nalogi 
sem o vsem navedem poročal poveljniku 57. ObmŠTO.

Zapisal Stasil Burja
Ljubljana, 21. 11. 2020 
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Proslava, Ljubljana, 26.6.1991

Brezovica, 27.6.1991
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Brezovica, 27.6.1991

Ljubljana, 27.6.1991

Brezovica, 27.6.1991

Brezovica, 27.6.1991
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Ljubljana, 27.6.1991

Ljubljana, Vič, 27.6.1991Ljubljana, 27.6.1991
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Ljubljana, Šentvid, 27.6.1991

Ljubljana, Šentvid, 27.6.1991

Ljubljana, Vič, 27.6.1991

Ljubljana, Vič, 27.6.1991
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Ljubljana, 28.6.1991

Ljubljana, 28.6.1991Ljubljana, 28.6.1991



204 205

Ljubljana, 28.6.1991

Ljubljana, 28.6.1991

Ljubljana, 28.6.1991

Ljubljana, 28.6.1991
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Ljubljana, Šentvid, 30.6.1991

Brezovica, 2.7.1991

Brezovica, 30.6.1991

Ljubljana, Vič, 30.6.1991
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Ljubljana, 2.7.1991

Ljubljana, 2.7.1991

Ljubljana, 2.7.1991
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Ljubljana, 3.7.1991

Ljubljana, 4.7.1991Ljubljana, 2.7.1991
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Ljubljana, 11.7.1991Ljubljana, 11.7.1991
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Ljubljana, 12.7.1991

Ljubljana, 11.7.1991
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