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O avtorju

Avtor Jože Kuzman, se je rodil 02. 01. 1944 v Zgornjih Zrečah, nje-
gova pot vojaka in teritorialca pa se je začela leta 1968, ko je bil poslan v 
Bilećo, v Šolo rezervnih častnikov pehote JLA, kjer je septembra, dva mese-
ca pred ustanovitvijo teritorialne obrambe, dobil čin rezervnega vodnika. 
V času češke krize je stažiral v Strumici, makedonskem mestu na tromeji 
Jugoslavije, Bolgarije in Grčije, kjer je poveljeval 2. vodu, 2. čete, 2. bata-
ljona.

V Zreče se je vrnil spomladi 1969 in še isto jesen prevzel 2. vod Zreške 
čete TO, ko se je Jožeta med teritorialci že prijelo ime Joco. Po letu in pol 
dolgem vmesnem bivanju v Ljubljani, kjer je poveljeval spremljevalnemu 
vodu rezervne čete JLA, je v Slovenskih Konjicah prevzel novoustanovljen 
vod PSD TO, vod za proti specialno delovanje. Ob ustanovitvi inžinerijsko 
diverzantskega odreda TO, kateremu je poveljeval Jože Topolšek, je napre-
doval na položaj pomočnika poveljnika odreda za operativne zadeve in 
po preoblikovanju tega odreda v protioklepni odred TO, tudi njemu je pove-
ljeval Jože Topolšek, je prevzel dolžnost načelnika štaba odreda. 

V sredini devetdesetih let je sledila nova reorganizacija enot TO, ko je 
bil ukinjen protioklepni odred in ustanovljena dva nova in sicer 124. JOd 
TO ali jurišni odred in 143. DOd TO ali diverzantski odred, ki ga je prevzel 
avtor in mu s činom rezervnega stotnika 1. razreda poveljeval vse do raz-
pustitve enote, med vojno imenovane ČRNI VRAGI.

31. 03. 2004 je bil (zaradi starosti) črtan iz vojaške evidence.

Je eden od podpisnikov LISTINE 17. maj, 1990.

Od leta 2000 pa do leta 2008 je bil generalni sekretar Zveze veteranov  
vojne za Slovenijo.

Med drugimi priznanji je prejemnik Zlatega znaka ZRVSJ- Zveze rezervnih 

vojaških starešin Jugoslavije, Spominskega bojnega znaka OROŽJA NISMO 

ODDALI, Spominskega znaka TAJNA SKLADIŠČA in Reda I. stopnje Zveze vete-

ranov vojne za Slovenijo. 
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Resnica in resnice

S to navidezno dvojnostjo se soočimo tudi v tej knjigi, kjer se pre-
pletajo neizpodbitna dejstva in vse tisto, kar so doživeli in občutili po-
samezniki, ki pred nami razgrinjajo svoje resnice. Zgodovinska listina 
s 27 lastnoročnimi podpisi pogumnih mož, trdno odločenih, da kljub 
ukazu ne bodo predali orožja teritorialne obrambe Jugoslovanski ljud-
ski armadi, je eno izmed dejstev, nesporna resnica. Nastala je 17. maja 
1990, celo leto pred osamosvojitveno vojno. Če se ta ne bi iztekla kot 
se je, »bi listina postala naša lastnoročno podpisana smrtna obsodba... 
Od takrat je minilo že veliko let, toda vsakič, ob vsakem spominu na 
tisti dan in tisto odločitev, spreleti večino podpisnikov čuden smrtni 
strah,« po več kot dveh desetletjih ugotavlja avtor knjige Jože Kuzman. 
A to že ni več dejstvo, to je le ena izmed resnic. Vrednost te knjige pa 
je prav v mnoštvu posameznih resnic. »Zaradi pomanjkanja velikega 
števila dokumentov slonijo zapisani podatki zgolj na mojih spominih in 
spominih tistih, ki so mi pri tem pomagali. V knjigi sem želel našteti in 
opisati čim več dogodkov, podatkov, omeniti čim več oseb, toda leto 
1968, ko se je rodila teritorialna obramba, je že daleč in tudi leti 1990 
in 1991 nista več blizu,« pojasnjuje.

Kljub temu, ali pa prav zato, lahko bralec ne le spremlja, temveč 
tudi razume vse tiste korake, ki so vodili do osamosvojitvene vojne in 
dogajanje med njo. Ne prinaša pa knjiga odgovorov na prenekatero 
vprašanje, zakaj se nekaj je (ali pa ni) zgodilo po njej. »Teritorialci, ki 
so leto za letom preživeli nešteto ur na vojaških vajah in ki so bili trdno 
odločeni, da tudi za najvišjo ceno zavarujejo samostojno Slovenijo, po 
osamosvojitvi niso bili vredni niti tega, da bi jim kdo stisnil roko in 
morda rekel hvala. Nihče ni pričakoval velikega in bučnega slovesa, 
a da nas bo veliko kar na cesti izvedelo, da nismo več teritorialci, vo-
jaki, podčastniki in častniki, da nas ne potrebuje več, ne, tega nismo 
pričakovali,« z grenkobo pove Jože Kuzman. Knjigo je zato posvetil v 
prvi vrsti njim, teritorialcem, a tudi njihovim otrokom, vnukom in vsem 
prihodnjim rodovom.

Resnic je toliko, kot je ljudi,  
saj jo vsak vidi in občuti s svojimi očmi,  
s svojo bitjo - a vendar je resnica ena sama. 
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Prav mladi rod  je bil ena izmed spodbud za nastanek knjige. Jože 
Kuzman: »Na začetku mojega službovanja pri Zvezi veteranov vojne za 
Slovenijo smo ob dnevu spomina na mrtve pri pomniku padlim žrtvam 
vojne za Slovenijo na ljubljanskih Žalah pripravili skupno spominsko 
slovesnost. Ob svojcih padlih žrtev ter predstavnikih vlade, ministrstev, 
veteranskih organizacij in mesta Ljubljane, sta se je kot recitatorja ude-
ležila tudi učenec in učenka bližnje osnovne šole. Ko sem se jima na 
koncu zahvalil, me je učenec presenetil z vprašanjem: Kaj pa je sploh 
bilo to?«

Na to osnovno vprašanje odgovarja ta knjiga ob praznovanju 20-le-
tnice vojne za Slovenijo. Lahko jo sprejmemo kot pravo resnico o doga-
janju, v katero so bili vključeni naši ljudje: Konjičani, Zrečani in Vitanjča-
ni. Sami pripovedujejo, kako je bilo. Kdo bi bolje vedel? Prav je, da so 
zapisali svoje spomine, saj zna biti zob časa neusmiljen do spominov in 
resnice. Ne le, da jo izbriše, v njej lahko povzroči tako velike spremem-
be, da belo postane črno in obratno. Potem pa se izgubljamo v iskanju 
prave resnice. Nam to ni potrebno. Imamo Leto prej.

 Milena B. POKLIČ
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Čestitka naših županov

Spoštovani!

Vsak dan je poseben dan in vsak čas je poseben 
čas. Poseben čas je bil čas tistih dni pred 20. leti, 
v katerem so se za Slovenski narod razpletali 
najusodnejši dnevi v njegovi zgodovini.

A kljub vsemu  je bilo začuda vse močno dostojanstveno, kljub črnim in 
zastrašujočim vestem v srcih večine Slovencev ni umrlo upanje.

Osamosvojitev malega naroda ni majhno dejanje, zanjo je potrebno 
mnogo hrabrosti in mnogo enotnosti, bila je pogojena z uvedbo de-
mokracije, in prav zato, ker so ji botrovale široke demokratične odlo-
čitve, je lahko uspela.

Takrat ste bili med nami ljudje, ki ste se v polni meri zavedajoč resnosti 
tistega časa postavili v bran pravičnosti in skupnih ciljev. Mnogo vas je 
bilo v strnjenih enotah teritorialne obrambe, tu oz. na svojih nalogah 
in na svojih dolžnostih ste bili pripadniki policije, aktivne so bile enote 
civilne zaščite in tu so bili mnogi občani, med njimi ne gre prezreti naj-
pogumnejših, ki so v najtežjih trenutkih na svojih domovih uskladiščili 
orožje, pomagali s hrano in namestitvijo, ne gre prezreti vseh javnih 

župan  
Občine Slovenske Konjice  

Miran GORINŠEK

župan  
Občine Vitanje  

Slavko VETRIH

župan  
Občine Zreče 

mag. Boris PODVRŠNIK
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institucij, ki so s svojimi sklepi in delom podprle upravičen, prepo-
treben enkraten trenutek osamosvojitve. S svojimi dejanji ste doka-
zali svojo hrabrost, dokazali, da je narodna zavest vrednota, ki je ni 
moč kupiti za noben denar, dokazali, da lahko Slovenci enakopravno 
soustvarjamo zgodovino v družbi ostalih narodov sveta in zato Vam 
iskreno čestitam in izrekam vso zahvalo. Danes je Slovenija del sveta, 
ker želi sodelovati v dobrem in plemenitem in ki zna obenem živeti v 
različnosti.

V preteklih 20 letih ni šlo vse po načrtih, manjkalo 
je in manjka vse prevečkrat tiste začete enotnosti in 
volje izpred 20 let.

Vse to se odraža v kvaliteti življenja v našem vsakdanu.

Nov čas, ki je pred nami, naj bo čas novih priložnosti, 
ti praznični trenutki pa čas za radost in ponos.

Župan Občine Vitanje  
Slavko Vetrih 
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Oblikovanje Teritorialne obrambe (TO)

Bil je lep avgustovski dan, ko 
se je po letnem taboru gojencev 
Šole rezervnih častnikov 
pehote, v Avtovcu pri Gackem v 
Hercegovini, kot blisk razširila 
novica, da so enote Varšavskega 
sporazuma pod vodstvom 
Sovjetske zveze izvedle brutalen 
vojaški napad na eno od svojih 
članic, Češkoslovaško, in to 
samo zato, ker so si Čehi ter 
Slovaki zaželeli le boljšega 
in lepšega življenja v novi 
demokratični domovini, sami in 
brez »velikega brata«.
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Oblikovanje Teritorialne obrambe (TO)

Oblikovanje  
Teritorialne obrambe (TO)

To, za mnoge nerazumljivo dejanje, je marsikje 
in tudi pri nas v Jugoslaviji povzročilo najprej ne-
jevero v smislu, saj to ni mogoče, nato zgražanje 
in nazadnje strah. Ves vojaški in državni vrh se je 
začel zavedati, da obramba države ne sme biti na 
skrbi ter ob pomoči takšnih ali drugačnih zavezni-
kov, temveč je to ena od temeljnih dolžnosti vsake 
države same. Pri nas je bilo vedno veliko pripomb 
na počasnost državnih organov, partije in vojske, ti 
dogodki pa so dokazali, kaj vse je mogoče, če se 
le hoče. Niti 100 dni ni minilo od tega napada na 
Češkoslovaško, že je bila v Jugoslaviji ustanovljena 
teritorialna obramba. To ni bila neka novost, saj se 
je že leta 1958 v Jugoslaviji uveljavljala »Doktrina 
vseljudske vojne«, ki pa se nekako ni »prijela« vse 
do usodnega leta 1968, ko se je izkazala kot edi-
na možnost učinkovite obrambe pred morebitnimi 
pritiski in tudi morebitnim oboroženim napadom 
na državo.

Teorija SLO (splošnega ljudskega odpora) je 
predvidevala raznovrstne oblike odpora morebi-
tni agresiji na državo. Glavna oblika odpora je bil 
oborožen boj, ki so ga dopolnjevale še druge obli-
ke, kot so politična, propagandna, ekonomska, 
psihološka in podobno. Vse s ciljem zmage nad 
nasprotnikom. Za vodenje SLO in DS so bili na vseh 
ravneh, od države, republik do občine, ustanovlje-
ni komiteji za SLO in DS, ki so jih vodili predsedniki 
komitejev Zveze komunistov. Takšen komite je bil 
ustanovljen tudi v naši Občini Slovenske Konjice. 

Pri oblikovanju teritorialne obrambe v letih 
1968 - 1969 je šlo najprej za to, da se pobriše 
prah iz že sprejetih dokumentov. Že naslednji ko-
rak pa je bil, da so bili vsi partizansko-teritorialni 
bataljoni, teritorialne čete in diverzantski odredi, 
do takrat v pristojnosti JLA, po novem dodeljeni v 

pristojnost družbeno-političnih skupnosti oziroma 
republik in občin. Še dolgo po vojni za Slovenijo 
pa so vrhovi JLA v ustanovitvi teritorialne obrambe 
videli republiško vojsko in to, da je bila TO, tako je 
trdil general Veljko Kadijević, velika prevara. Mo-
goče je bila res prevara, toda ta nam je čez dobrih 
20 let prišla še kako prav.

Zakaj? Teritorialna obramba je bila ustanovlje-
na v vseh nekdanjih republikah, toda prav v Slo-
veniji je najbolj napredovala, tako v svoji vojaški 
organiziranosti, opremljenosti kot izurjenosti. Slo-
venska vojska, ki je bila do takrat že dvakrat uki-
njena, prvič leta 1919 in drugič 1945, se je ponov-
no rojevala. To je bila s prebivalstvom povezana 
vojska in osnova v obrambnem sistemu republike. 
Enote in štabi teritorialne obrambe so bili organizi-
rani s strani delovnih ljudi in državljanov, tam, kjer 
živijo in delajo, ne da bi se ločili od svojih delov-
nih obveznosti, razen, ko se aktivirajo za izvajanje 
oboroženega boja ali za samozaščito. Splošni ljud-
ski odpor bi lahko opisali kot oboroženo ljudstvo, 
ko so vsi državljani vojaki in vsi vojaki državljani. 

Še pred sprejetjem pomembnega odloka o 
ustanovitvi Štaba za ljudski odpor Socialistične re-
publike Slovenije (skrajšano Štab za SLO SRS), ki 
ga je sprejel Izvršni svet Skupščine RS (takratni re-
publiški sekretar za narodno obrambo je bil parti-
zanski general Rudolf Hribernik - Svarun), so bili na 
podlagi 152. člena Ustave SR Slovenije 26. oktobra 
1968 sprejeti sklepi in priporočila o nalogah na po-
dročju ljudske obrambe.

V njih je bilo zapisano med drugim tudi nasled- 
nje:

»Skupščina SR Slovenije se strinja s programom 
ukrepov Sveta za ljudsko obrambo SRS in z delom 
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Oblikovanje Teritorialne obrambe (TO)

Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo, ki 
zagotavljajo organiziranost ter pripravljenost orga-
nov, organizacij in državljanov za uspešno uresni-
čevanje načel vseljudskega odpora.

Program sprejetih obrambnih ukrepov Sveta za 
ljudsko obrambo SRS, ki se že izvaja, je treba stal-
no dopolnjevati.

Republiški upravni organi in občinske skup-
ščine naj skladno s programom Sveta za ljudsko 
obrambo preizkusijo ter dopolnijo svoje obstoječe 
načrte obrambnih nalog in ukrepov. Pri tem naj 
upoštevajo vse nove možnosti in naloge, ki izha-
jajo iz razširjenih pristojnosti občinskih skupščin 
glede operativne uporabe enot TO.«

Dvajsetega novembra 1968 je bil sprejet od-
lok o ustanovitvi Štaba za SLO SRS in ta dan 
štejemo za rojstni dan Teritorialne obrambe 
Slovenije.

V odloku, pomembni točki II., je bilo opredeljeno, 
da štab:

•	 sodeluje v pripravah in pri uresničevanju 
načrtov za splošni ljudski odpor v SR Sloveniji;

•	 preučuje in spremlja sodobne oblike, metode 
in sredstva, zlasti oboroženega odpora; 

•	 ustanavlja in organizira enote za oboroženi 
splošni ljudski odpor;

•	 pri uresničevanju svojih nalog sodeluje z 
JLA in Republiškim sekretariatom za ljudsko 
obrambo.

V novi doktrini splošne ljudske obrambe sta 
bila obrambni koncept in splošni ljudski odpor 
obravnavana izredno resno, vloga TO pa je bila v 
njej posebej poudarjena. V tem konceptu se je za-
čutila možnost za razvoj svoje lastne vojske. V Slo-
veniji je tako, tudi po zaslugi izvrstnih poveljnikov 
TO, bojno usposobljena in patriotsko motivirana, 
nastajala republiška oziroma slovenska vojska. Ta 
vojska je bila trdno povezana z različnimi struktu-
rami v republiki, pa tudi z narodom in tako se je 
že leta 1968 uveljavilo tisto, po čemer so Slovenci 
hrepeneli že od leta 1919 in 1945 dalje, ko so pr-

vič in nato še drugič izgubili svojo vojsko. Kar je 
nastajalo po letu 1968 kot nova slovenska vojaška 
sila, je nastajalo zato, ker so se ljudje zavedali, da 
le oborožena in organizirana ter usposobljena voj-
ska zagotavlja razvoj in obstanek slovenstva. 

V Zakonu o ljudski obrambi SFRJ iz marca 1969 
je bilo opredeljeno, da tvorijo oborožene sile celo-
to, organizirane pa so v formacijah JLA in TO. Do-
ločeno je bilo tudi, da se enote TO samostojno ali 
skupaj z JLA z orožjem bojujejo zoper sovražnika.

Za TO so bili pomembni nekateri členi tega zakona, 
in sicer:

12. člen

TO se organizira po enotnih načelih na ozemlju vse 
države. TO sestavljajo enote in službe teritorialne 
obrambe, v vojni tudi milica.

16. člen

Občina, pokrajina in republika ter delovna organi-
zacija so odgovorne za organizacijo in pripravo enot 
TO, ki jih oblikujejo.

17. člen

Službe TO so izvidniška služba, služba za obveščanje 
in alarmiranje in druge službe, ki jih po potrebi usta-
novi družbeno-politična skupnost. 

Vsaka občina je na svojem območju organizi-
rala ljudsko obrambo in zaščito prebivalstva, or-
ganizirala ter pripravljala teritorialno obrambo, ob 
morebitnem napadu na državo pa bi organizirala 
in vodila vseljudsko obrambo- splošni ljudski upor 
(SLO). Splošni ljudski odpor se je opiral na vse člo-
veške, gmotne in druge zmožnosti, v njem pa naj 
sodelujejo vsi sposobni prebivalci, vključeni v po-
sebne sile SLO. Za opravljanje posebnih nalog SLO 
so bile organizirane oborožene sile, civilna zaščita 
in služba za opazovanje ter obveščanje. V Slove-
niji je bila organizirana tudi Narodna zaščita, ki je 
predstavljala organizirani samoobrambni in samo-
zaščitni način delovanja prebivalstva, ki pa ni bila 
vključena v posebne sile SLO in DS. Pod imenom 
Narodne zaščite je bil v letu 1990 izpeljan pomem-
ben projekt MSNZ - Manevrska struktura narodne 
zaščite.
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Oblikovanje Teritorialne obrambe (TO)

Ustanavljanje TO pri nas
V takratni občini Slovenske Konjice, v kateri sta 

bili vključeni še zdajšnji občini Vitanje in Zreče, je 
bil za ustanavljanje enot TO zadolžen Tone Arnuš, 
ki je v okviru občinskega oddelka za obrambo od-
govarjal za civilno zaščito. Glavni organizator TO 
je bil Jože Višnar, nekdanji partizan in v tistem 
času učitelj v Špitaliču. Čeprav naloga ni bila videti 
enostavna, sta imela srečo, da sta s pomočjo soor-
ganizatorjev, Franja Marovška, Avgusta Bogatina, 
Mira Župančiča in drugih, v rezervnih partizansko-
-teritorialnih enotah JLA našla potrebne ljudi. Te 
enote so bile takrat ustanovljene in namenjene za 
neposredno pomoč JLA in so ji bile v celoti podre-
jene, niso pa bile kadrovsko popolne. Imele so le 
svoje komandirje, nekaj orožja in uniform. Sklici 
teh enot so bili redki in še takrat samo za kakšen 
dan, pa še to največkrat v nekdanjem mladinskem 
domu v Slovenskih Konjicah. 

In prav v teh enotah, v njihovih jedrih, so 
Jože Višnar in soorganizatorji »nove« teritorialne 
obrambe našli ljudi, ki so postali prvi komandirji 
enot TO pri nas, in sicer Staneta Paholeta, Borisa 
Podvršnika, Alojza Kranjca in Franca Mlinška. Prvi 
trije so že imeli končano šolo za rezervne vojaške 
starešine in častniške čine, četrti pa je bil podča-
stnik z uspešno zaključeno ustrezno podčastniško 
izobrazbo.

Jože Višnar, organizator ustanavljanja enot TO 
in hkrati tudi njen prvi komandant, je odgovarjal 
za vse, tako za formiranje enot, začetno vzgojo 
in urjenje, materialno oskrbo ter drugo. Njegovo 
delo pri ustanavljanju prvih enot, povsem na za-
četku čete TO v velikosti dveh strelskih vodov v 
Konjicah, je bilo povsem samostojno in ločeno od 
upravnega organa za ljudsko obrambo. Podrejen 
je bil le predsedniku Skupščine občine, takrat je bil 
to Florjan Jančič, in Pokrajinskemu štabu vzhodne 
Štajerske, ki ga je vodil polkovnik Ivan Gradišek z 
namestnikom, polkovnikom Janezom Gomazelom, 
neposredno odgovornim za teritorialno obrambo 
Slovenskih Konjic. 

Tone Arnuš, v sredini.

Jože Višnar Franjo Marovšek      

Podpolkovnik Janez Gomazelj s teritorialci Vitanja.
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19. februarja 1971, je bil sprejet 
sklep o ustanovitvi službe 
priprav za organizacijo 
splošno-ljudskega odpora na 
seji občinskega zbora in seji zbora 
delovnih skupnosti v Slovenskih 
Konjicah
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Zaradi velikosti in obsega teh nalog je kasneje 
prišlo do kadrovske okrepitve v službi za organiza-
cijo splošno-ljudskega odpora. Leta 1970 je bil za 
to področje s sklepom Skupščine občine kot or-
ganizator najprej zaposlen Franjo Marovšek, ki je 
v pomoč dobil administrativno sodelavko, gospo 
Podgrajšek, in Karla Ferliča za občasnega skladišč-
nika. 

Vodja priprav je ostal vodja. Položaj komandan-
ta bataljona, ki je bil sestavljen iz Konjiške, Zreške, 
v kateri je bil tudi Vitanjski vod, in Loške čete, pa 
je v začetku leta 1970 za kratek čas prevzel Avgust 
Bogatin in nato Franc Ban, s tem, da je Avgust Bo-
gatin ostal njegov namestnik.

Določila v omenjenem zakonu so bila eno, v 
praksi pa je bilo kar precej težav, predvsem zara-
di kadrov in njihove ustrezne vojaške izurjenosti, 
oborožitve, oblek, obutve ter druge opreme.

Po pripovedovanju Franja Marovška je orožje 
zagotovila JLA. Malenkost, nekaj trofejnih pušk, 
dva puškomitraljeza in malo streliva, je bilo še od 
prej v začasnem skladišču v občinskih prostorih, 
večino pa so pripeljali iz skladišča JLA v Pečovniku 

pri Celju. Prav vse je bilo iz 2. svetovne vojne in v 
veliki večini že tudi odpisano. Šlo je zgolj za lah-
ko pehotno oborožitev, in sicer ruske pištole ter 
brzostrelke PPŠ Špagin, puške M 48 kalibra 7,9 
mm in puškomitraljeze M 37 ter M 43, tudi kalibra 
7,9 mm, in en mitraljez, »težko bredo«, za katero 
pa je bilo nabojev samo za vzorec. Ob zastarelosti 
orožja je bil problem tudi v njegovi količini, saj ga 
ni bilo dovolj za vse pripadnike in je šlo orožje v 
času vojnih vaj dobesedno iz roke v roko. Skupaj 
ga je bilo le toliko, da bi lahko z njim oborožili 
največ tri strelske vode, shranjeno pa je bilo v zasil-
nem skladišču v občini, levo od njenega zdajšnjega 
glavnega vhoda. 

Tudi uniform in čevljev ni bilo dovolj, zato je 
bilo vse shranjeno v priročnem skladišču.

Nihče od pripadnikov ni imel svojega orožja, ne 
uniforme in ne čevljev, za vsako vajo so jih dobili iz 
skladišča, kamor so vse to po koncu vaje tudi vrnili. 
Ker je bilo orožje staro in v več primerih tudi že 
popravljeno ali celo odpisano, ni bila mogoča niti 
njegova evidenca, kajti na marsikaterem kosu so 
bile vtisnjene dve ali celo tri serijske številke. 

Poveljstvo in poveljniki TO s podpolkovnikom Ivanom  
Gradiškom, od leve v prvi klopi; Ivan Gradišek, Tone Obrul, v 
drugi; Franjo Tepej, v tretji; Ivan Pavlič, Franc Mlinšek, Boris 

Podvršnik in v četrti; Alfonz Šelih, Stane Pahole in Alojz Krajnc.

Od leve v prvi vrsti; Avgust Bogatin, v drugi; Tone Šporar, 
Slavica Krušič Obrul, Dušan Zidar, v tretji; Avgust Punčuh, 
Janez Kladnik, v četrti; Ivan Štern, Ivan Umnik in v zadnji; 

Jože Kuzman, Alojz Groleger in Branko Polanec. 
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Da je bilo vse res šele na začetku, se je videlo 
tudi po tem, da sprva niso imeli svoje pisarne in 
so uradovali kar v skladišču. Niso imeli niti železne 
blagajne za shranjevanje kartoteke nabornikov in 
drugih pomembnih dokumentov, zato je bila edi-
na »rešitev« v vsakodnevnem pečatenju pisarne. 
Toda, tudi železno blagajno so kmalu dobili.

Prvenstvena naloga organizatorjev je bila, da v 
kartoteki vojaških obveznikov najprej poiščejo pri-
merne kandidate za pripadnike TO in še posebej 
za komandirje posameznih enot ter drugih funkcij. 
Z vsemi kandidati za komandirje so bili opravlje-
ni pogovori in vsak je bil seznanjen z razpoložljivo 
oborožitvijo ter opremo.
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Prve enote TO: 
Četa TO Slovenske Konjice:

 Komandir čete:  Stane Pahole  
 Politkomisar:  Alfonz Šelih  
 Komandirji vodov:  Janez Kladnik,  
  Kovše Franc, 
  Rojko Budislav

Stane Pahole na sestanku.

Stane Pahole na čelu Konjiške čete.
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Četa TO Zreče:

 Komandir: Boris Podvršnik  
 Politkomisar:  Ivan Umnik  
 Komandirji vodov:  Srečko Naglič,  
  Edi Meglič, 
  Tone Hren

Zreška četa - sestanek.

Partizanska borca Vinko in Ivan Brglez z zastavo in komandir Boris Podvršnik na čelu Zreške čete.
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Četa TO Loče: 

 Komandir:  Alojz Krajnc  
 Politkomisar:  Milan Škorc 
 Komandirji vodov:  Franc Bremšak,  
  Fevžer Marjan, 
  Karl Črešnar

Poveljnik Loške čete razlaga svojo odločitev.

Partizanski borci Pušnik Stane, Božo Kranjc z zastavo, Franc Metličar in komandir Alojz Krajnc na čelu Loške čete.
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Četa TO Vitanje: 

 Komandir: Franc Mlinšek  
 Politkomisar:  Oto Marinčič

 Komandirji vodov:  Slavko Pogorevc,  
  Franc Mučenik, 
  Vinko Arlič

Franc Mlinšek, s svojimi poveljniki vodov.

Franc Mlinšek, s svojo četo v Vitanju.
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V tistem času smo za funkcije 
poveljujočih častnikov in podčastnikov 
uporabljali nazive po zgledu JLA, npr. 
komandir oddelka, komandir voda ali 
komandir čete, oziroma komandant 
bataljona, komandant odreda ali 
komandant Občinskega štaba 
teritorialne obrambe. Ker pa smo si vsi 
čim prej želeli imeti Slovensko vojsko, 
smo začeli uporabljati naše besede 
in nič več komandir ali komandant, 
temveč poveljnik oziroma poveljujoči. 
Če je kdo še naprej uporabljal stare 
izraze, sploh recimo za komandirje 
oddelka ali voda, pa tudi ni bilo nič 
hudega.

Prvi postroj enot TO je bil leta 1969 v Loški 
gori na domačiji Fijavž in to le nekaj mesecev po 
ustanovitvi Teritorialne obrambe Slovenije. Dobra 
volja med pripadniki, pripravljenost za sodelova-
nje, veliko medsebojnega prijateljstva in poznan-
stev, tovarištvo, vse to je bilo več vredno od po-

manjkanja orožja, neustreznih uniform in obutve. 
Tudi povelja in ukazi v srbohrvaškem jeziku niso 
bili moteči, kajti vsi smo še iz časov služenja v JLA 
poznali samo te. Tako smo bili oblečeni v uniforme 
sivomaslinaste boje ali sivo-olivne barve, prepasani 
smo bili z opasači ali s pasovi, naboje smo imeli 
shranjene v fišeklijah ali na pasu pritrjenih torbicah 
za strelivo, glavni deli puške so bili kundak ali ko-
pito, zatvarač ali zaklep, nišan in mušica ali prednji 
in zadnji merek, najljubša komanda ali povelje pa 
je bilo voljno ali prosto; pa še in še, toda na srečo 
ne več za dolgo. 

Ob četah in vodu se je takrat predstavil tudi 
prvi vod mladink ter mladincev prostovoljcev, ki jim 
je poveljeval Dušan Zidar. Od takrat dalje so bili 
mladi prostovoljci vedno z nami. 

Potreba po boljšem, lažjem in usklajenem po-
veljevanju ter vodenju je privedla do ugotovitve in 
nato tudi sklepa, da se naj vsa teritorialna obram-
ba Slovenskih Konjic preuredi v samostojni bata-
ljon s poveljnikom Francem Banom, leta 1973 pa 
se naj bataljon ob razvitju svoje zastave predstavi 
najprej v Zrečah in v Konjicah. 

Takrat je bilo prvič, da so naši ljudje videli, s 
kakšno oboroženo silo razpolagajo in kdo sploh so 
bili ti njihovi teritorialci. 

Priprave bataljona na prvo predstavitev v Slovenskih Konjicah

Mladinci ob prvem sklicu enot TO v Loški gori –  
desno častnik TO Dušan Zidar
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Mladinke - prostovoljke na Rogli, četrti z leve Dušan Zidar Mladinci - prostovoljci na urjenju leta 1977

Leva, leva, leva ..., ob starem drevoredu pri Zreški šoliPoveljnik bataljona Borisa Vinterja izroča prapor praporščaku Francu Mlinšku

Bataljonsko zaledje in Ivan JelenkoZbor bataljona TO s poveljnikom Francem Banom in člani poveljstva na Rogli



28

Oblikovanje Teritorialne obrambe (TO)

V poveljstvu bataljona Boris Vinter smo v krajšem 
ali daljšem obdobju bili naslednji člani: 

poveljnik Franc Ban, namestnik Avgust Bogatin, 
politični komisar Tone Obrul, poveljniki in politko-
misarji čet Slovenske Konjice, Loče, Zreče in voda 
Vitanje: Stane Pahole, Alfonz Šelih, Alojz Kranjc, 
Milan Škorc, Boris Podvršnik, Ivan Umnik, Franc 
Mlinšek in Viktor Jager, ter ostali člani poveljstva 
ali poveljniki samostojnih enot: Janez Kladnik, Ivan 
Pavlič, Branko Polanec, Avgust Punčuh, Tone Špo-
rar, Slavica Jurač, Dušan Zidar, Alojz Groleger, Ivan 
Štern, Jože Kuzman, Vlado Bajda, Silvo Brglez, Adi 
Jelenko, Franc Žnidaršič, Ivan Jelenko, Stanko Gol-
čer in Stanislav Beranič, ter redno zaposlena Maks 
Tajnikar in Julijana Punčuh. Kasneje, po ustanovi-
tvi Občinskega štaba TO, pa še novi pripadniki in 
pripadnice stalne sestave, in sicer: Tone Kolar kot 
prvi poveljnik štaba, Alojz Groleger kot njegov na-
slednik, skladiščnik Franc Kodrič, Peter Mlakar in 
Slavica Rabič Felicijan ter občasno Marinka Marzi-
došek in Marta Plajh.

V letu 1974 je prišlo do pomembnega 
preoblikovanja, ustanovljen je bil 
Občinski štab teritorialne obrambe 
Slovenske Konjice - OŠTO, na mesto 
poveljnika je bil imenovan Anton 
Kolar, takrat najmlajši profesionalni 
komandant občinskih štabov TO, za 
skladiščnika pa Franc Kodrič.

Po vsej Sloveniji je bilo takrat vseh pripadnikov 
dobrih 51.500, od njih pa oboroženih večinoma 
samo z lahkim pehotnim orožjem okoli 36.800 in 
to največ s puškami, ostali pa z brzostrelkami, s 
polavtomatskimi puškami, puškomitraljezi in z roč-
nimi raketometi. Minometov TO še ni imela, imeli 
pa so 80 netrzajnih topov in 24 tricevnih protile-
talskih topov kalibra 20 mm. Takšno slabo stanje 
so dobro poznali v vrhu TO, zato je Slovenija iz 
tujine nemudoma uvozila 500 brzostrelk Ingram in 

nekaj ostrostrelnih pušk, kar so v JLA pričakovano 
takoj označili za nevarno početje ter vir ogrožanja. 
Zaradi tega so s položajev odstavili poveljnika Re-
publiškega štaba TO Slovenije, generalmajorja Bo-
jana Polaka - Stjenko, in načelnika, generalmajorja 
Alberta Jakopiča - Kajtimira.

Ob vedno večji podpori in prispevkih delovnih 
organizacij se je začelo precejšnje nakupovanje 
novega orožja, uniform, čevljev in druge vojaške 
opreme, zaradi česar je staro skladišče postalo 
premajhno. Poiskati je bilo treba nove prostore 
za skladiščenje, in sicer tam, kjer sta bila orožje in 
oprema zaradi hitrejše mobilizacije enot čim bolj 
»pri roki«; to je na krajih formiranja enot, in si-
cer orožje za konjiško četo, nekoliko kasneje tudi 
orožje poveljstva bataljona in prištabnih enot še 
v dotedanjem skladišču na občini, za Zreško četo 
v skladišču tovarne Unior v Zrečah, Loško četo v 
prostorih tamkajšnje opekarne in Vitanjski vod v 
Tovarni kovanih izdelkov, zdajšnjih prostorih Uni-
orjevega obrata na Fužinah pri Vitanju. Nekaj min-
sko-eksplozivnih sredstev je bilo prepeljano v skla-
dišče JLA v Bohovo pri Hočah. Pri izbiri teh lokacij 
je bilo pomembno tudi to, da so imela ta podjetja s 
čuvaji organizirano dnevno-nočno varovanje. 

Za skladiščenje in vzdrževanje orožja so skrbeli 
poveljniki enot s svojimi podrejenimi.

Za moralo



29

Oblikovanje Teritorialne obrambe (TO)

Čeprav so bile vse enote pehotne, je bila izo-
brazba starešin silno pestra. Tako so bili v enotah 
nekdanji pripadniki konjenice, artilerije, protiletal-
skih enot, mornarji, podmorničarji, letalski meha-
niki in vsi drugi, ki jih JLA trenutno ni potrebovala, 
zato jih je lahko dobila TO. Izbor starešin TO je zato 
v začetku, v prvi fazi, delno slonel na že omenjenih 
partizanskih starešinah in starešinah iz rezerve JLA, 
sčasoma pa so njihovo delo prevzemali mlajši, ki so 
končali eno od šol za rezervne častnike. Pri tem ka-
drovanju mladih vojakov rezervistov v JLA ali TO so 
bili pomembni dobri odnosi ter razumevanje med 
TO in občinskim Oddelkom za ljudsko obrambo 
Slovenske Konjice. V nadaljevanju razvoja TO pa 
je bilo velikega pomena stalno vojaško strokov-
no izpopolnjevanje vseh njenih pripadnikov in to 
na vseh nivojih, od vojaka do poveljnika, strelca, 
diverzanta, vezista, pirotehnika in drugih vojaško-
-evidenčnih specialnostih. Ni bilo meseca, ko ne 
bi bil vsaj en častnik na izobraževanju in tudi ne 
meseca, ko bi ne bila na urjenju kakšna od naših 
enot, katero od poveljstev ali skupina specialistov.

Nakupi novega orožja, uniform, obutve, dru-
ge intendantske opreme in novih sredstev zvez 
pa so opozorili na precej velik problem, in sicer 
na pomanjkanje ustreznih prostorov. Poleg tega 

se je potrdil tudi star domač pregovor, da imaš 
vse, kar potrebuješ, za svojim hrbtom. Ob enem 
od mnogih poveljniških pohodov, ko smo se hla-
dili pod krošnjo mogočnega oreha na dvorišču pri 
Ločnikarju v Skomarju, se je dobesedno izza hrbta 
pojavila ideja, da bi si lahko iz propadajočega mla-
dinskega doma v Slovenskih Konjicah uredili svoj 
dom TO. Utrujenosti je bilo takoj konec in ideje ter 
predlogi so začeli kar vreti iz prisotnih. Krona tiste-
ga dne je bil dogovorjen datum otvoritve doma, ki 
bi naj bila ob 30. obletnici osvoboditve, to je bilo 
leta 1975 ali že čez dobro leto. 

Franc Ban bi ne bil Franc Ban, če ne bi znal za 
to idejo takoj navdušiti in prepričati vse odgovorne 
v občinskem komiteju, občinski skupščini in delov-
nih organizacijah, ki so prevzeli celotno finančno 
breme. Ustanovljeni so bili gradbeni odbor, de-
lovne skupine, izbran je bil ustrezen predlog pro-
storske razporeditve, začelo se je s pridobivanjem 
ustreznih dokumentov in takoj za tem že tudi z 
izdelavo načrtov. Arhitekt Sajevic je znal prisluhniti 
željam teritorialcev in tudi še med delom sprejeti 
kakšno pripombo ali predlog in to upoštevati. Z 
udarniškim delom so teritorialci najprej podrli do-
trajano streho in vedno pomagali, kadar je bilo to 
kje potrebno. 

Obisk direktorjev in politikov pri bataljonu na Rogli. V uniformi, direktor Konusa, Jure Pokorn.
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 Po prvotnem načrtu in željah bi moral novi 
dom imeti prostore za občinski štab, dva učna ka-
bineta, telovadnico ali večnamensko dvorano, go-
stinski del, kegljišče in seveda prepotrebna skladi-
šča. Kasneje je padla ideja še za savno in leta 1975 
je bilo vse to tudi narejeno. 

Vsa gradbena, inštalaterska, pleskarska, kera-
mičarska in druga dela so opravila domača podje-
tja. Včasih se je, sploh pri tujih dobaviteljih, kje kaj 
zataknilo in takrat so priskočili na pomoč prijatelji 
iz Republiškega štaba za teritorialno obrambo, z 
načelnikom generalpolkovnikom Brankom Jerki-
čem ter poveljnikom generalpolkovnikom Rudol-
fom Hribernikom - Svarunom. 

Za končno vsebino smo spet poskrbeli terito-
rialci sami. Za kabinet inženirije smo izdelali naj-
različnejše protidesantne in makete z načini mini-
ranja raznih objektov ter še in še, ko se je samo s 
pritiskom na gumb pokazalo tisto, kar se je želelo 
pokazati. Ko je začelo primanjkovati časa, elektri-
ke pa v kabinetih še ni bilo, so si fantje v kabinetu 
inženirije pomagali kar z naglavnimi diverzantski-
mi svetilkami. V kabinetu taktike in oborožitve je 
bilo nato v presekih predstavljeno naše pehotno 
orožje, maketa za učenje taktičnih postopkov, ski-
ce, risbe in zemljevidi ter drugi učni pripomočki, 
urejena je bila tudi dokaj bogata zbirka strokovne 
vojaške literature. 

Ustvarili smo pogoje, s katerimi je bila poveča-
na kakovost vzgoje in urjenja naših pripadnikov. 

Tudi štab je dobil nove prostore, 
in sicer dve popolnoma opremljeni 
pisarni s sanitarijami ter parkiriščem. 
Slednje je bilo po potrebi tudi 
prireditvena ploščad. Ob vhodu v dom 
je bila vgrajena marmorna plošča z 
napisom DOM TERITORIALNIH ENOT 
BORIS VINTER, nasproti plošče pa je 
bil na zelenici postavljen doprsni kip v 
spomin na Borisa Vinterja, najmlajšega 
komandanta Šlandrove brigate, ki je 
padel maja 1945. leta.

Veliko dela je bilo tudi s preurejanjem klubske-
ga in gostinskega dela, urejanjem velike športne 
dvorane z raznimi športnimi orodji ter kegljiščem 
in savno. V kletnih prostorih z dostopom iz dvori-
šča pa je nastalo prepotrebno skladišče in za konec 
je ostala samo še organizacija slovesne otvoritve.

OTVORITEV DOMA je bil dogodek, kot ga do 
takrat v Slovenskih Konjicah še ni bilo. Vsa slo-
vesnost je potekala v dveh delih, in sicer v veliki 
paradi vseh enot TO, enot civilne zaščite, milice, 
tabornikov, pionirjev, učencev, lovcev, rezervnih 
vojaških starešin, delovnih organizacij in društev. 
Celotna parada je bila videti kot tista v Beogradu v 
malem, le da smo si mi morali terenski vojaški av-
tomobil za našega poveljnika izposoditi v vojašnici 
v Slovenski Bistrici. 

Na slovesni tribuni pred Kulturnim domom se 
je zbralo več kot 20 generalov in narodnih herojev 
z generalpolkovnikom ter takratnim načelnikom 
Generalštaba JLA, Ivanom Dolničarjem na čelu. 
Zraven so bili politiki in gospodarstveniki iz občine 
ter republike. Vse je bilo res na visokem nivoju. 

Nekaj mesecev pozneje je general Ivan Tavčar 
povedal, kako ga je malo po tem velikem dogodku 
tovariš Tito vprašal, kaj se je zgodilo v majhnem 
kraju pod Pohorjem, kjer se je zbralo toliko gene-

Plošča doma Teritorialnih enot Boris Vinter



31

Oblikovanje Teritorialne obrambe (TO)

ralov in narodnih herojev. Ko mu je general odgo-
voril, da je šlo za odprtje prvega doma TO v tedanji 
državi, je rekel: »Pa zakaj niste še mene povabili?« 

Slovesni del otvoritve se je dogajal na plošča-
di pred domom, kjer je pred razvrščenimi terito-
rialci slavnostni govornik Ivan Dolničar izrekel vso 
pohvalo za Dom TO, prvi v Jugoslaviji. Po ostalih 
krajših pozdravih in čestitkah je sledil ogled doma. 
Takrat je marsikdo od gostov dobesedno utihnil, 
kasneje pa so začeli s pohvalami za idejo o domu, 
načrtih in izvedbi, v katero je bilo vloženega veliko 
prostovoljnega dela. 

O tem dogodku so v naslednjih dneh poročali 
praktično vsi mediji. Posebno v vojaških časopisih 
JLA se temu delu nikakor niso mogli dovolj načudi-
ti. Pa ne samo v medijih, celotni vojaški vrh se je o 
tem dogodku razgovoril, pa ne le zaradi dogodka 
samega, temveč tudi zato, ker je bilo to delo veči-
noma rezervne sestave TO.

V naslednjih mesecih so si različne vojaške de-
legacije dobesedno podajale kljuke novega doma 
in vsi so izrekali samo pohvale. Nekaj pohval pa je 
bilo tudi takšnih »skozi zobe« in ker nekateri niso 
mogli najti nič drugega, so zamerili to, da so bili že 
na paradi vsi častniki oblečeni v nove uniforme, po 
kroju povsem enake uniformam JLA, le da je bilo 
blago boljše kvalitete. Ti kritiki so se zmrdovali na 
malo bolj zeleno barvo blaga, po njihovem so bile 
uniforme tudi šivane s sukancem drugačne barve 
kot uniforme JLA, pa tudi gumbi menda niso bili 
prave oblike niti barve. Smo se pa zato fantje v njih 
toliko bolje počutili in ostali vse do današnjih dni 
hvaležni teritorialcem iz Velenja, ki so si jih dali prvi 
izdelati ter jih istočasno naročili še za nas, Konjiča-
ne. S teritorialci iz Velenja je potekalo neko poseb-
no prijateljsko tekmovanje, ki ga je pri obojih omo-
gočala sorazmerno visoka razvitost gospodarstva. 
Ta je bila visoka tudi v državnem merilu. Velenjski 
partijski sekretar in poveljnik Franjo Korun ter naš 
Franc Ban sta tako dobro sestavila dodatni sistem 
financiranja TO prek samoupravnih sporazumov s 
podjetji, da sta o tem celo predavala drugim po-
veljnikom OŠ TO v Poljčah, v tamkajšnjem Centru 
obrambne vzgoje.

V tistem času, v sedemdesetih in 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja, 
je bila naša občina po gospodarski 
razvitosti res v samem slovenskem in 
razumljivo tudi jugoslovanskem vrhu. 
To je pomenilo tudi ustrezne pogoje 
za celoten razvoj naše teritorialne 
obrambe.  

Prvi dom TO v Jugoslaviji

Prostori OŠTO
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Šahovsko tekmovanje s pripadniki JLA

Načelnik generalštaba Jugoslovanske vojske general polkovnik Ivan Dolničar, 
(drugi z desne), v pogovoru s Francem Mlinškom

Enota Milice pred praporščaki Zveze borcev

Parada 1975: od leve Dimitrij Štefič, praporščak  
Veko Marzidošek, Viktor Jager in Maks Tajnikar ter častna 

straža od leve; Alojz Groleger, Vlado Bajda in Ivan Pavlič

Medicinske sestre Pionirka ob plakatu »Maj 1975«
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Že z zagotovljenimi sredstvi smo dosegli viden napredek, s posa-
meznimi dodatnimi samoupravnimi sporazumi z delovnimi organiza-
cijami pa so se sredstva le še povečala. Naša TO je nato doživela pravi 
»razvojni boom«. Kupljenega je bilo veliko novega orožja in opreme, 
zgrajen je bil Dom TO, vzgoja in urjenje pa je postalo še boljša ter 
kakovostnejše.                                                   

Vod za PSD, s poveljnikom Jožetom Kuzmanom

Od leve; Veko Marzidošek, Viktor Jager, Maks Tajnikar in Stane Pahole

Zanimiv je bil dan, ko 

je v Konjice prišel na 

lov na srnjaka gene-

ral Kocjan, in to na 

isti dan, ko smo imeli v učil-

nici starega doma TO štabno 

vajo inžinjerijsko- diverzant-

skega odreda. Naše delo je do-

bro potekalo, zataknilo pa se 

je pri srnjaku, ki ga je general 

zgrešil. Očitno smo mu prišli 

prav, da je jezo stresel kar na 

nas. Spraševal nas je takšne 

stvari, na katere še najvišji 

generali ne bi znali odgovori-

ti, toda ko je prišel do našega 

častnika pokojnega Alojza 

Krajnca, se je stvar obrnila, 

ko mu je na vprašanje, koli-

ko metrov makadamske ceste 

se ruši, kot iz topa odgovoril: 

»Tovariš general, 37 metrov!« 

Vsi, razen generala, smo vede-

li, da to ni res, on pa je samo 

rekel: »Odlično«, in nas za-

pustil. Kasneje smo izvedeli, 

da je nemudoma odšel v naš 

vadbeni center TO v Kokarjah 

pri Nazarjih, kjer se je takoj 

lotil vprašanja, zakaj ni na je-

dilniku zelene solate in zakaj 

ne pometajo s pravimi, to je 

kupljenimi metlami. Imeli so 

namreč doma izdelane - home 

made - brezove metle. Ker je 

bila okolica tabora čista, se je 

nato tudi z brezovimi metlami 

moral strinjati.
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Kabinet taktike in oborožitve v domu

Avtomatsko kegljišče Gostinski del s sliko Alfonza Šarha

Visoki častnikji- generali: načelnik 
Republiškega štaba TO RS Branko 
Jerkič, državni sekretar za ljudsko 
obrambo Jugoslavije Ivan Gošnjak, 
in komandant 5 armade (ljubljan-
ske) Ivan Tavčar, ob veliki maketi 
protidesantne borbe v našem 
kabinetu.
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Opremljanje
Opremljanje in urjenje enot TO je bilo skladno z 

nalogami enot TO. To je bilo samostojno delovanje 
ali sodelovanje z enotami JLA, ko bi bojno delovale 
v obrambi na osnovni smeri, samostojno branile 
medprostore med silami JLA, delovale pri obrambi 
mest in naseljenega ozemlja, napadale poveljniške 
in topniške položaje, sovražnikove rezerve in nje-
gove centre zvez, zalednih enotah in drugih objek-
tih v globini sovražnikove razporeditve. Enote TO 
bi nadalje organizirale in izvajale različne oblike 
odpora na začasno zasedenih ozemljih, pomagale 
pri reševanju civilnega prebivalstva, iskale neek-
splodirana bojna sredstva ipd. Na začasno zasede-
nem ozemlju bi TO čuvala prebivalstvo, objekte, 
kulturne dobrine, komunikacije in zavarovala de-
lovanje organov oblasti ter vodstev družbeno-po-
litičnih organov. Enote TO bi tudi vodile boj proti 
terorističnim, diverzantskim in drugim sovražnim 
silam, pripravile ter uredile ozemlje za protizračno 
obrambo pomembnih vojnih in proizvodnih objek-
tov, sodelovale v pripravi ter urejanju teritorija za 
izvajanje oboroženega boja. Poleg tega bi skupaj 
z miličniškimi in drugimi silami sodelovale pri vzdr-
ževanju javnega reda ter miru.

Popolno podporo in pomoč so nudili 
tudi takratni predsedniki Skupščine 
Občine Slovenske Konjice tistega 
obdobja, in sicer: Florjan Jančič v 
času 1967 do 1969, Franjo Tepej 
v času od 1969 do 1974, Filip 
Beškovnik od 1974 do 1978. leta, 
Franc Ban od 1978 do 1980, Tone 
Turnšek od 1980 do 1986, Avgust 
Špoljar od 1986 do 1990 in Jože 
Baraga od 1990 do 1995. leta.

Zakaj je med teritorialci in delovnimi 
organizacijami veljal takšen odnos? 

Takšen odnos je bil zato, ker so bile pri časov-
nem načrtovanju vsakoletnih urjenj večjih enot 
upoštevane potrebe delovnih organizacij, iz ka-
terih je prihajala večina pripadnikov TO. Pa tudi 
zato, ker so potrebne dneve vaj in urjenj po šte-
vilu zmanjšali na najkrajši možni čas, ne da bi pri 
tem trpela kakovost. Poleg tega so s prostovoljnim 
delom pomagali pri izgradnji doma TO, prvega v 
takratni državi. Tudi večino praktičnih vojaških vaj 
na terenu smo izvajali tako, da smo ob rednem 
urjenju skoraj vedno naredili tudi kaj drugega, 
»koristnega«. Tako smo z miniranji štorov in skal 
pripravljali teren na prvem smučišču Zlodjevo na 
Rogli, urejali ceste ter poti, postavljali lesene ogra-
je ob cesti in poteh na Rogli, pa tudi pobirali smeti 
ter odpadke po planjah in gozdovih. Pri streljanjih 
smo se trudili, da je čim manj strelov šlo v prazno, 
da smo skrbeli in negovali svoje orožje ter opremo. 
Zato ni čudno, da smo se 17. maja 1990 uprli uka-
zu o oddaji našega orožja v skladišča JLA.

Predsednik Skupščine občine Karel Beškovnik,  
izroča priznanje Julijani Punčuh
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Visoko stopnjo izurjenosti TO Republike Slove-
nije so poznali tudi v vojaškem vrhu JLA. V knjigi 
TERITORIJALNA ODBRANA, ki so jo leta 1986 izda-
li v Beogradu in je bila namenjena vsem starešinam 
oboroženih sil JLA in TO, v njenem uredništvu pa 
je bilo 21 generalpolkovnikov, po en admiral, vi-
ceadmiral, general podpolkovnik in general major, 
so bili objavljeni tudi za nas zanimivi podatki o naši 
pripravljenosti ter izurjenosti. 

Za obdobje 1977 do 1979 so dobile TO 
posameznih republik in avtonomnih po-
krajin naslednje ocene:

Bosna in Hercegovina 3,8; Črna Gora 3,5; Hrvaška 
3,9; Makedonija 3,8; Slovenija 3,96 (drugo me-
sto); Srbija 3,6; Kosovo 3,7 in Vojvodina 4,0. 

Skupna ocena je bila 3,79.

Za obdobje od 1980 do 1982 so bile ocene 
naslednje: 

Bosna in Hercegovina 3,56; Črna Gora 3,70; 
Hrvaška 3,61; Makedonija 3,75; Slovenija 3,87 
(prvo mesto); Srbija 3,54; Kosovo 3,57 in Vojvo-
dina 3,63. 

Skupna ocena je bila 3,63.
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Nov prizidek - Dom 2
Bistveno prej kot je bilo pričakovano je ob vseh 

aktivnostih Dom TO postal premajhen. Premalo je 
bilo prostora za občinski štab, premajhna so bila 
skladišča, ni bilo učilnic in ni bilo prostora za Se-
kretariat za obrambo ter Občinski enter za obve-
ščanje in Sedež upravnih zvez, ki se je moral izseliti 
iz slabih prostorov v občinski stavbi. 

Problem učilnic je bil začasno rešen tako, da 
se je z žrtvovanjem telovadnice in manjšim grad-
benim posegom prišlo do predavalnice za potrebe 
TO in ZRVS ter za potrebe Skupščine občine. 

Ker se je vedelo, kaj vse je potrebno, se je že 
v začetku osemdesetih let začelo s pripravami za 
dograditev večjega prizidka na ploščadi pod prvim 
domom TO. Potrebna sredstva v približnem raz-
merju 1:2 so bila zagotovljena iz Občinskega skla-
da za financiranje objektov družbenega sklada in 
sredstev Vojnega servisa iz Beograda. To razmerje 
je ustrezalo tudi razdelitvi objekta, kjer sta bili dve 

tretjini namenjeni za teritorialno obrambo, ena 
tretjina pa za Sekretariat za obrambo.

Otvoritev objekta je bila v 
dogovorjenem roku, leta 1982. 

Ta slovesnost ni bila takšna kot tista v letu 
1975, je pa vseeno spet povzročila precej zanima-
nja, tako v krogih JLA, TO kot v širši javnosti. 

Ob slavnostnem govorniku, komandantu Re-
publiškega štaba teritorialne obrambe Slovenije, 
general podpolkovniku Mihaelu Petriču, se je spet 
zbralo veliko število visokih vojaških oseb, občin-
skih in republiških politikov ter gospodarstvenikov. 
V slovesnem mimohodu so sodelovale enote TO, 
milice, gasilci, enote zaščite in reševanja, taborniki, 
rezervne vojaške starešine ter še nekateri drugi. 

Novih prostorov smo bili veseli vsi, tako zapo-
sleni v TO kakor tudi pripadniki rezervisti in de-
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lavci Sekretariata za obrambo s svojimi službami. 
Skladišča, ki so bila velika, so z dvema garažama 
zasedala celotno pritličje zgradbe in so omogoča-
la skladiščenje orožja za vsako enoto TO ločeno. 
Posebni del skladišča je dobil tudi Sekretariat za 
obrambo, nad skladiščem pa je bilo zgrajeno tudi 
veliko 10-stezno avtomatsko strelišče za streljanje 
z zračnim orožjem. 

En kabinet v starem domu so dobili konjiški 
radioamaterji, drugega pa skupaj Rdeči križ in 
rezervni vojaški starešine, obe pisarni štaba pa v 
celoti RK. Od starega skladišča je en prostor ostal 
za shranjevanje intendantske opreme TO in drugi 
za garažo, vse ostale prostore, vključno z dvora-
no, gostinsko-klubskim delom ter kegljiščem, pa je 
prevzela občina, ki je kegljišče oddala kegljaškemu 
klubu iz Slovenskih Konjic.

Tretjino prostorov, na desni strani od vhoda, 
je dobil Sekretariat za ljudsko obrambo s svojimi 
službami, levo od vhoda pa Teritorialna obramba. 
V prvem nadstropju so bile pisarne komandanta, 
njegovih podrejenih, dežurne službe in administra-
cija. V mansardi sta bila velika učilnica in nekoliko 
manjši kabinet, v katerega so bila prestavljena vsa 
učila, makete, preseki orožij, literatura in vse dru-
go, kar smo imeli v starem domu. 

Vsi prostori so bili opremljeni z vsem potrebnim 
pohištvom, TV- in radio-sprejemniki, računalniki, 
telefoni, teleprinterjem ter drugimi pripomočki.

Vsi prostori, posebej pa še skladišča s pisarno 
za skladiščnika in manjšo priročno orožarsko de-
lavnico, so bili dobro zavarovani in s pomočjo alar-
ma povezani z milico. 

Istočasno, z izgradnjo prizidka, je bilo v Konjiški 
vasi zgrajeno tudi vojaško strelišče, ki je omogoča-
lo streljanje do razdalje 300 m. V zgradbi je bilo 
pet strelskih mest, na prostem pa 10.

Ponovno so se izkazali naši pripadniki, tako 
iz redne sestave štaba, posebej Maks Tajnikar in 
Franc Kodrič, kakor tudi rezervisti, ki so pripravi-
li zemljišče, zasadili drevesa ter pripravili temelje 
objekta vse do prve plošče. Vsa ostala gradbena 
dela je nato opravilo podjetje Kongrad.

Kmalu po vojni za Slovenijo se nam je zgodi-
lo nekaj, kar je spominjalo na obrnjen pregovor: 
Dober začetek, slab konec. Tega smo doživeli z 
zakonom, ki je vse nepremičnine naše teritorialne 
obrambe prenesel v last Ministrstva za obrambo. 

Z izgubo tega novega objekta in strelišča smo 
Konjičani izgubili v dolgi prijateljski tekmi s teri-
torialci iz Velenja, ki so si tudi zgradili svoj dom, 
a so ga še pravočasno prenesli v last občine. Sre-
ča v nesreči se nam je zgodila, ker je predsednik 
Skupščine občine Slovenske Konjice, Jože Baraga, 
še pravi čas poskrbel, da je bila tretjina prizidka, v 
katerem so bili prostori Sekretariata za obrambo 
in je bil v lasti občine, še pravi čas prodana Mi-
nistrstvu za obrambo. Kupnina v višini 20 milijo-
nov dinarjev je bila nato porabljena za izgradnjo 
večnamenske športne dvorane. Njegova poteza je 
pri teritorialcih, tudi pri meni kot avtorju knjige, 
najprej ustvarila veliko nejevolje, toda čez čas se je 
pokazala ko zelo pravilna in pravočasna. Vsaj ne-
kaj smo obdržali. Dvajset let po vojni za Slovenijo 
je strelišče še vedno v lasti Ministrstva za obrambo, 
prizidek pa je od njih prešel najprej v last Ministr-
stva za pravosodje, zdaj pa je v lasti Ministrstva za 
javno upravo, ki ga namerava preurediti za potre-
be upravne enote in nekaterih drugih občinskih ter 
drugih organov.

Strelišče danes
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Zastavonoše ob svečani otvoritvi novega prizidka Doma TO 
od leve; Mirko Pajenk, Ivan Umnik in Brane Punčuh

Zaradi otvoritve, se je nekaterim zelo smejalo

GasilciCivilna zaščita

Tik pred svečano otvoritvijo, Slavica JuračSvečani govornik ob otvoritvi objekta general podpolkovnik Mihael Petrič,  
s Francem Banom in drugimi gosti, si ogleduje nov kabinet inžinjerije.
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Ko je bil vadbeni center usposobljen za 

potrebe TO, prej in potem so ga namreč 

uporabljali taborniki, smo si ga šli 

ogledati tudi Konjičani. Vozil sem jaz, 

zraven pa so bili še trije, eden od njih je bil Maks 

Tajnikar. Poti od Nazarij do tabora ni nihče od 

nas poznal, zato je Maks predlagal, da bo naj-

bolje, če vozim za nekim kombijem, ki je takrat 

naključno vozil pred nami, saj da so v njem za-

gotovo teritorialci. Vozil sem za kombijem, ko je 

ta naenkrat zapeljal na dvorišče neke kmetije. Iz 

njega so stopili pleskarji, ki pa so nam kljub pri-

kritemu smehu povedali, kje je tabor TO in kako 

se pripeljemo do njega.

V  TO smo veliko dni prebili na 

vojaških in štabnih vajah. Pri 

prvih so sodelovale popolne eno-

te, na štabnih pa samo štabi 

oziroma poveljstva. Vse je bila čista teorija, 

saj smo samo sprejemali ukaze nadrejene-

ga poveljstva, jih analizirali in pripravili 

predloge rešitev. Neko lepo jesen smo imeli 

eno takšnih štabnih vaj in to prav v času 

trgatve. Takrat sem bil načelnik štaba pro-

tioklepnega odreda TO, moj poveljnik pa je 

bil Jože Topolšek - Pepi, sicer glavni človek 

v konjiški vinski kleti. Ko se je Pepi  vrnil 

iz prvega poročanja, je bil še bolj besen, 

saj se ni dogajalo nič posebnega, on pa je 

imel v kleti ogromno dela. Nas, teritorial-

ce, so vedno vzgajali v samoiniciativnosti, 

iznajdljivosti in podobnih rečeh, zato smo 

tudi za ta problem našli rešitev. Pepiju sem 

ponudil, da ga ustrelimo, jaz po činu druga 

oseba odreda prevzamem odred, on pa gre v 

klet. Bil je takoj za in na naslednje poroča-

nje sem šel jaz. General Višnjić me je sprva 

začudeno pogledal in vprašal, kje je Topol-

šek, jaz pa sem mu odgovoril, da ga je ustre-

lil sovražnikov ostrostrelec, zato sem odred 

prevzel jaz. Ves čas mojega poročanja je bolj 

pisano gledal, na koncu pa nas je moral za 

iznajdljivost celo pohvaliti, pa tudi Pepi je 

bil zadovoljen.

V ZRVS ali Zvezi rezervnih vojaških 

starešin smo bili po zakonu vključeni 

vsi rezervni častnikji in podčastnikji 

oziroma častniki ter podčastniki. Vsi 

smo se bili dolžni vojaško-strokovno izpopolnje-

vati. Izostanki so bili le izjemoma opravičljivi in 

pravega »špricanja« ni bilo. Seveda so tisti brez 

čina večkrat brili norce iz nas, ki smo se ob pro-

stih sobotah in včasih tudi nedeljah šli vojsko. 

Eden takšnih šaljivcev je stanoval prav blizu 

mene in vedno, ko me je videl v uniformi, je rekel 

kaj na naš račun. Ob prvem prazniku, ko so bile 

na vrsti pohvale in napredovanja, česar po vojni 

za Slovenijo ni bilo več, sem tega šaljivca »zaradi 

njegovega vestnega dela in splošne primernosti« 

predlagal za povišanje iz vojaka v podčastnika. 

Poveljnik Občinskega štaba Alojz Groleger - Slavc 

je bil takoj za in sprva je bil tega napredovanja 

vesel tudi šaljivec, vse do vpoklica na naše nasle-

dnje vaje.
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Izobraževanje in urjenje
Za prvo petletno obdobje je bilo značilno, da so 

bile največje aktivnosti namenjene ustanavljanju 
enot TO in to od pripadnikov do poveljujočih ča-
stnikov. Veliko pozornosti je bilo namenjeno tudi 
opremljanju enot z orožjem, uniformami, obutvi-
jo, pridobivanju osnovne intendantske opreme, 
urejanju primernih skladišč in urjenju v osnovnih 
vojaških veščinah. Že takrat je odhajalo veliko pri-
padnikov na dodatna vojaška izpolnjevanja in urje-
nja ter razne druge strokovne tečaje, tako na ravni 
občin, pokrajin, republike kot tudi države, vse do 
štabne akademije v Beogradu. Vendar pa je čas 
od leta 1976 do 1980 s sprejemom petletnega ra-
zvoja TO prinesel še nov, dodaten zagon. V tem 
načrtu so bili cilji, ki jih je postavil RŠTO, visoko po-
stavljeni, saj je bilo ugotovljeno, da je TO postala v 
družbi že dovolj dobro razpoznavna in da je treba 
s strokovnim ter kakovostnim delom te višje cilje 
tudi doseči.

Ob izobraževanju in urjenju v TO je bilo izre-
dnega pomena tudi sodelovanje ter izobraževanje 
v okviru Zveze rezervnih vojaških starešin Slovenije. 
Slednje je bilo obvezno tako za rezervne častnike 
in podčastnike, razporejene v JLA, kakor tudi tiste 
v TO. Ves obvezen program tega izobraževanja je 
bil z letnim programom sestavljen na republiški 
ravni, ostali dopolnilni program in naloge pa smo 
si postavljali tudi sami. Ti programi so bili resnično 
dobrodošlo dopolnilo delu in urjenju pripadnikov 
TO. Največ je bilo predavanj, ogledov posameznih 
taktičnih vaj ter urjenj enot JLA, taktično orienta-
cijskih pohodov, obiskov v vojašnicah JLA in ogle-
dov tehničnih zborov, pripravljanju tehničnih zbo-
rov v naših krajih, delu z mladimi ter organiziranju 
obrambnih krožkov v šolah in podobno. 

Veliko vlogo je imela tudi revija NAŠA OBRAM-
BA, v kateri so bili navedeni učni programi, opisi 
vseh vojaških novosti, odlomki iz vojaške zgodovi-
ne, zapisi aktualnih dogodkov in aktivnosti v drža-
vi, republiki, občinah ter še več aktualnosti. Poskr-

beli smo, da so revijo prejemale tudi vse osnovne 
šole, kjer smo imeli organizirane vojaške krožke. 
V teh krožkih smo učenke in učence seznanjali 
predvsem z najosnovnejšimi vojaškimi prvinami, jih 
seznanjali z orožjem in orientacijo. Takrat še na-
mreč ni bilo prenosnih telefonov z GPS, dogodki 
iz zgodovine in drugimi temami, ki so jih zanimale. 

Vodilni častniki Pokrajinskega štaba TO Zahodno Štajerske  
pokrajine, od desne; Vid Jerič, Gvido Hauptman - načelnik 
oddelka za Ljudsko obrambo občine Slov. Konjice, Tone Kolar, 
Milan Koštomaj in Ivo Zupanc

Teritorialci na smučeh
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Naučili smo jih tudi streljanja z zračnim orožjem, 
vse skupaj pa tako, da bi se lahko zgolj ubranili 
pred napadalcem. Nismo jih želeli vzgajati v milita-
riste, saj to tudi sami nismo hoteli nikoli biti. Za vse 
udeležence krožkov smo ob koncu šolskega leta 
priredili tekmovanje in najboljše tudi nagradili.

V skupnih vojaških vajah enot JLA in TO je ime-
la TO praviloma vlogo »rdečega«, enote JLA pa 
vlogo »modrega« oziroma sovražnika, kot da se 
je že takrat slutilo, kaj se bo zgodilo leta 1991!?! 
In kar je bilo resnično zanimivo, so se temu pri-
merno obnašali tudi prebivalci. Odnosi med TO in 

JLA pa takrat nikakor niso bili slabi, čeprav so nas 
nekateri, tu so najbolj prednjačili komaj došolani 
mladi častniki, imeli za njim neenakopravne, bolj 
za takšne, ki se samo radi igrajo vojake. Kadar koli 
smo potrebovali kakšno pomoč ali sodelovanje, 
pa so bila njihova vrata vedno odprta. Skupaj smo 
praznovali občinske, republiške in državne prazni-
ke ter praznike JLA in TO. Do visokega častnika 
JLA v Slovenski Bistrici, podpolkovnika Kira Kose-
skega, smo lahko prišli kadar koli smo želeli, tudi 
k njemu domov.

Ivan Pavlič in mladi, na enem od tehničnih zborov Vezist Avgust Špoljar, ob predstavitvi sredstev zvez

Udeleženci obrambnega krožka in rezervni vojaški starešine, 
od leve; Anton Ošlak, Janez Makovec in Milan Ziebarth  

Ob koncu tekmovanja so vedno sledile nagrade
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Kdo bo prvi razstavil in sestavil puškomitraljez?

Netrzajni top v rokah mladink - prostovoljk

Vhod v mladinski vzgojni center Boris Vinter pri lovskem domu v Konjiški vasi
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Tudi na pomoč so vedno radi priskočili, posebej 
še ob raznih delovnih akcijah, recimo pri izgradnji 
vodovoda na Stranicah in v Vitanju, mi pa smo jim 
vračali na druge načine, recimo z organizacijo slo-
vesne zaprisege vojakov iz vojašnic Ptuj in Sloven-
ska Bistrica, s pomočjo pri organizacijah športnih 
prireditev ali obiskov pripadnikov JLA v naših de-
lovnih organizacijah ali kako drugače. Sodelovanje 
je bilo res dobro. 

Na urjenjih in vojaških vajah smo se v vlogi 
»rdečih« in »modrih« srečali večkrat, tako na vaji 
Maribor 75 v vzhodno-štajerski pokrajini, Lubnik 
76 ali Planina 77, pa na veliki dvostranski vaji pozi-
mi leta 1978. Slednje se posebej radi spominjamo, 
saj nas je prezeblo do kosti in še globlje. 

Podpolkovnik Kiro Kosevski, duša sodelovanja med TO, JLA in ZRVS  
v družbi z Juretom Pokornom

Prihod enote JLA na enega od tehničnih zborov      

Člani poveljstva bataljona na enem od mnogih pohodov.  
Od leve: Danijel Oplotnik, Anton Hren, Ivan Pavlič, Franc Ban, 

Tone Kolar, Franc Hlastec, Alojz Groleger in Maks Tajnikar

Rezervni vojaški starešine na obisku v Banja Luki pri podpolkovniku  
Ivanu Gorenjaku, bodočem poveljniku Pokrajinske štaba TO v Celju
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Priljubljeni so bili tudi pohodi iz Loč na vrh Boča, iz Konjic do Gorenja ali na Roglo, od Kartuzije do 
Loške gore, iz Vitanja do Rakovca ali na Roglo, pa iz Rogle v Konjice, iz Konjic v Loče in nazaj ter še in 
še po naši občini.

Naši topničarji na protiletalskih topovih se dobro spominjajo njihovih vaj na letališču Cerklje ob Krki ali 
vaj v streljanju s »pravim« strelivom na poligonu JLA Kamenjar pri Puli. Tam so se tako izkazali, da ostali 
niso mogli verjeti, da je bilo tisto njihovo prvo in edino bojno streljanje. 

Vaja Dravinja 88 je bila za nas nekaj posebnega, saj je JLA pri vaji zračnega desanta in protidesantne 
borbe sodelovala z dvema vojaškima helikopterjema.

Poveljnik čete TO Loče Marjan Ošina, pozdravlja poveljnika Občinskega štaba Alojza Gloregerja

Tone Kolar,
poveljnik občinskega štaba TO

Alojz Groleger,
poveljnik občinskega/območnega  

štaba TO

Franc Ban, 
poveljnik bataljona TO Boris Vinter
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Pri tej zadnji vaji, naslednja je spadala že v priprave na morebitno vojno, sem na 
lastni koži okusil, da z leti telesna pripravljenost ne raste, temveč neusmiljeno 
pada. Takrat smo z delom odreda igrali vlogo sovražnikovega helikopterskega 
desanta in se s helikopterjem pripeljali na mesto desantiranja, kjer so nas nad 
cesto »nabrušeni« čakali Vojko Vahter, s svojo protidesantno četo, ob avtocesti 
pa še Beno Macuh, z enoto protiletalskih topov. Že brez vsega orožja in opreme 
je težko skakati, tako polno naložen pa sem se ob skoku iz helikopterja skoraj 
zabil v zemljo, nato pa sklonjen v dir, ob »nažiganju« Vojkovih in Macuhovih 
fantov, navzgor proti cesti Konjiška vas - Žiče. Če nič drugače, je vaja uspela, saj 

Pa dober tek- Bog žegnajMoralno politična vzgoja politkomisarja Zlatka Šribarja

Priprave na vajo Dravinja 88
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sem spoznal, da za kaj takšnega nisem 
pravih let.

V vojni 1991 nam na srečo ni bilo treba dožive-
ti helikopterskega ali padalskega desanta. Pridobili 
pa smo si veliko znanja, in sicer, na kakšen način 
se pred njimi ubraniti in kako jih najhitreje uničiti. 
Inštruktorji iz vrst JLA in TO so nas res naučili ve-
liko takšnega, kar smo lahko kasneje uporabili v 
vojni. Podpolkovnik Slavko Željezić nam je, recimo, 
razkazal vse potrebno za miniranje pripravljene 
odseke ceste Celje - Maribor, Vojnik - Vitanje ali 
Arja vas - Velenje - Mislinja. Po načrtu JLA je moj 
odred tako postavil protioklepno oviro in zaminiral 

cesto ob Belem potoku med Frankolovim in Stra-

nicami. Po načrtu JLA je bila zaminirana tudi cesta 
Konjice - Oplotnica, pred Malahorno, ali pa so bila 
postavljena minska polja na drugih krajih in raz-
meščene enote tam, kjer je bilo ocenjeno, da se jih 
bo potrebovalo. Betonski tetraedri, ki jih je izdelala 
JLA in so bili dolga leta shranjeni ob potoku na 
Stranicah ter pred Višnjo vasjo, so bili prestavljeni 
na avtocesto, saj so omogočali zaporo ceste v iz-
redno kratkem času. Za vse bi lahko rekli, da kar 
se Janezek nauči, to Janezek tudi zna in prepričan 
sem, da so se tega zavedali tudi oni drugi. Uspo-
sobljenost posameznih enot, komandirjev enot in 
poveljnikov je bila namreč redno preverjana, tako 
na raznih vojaških ali štabnih vajah, ki jih je or-
ganiziral naš Občinski štab TO, Republiški štab TO 

ali katera od enot JLA, pa tudi inšpekcije vrha JLA 
niso bile redke. 

Vsak, ki je bil v vadbenem centru TO v Kokar-
ju pri Nazarju, verjetno tega ne bo nikoli pozabil. 
Vodja tabora, major Andrej Jeram, ni nikoli nič 
kompliciral, samo, da je bilo vse kakor iz škatlice. 
Ko se je delalo, se je delalo, ko je bil čas, pa smo se 
šalili. Jeram ni prenašal polovičarstva in vsaka ura 
pouka ali urjenja je morala biti skrbno pripravlje-
na. Izredno dobri so bili tudi inštruktorji, posebej 
še podpolkovnik Slavko Željezić. Slavko, inženirec, 
diverzant od glave do pet, kot narisan za vzgojo 

Častnika Janko Dover in Jože Šild, ob odredu v Kokarju

Kokarje: Prihod inžinerijsko diverzantskega odreda v tabor 
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našega Konjiškega inženirsko-diverzantskega od-
reda. 

Enkraten je bil tudi obisk našega političnega 
vrha v Kokarju, ko smo jih seznanili z življenjem v 
taboru, vzgoji in življenju v njem. Nekajkrat smo jim 
podtaknili kakšno stvar, ki jih je malo stresla ali je 
počila, za slovo in njim v čast pa smo počili z malo 
večjo, 0,4 kg težko trotilsko mino. Seveda so nas 
obiskale tudi druge delegacije, toda samo naši so 
nas počastili s pivom. Popolnoma se razume, da 
smo ga popili šele v svojem prostem času. 

Zanimivi so pogovori ob srečanjih starih teri-
torialcev, saj si imamo še vedno veliko za pove-
dati o urjenjih in vajah po naših krajih, ki jih ne 
bomo nikoli pozabili. Najbolj smo si zapomnili še 
Gorenje s tamkajšnjo šolo, Dražo vas z njihovim 
gasilskim domom, Jernej, Konjiško goro in pohote 
preko nje, Žičko kartuzijo, Stranice, seveda Konji-
ce, Zreče, Vitanje in Loče, pa posebej še Roglo, da 
ne omenjam prav vseh. Posebnega spomina so de-
ležne tudi Apače pri Ptuju, kjer smo imeli vse vaje 
s sestavljanjem min s pomočjo vžigalne kapice, 
goreče vrvice in eksploziva, njihovim aktiviranjem, 

Franc Kangler in inštruktor Ivo Kos nadzorujeta  
pomembno opravilo, čiščenje orožja

Temeljite priprave na vsako urjenje.  
Od leve; Andrej Jeram, Veko Marzidošek, Slavko Železić in 

Jože Kuzman načelnik štaba odreda.

Franca Bana z Jožetom Topolškom, Andrejem Jeramom,  
Brankom Pavlinom in Jožetom Kuzmanom

Občinski vrh na obisku pri teritorialcih na urjenju
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rušenji raznih elementov ter vedno tudi ogledom 
posledic, ki smo jih naredili z aktiviranjem ene ali 
več min hkrati.

Prepričan sem, da so se prav Apače najbolj vti-
snile v spomin mojim fantom, kasnejšim »Črnim 
vragom«, saj smo za konec urjenja po skupinah 
pripravili rušenje okoli 20 različnih elementov, tako 
lesa, betona, železnih traverz, plošč in tračnic, je-
klenih pletenic, vse povezali v mrežo z električnim 
vžigom, si vse ogledali in potem vse skupaj naen-
krat »vrgli v zrak«. Med fanti je zavladala popolna 
tišina, ki se je še povečala, ko so si vsi, eden za 
drugim, ogledali, kakšno razdejanje so storili, ko 

so bližnja drevesa in grmovje ostali brez listov in je 
vse postalo še tiše. Spoznali so, kaj znajo in prepri-
čan sem, da jih je postalo strah celo samih sebe.

Res veliko smo imeli strelskih vaj, kajti vsak 
je moral znati ravnati in streljati z vsemi vrstami 
orožja, s katerim je bila enota oborožena. Tega je 
bilo veliko, vse od pištol, avtomatskih pištol, pušk, 
ostrostrelnih pušk, različnih brzostrelk in polavto-
matskih ter avtomatskih pušk, puškomitraljezov, 
mitraljezov, enocevnih in tricevnih protiletalskih 
topov, tromblonov, ročnih metalcev min, ročnih 
raketometov, netrzajnih topov, ročnih bomb, ra-
znih protipehotnih ter protioklepnih min in ek-

Gre vse v redu?

Diverzanti pri delu Diverzantski pouk: moj namestnik in inštruktor Vojko Vahter
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Miha Podpečan v akciji Pripadnik atomske, biološke in kemične zaščite na vaji

Posmehljivka »veza brez veze« za naše fante ni veljala!Strogi kontrolorji na eni od vaj, od leve; Božidar Višnar, Silvo Brglez in Vojko Vahter

Se bo kdo izgubil? Ni variante! Rezervi vojaški starešine pri streljanju z zračno puško. Konjiški strelci so 
redno iz  tekmovanja TO, ZRVS ali JLA prinesli kopico nagrad



51

Oblikovanje Teritorialne obrambe (TO)

Franc Jakop je vedno dobro skrbel za protiletalske topničarje. Z vsemi zaledniki smo  imeli srečo.
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sploziva. Pri tem smo imeli določene težave, saj je 
prišlo obdobje, ko so tisti višji naše enote, zaradi 
vedno novih taktičnih zamisli in načrtov, preveč-
krat spreminjali in je veliko znanja prehitro zasta-
ralo. Sam sem, recimo, začel v Zreški četi, po letu 
in pol bivanja v Ljubljani, kjer sem poveljeval vodu 
minometov 60 mm, sem v Konjicah prevzel vod za 

protispecialno delovanje ali PSD, nato pa pristal v 
novo ustanovljenem inženirsko-diverzantskem od-
redu. Ko smo se z njim vrnili iz urjenja v Kokarju, je 
bil ta odred praktično že razpuščen in ustanovljen 
nov, tokrat protioklepni. Ker smo spremembe oči-
tno dobro prenašali in smo bili izurjeni v selitvah, 
so protioklepni odred ukinili ter ustanovili dva 
nova, jurišnega in diverzantskega. Prvemu je po-

veljeval Jože Topolšek, drugemu pa jaz. Ravnanje 
vedno z drugim orožjem nam ni delalo prevelikih 
preglavic, huje je bilo s pripadniki, ki včasih sploh 
niso več vedeli, kako in kaj, kateri enoti trenutno 
pripadajo in kdo je njihov poveljujoči. Tudi z lastni-
mi mobilizacijskimi načrti v obliki nekakšne pira-
mide, po katerih smo lahko vsako od enot sklicali 

hitreje kakor pa po običajni poti, smo imeli težave, 
toda tudi te smo hitro rešili. 

Ker smo poveljujoči večinoma vedeli, kdaj 
bomo vpoklicani na kakšno vajo, smo se nanjo 
vedno sorazmerno dobro pripravili in nismo imeli 
posebnih težav. Tudi fantje so bili, z redkimi izje-
mami, odlični, še najslabše je bilo ob samo dvo-
dnevnih vajah, ko so hoteli prvi dan praznovati 

Apače pri Ptuju- Vaja diverzantov v rušenju različnih elementov

Niti naliv nas ni nikoli ustavil, tudi pri streljanju z ročnimi minometi, 
izredno enostavnim toda hkrati učinkovitim protioklepnim orožjem

Častnik Ivan Pavlič in strelci s trombloni
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snidenje s prijatelji in drugi dan slovo. Malo bolj 
čudno je bilo, kadar je ukaz za vajo iz mobilizacije 
prišel iz nadrejenega štaba in o tem nismo prej nič 
vedeli. Tako smo nekoč lepo sedeli v štabu in se 
pomenkovali o teh ter onih rečeh z gostom, višjim 
častnikom iz Pokrajinskega štaba. Še preden smo 
se poslovili, pa je enemu iz redne sestave naše-
ga štaba predal kuverto z ukazom za mobilizacijo. 
Najprej začudenje, toda tudi takšne zadrege smo 
znali hitro spraviti na pravi tir, kajti takrat so bile 
izredno priljubljene vaje Civilne zaščite: Nič nas ne 
sme presenetiti!

Vaje posebne vrste so bila tudi dežurstva, tako 
tista na občinskem komiteju, kot poznejša v šta-
bu TO. Dežurali pa smo vedno takrat, ko se je kaj 
zakuhalo pri Arabcih, ko so se čez mejo pojavili 
ustaši ali pa, ko je zbolel in umrl tovariš Kardelj ter 
kasneje tovariš Tito, pa ob naši zavrnitvi ukaza za 
oddajo orožja v skladišča JLA. Prva dežurstva niso 

bila nič drugega kakor dolgočasna, pri zadnjih pa 
se je že na zunaj videlo, da gre zares. 

Rezervni pripadniki, tako častniki, podčastniki 
in vojaki, smo za svojo odsotnost z dela zaradi vo-
jaških vaj dobili nadomestilo, eni kar s plačo, ko je 
zahtevek vložilo njihovo podjetje, drugi pa s po-
sebnim zahtevkom, ki so ga poslali na TO. Neka-
tera podjetja so zahtevke poslala, nekatera pa ne 
in tako tudi obrtniki ter kmetje, ki so zahtevke po-
slali, ali pa tudi ne. Tudi jaz nisem zahtevka nikoli 
vložil. Včasih smo častniki dobili kakšno manjšo 
dnevnico, toda tudi te ne vedno. Tudi pri dežur-
stvih je bilo enako.

Podčastniki so se kot vojaki JLA na služenju vo-
jaškega roka najprej usposobili za komandirja od-
delka in dobili čin desetarja. Iz tega čina so potem 
lahko kot rezervisti napredovali v čin rezervnega 
vodnika, kasneje v rezervnega vodnika prvega ra-

Pripadniki protiletalske baterije Edija Megliča, ob enem izmed tricevnih topov Hispano

Enota protiletalske baterije Bena Macuha, na pripravah za bojno streljanje na poligonu JLA v Kamenjaru pri Puli
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zreda, starejšega vodnika in nazadnje v čin zastav-
nika. 

Častniki so začeli v šolah za rezervne častnike 
JLA, kjer so ob koncu šolanja dobili čin rezervnega 
vodnika, po prihodu v enoto TO ali JLA in po prvi 
večji vojaški vaji pa napredovali v čin rezervnega 
podporočnika. Kasnejše napredovanje je bilo spet 
odvisno od uspešnega izobraževanja in udeležbe 
na vojaških vajah, toda ne prej kakor v štirih letih. 
Jaz sem prišel iz JLA na pomlad 1969. leta in bil 
povišan v čin podporočnika leta 1971, čin poroč-
nika leta 1975, čin kapetana ali stotnika leta 1979 
in čin kapetana oziroma stotnika 1. razreda leta 
1984. Rezervistom se s podelitvijo višjega čina ni 
spremenilo nič, razen, da so dobili več odgovorno-
sti, aktivni podčastniki in častniki, tako tisti v JLA 
ko tisti v TO, pa so napredovali tudi pri plačah. 

Na pogled so se oznake činov, ki smo jih nosili 
na epoletah svojih uniform ali pri uniformah po-
sebnih enot, v obliki kovinskega znaka na levem 
prsnem žepu, razlikovali po obliki in barvi. Čini vo-
jakov so bili rdeči trakci v obliki črke V, podčastniki 
so nosili trakce v zlati barvi, častniki pa v začetku 
samo zvezde v zlati barvi, kasneje pa so bile tudi 
epolete obrobljene s trakcem zlate barve. 

V občini smo imeli četo, ki so jo res izredno 
dobro vodili podčastniki in so zato imeli na rame-
nih trakce. Ti trakci so bili tudi povod, da smo jih 
v šali preimenovali v »razširjen cestni prehod za 
pešce!«.

Prav ta enota je bila vzorčni primer togosti vo-
jaških pravil, ki so onemogočala, da bi lahko kdo 
s činom rezervnega podčastnika napredoval do 
častnika. Prav poveljujoči te enote Franc Mlinšek 
pa je bil eden redkih, ki je s podčastniškim činom 
poveljeval najprej vodu in nato četi in ostal njen 
komandir vse do svoje vojaške upokojitve. 

Pri napredovanju častnikov pa je bila še ena 
ovira, ki je bila za takratno politiko zveličavna, za 
nas, ki smo na vse gledali le bolj z očmi vojaka, pa 
skrajno nerazumljiva. To pa je bilo, da je bil povelj-
nik čete lahko samo tisti, ki je bil tudi član Zveze 

komunistov (ZK). Pri nas smo imeli četo z dobrim 
poveljnikom. Ker ni bil član ZK, se je našel izhod; 
bil je samo v. d. oziroma vršilec dolžnosti poveljni-
ka, ki je bil tudi med podpisniki zgodovinske listine 
leta 1990 in bil med vojno uspešen poveljnik Zre-
ške čete. 

Da je bila partija pomembna, sem doživel tudi 
sam, ko so me določili za kurirja v Občinskem ko-
miteju ZK, čeprav sem takrat že bil načelnik štaba 
odreda TO. Ni bilo težav, le ob neki mobilizacijski 
vaji so me na poveljstvu malo počakali, da sem lah-
ko osebno izročil poziv za to vajo enemu od članov 
komiteja. 

In še ena povezana z ZK, ko je nekatere tik pred 
mojim imenovanjem za poveljnika diverzantskega 
odreda motilo, da sem bil obrtnik. Tudi nekatere v 
ZK je motilo, da je obrtnik njihov član, pa še med 
obrtniki so me nekateri čudno gledali, ker sem bil 
član ZK. Ni kaj, luštno je bilo.

Do činov višjih častnikov, kot so major, pod-
polkovnik, polkovnik ali še višje, so do leta 1991 
pri nas prišli samo trije, in sicer: majorji Stanislav 
Pahole, Alojz Groleger in Jože Topolšek. Obstajala 
je tudi možnost, da dobi višji čin tudi nekdo, ki je 
na kakšnem visokem formacijskem položaju, npr. 
na položaju poveljnika odreda. Vendar pa se je to 
zgodilo le redko, pa še to ne pri nas v Konjicah.

Pravi hec je bil, ko smo se samo nekaj dni po 
spremembi novih činov, ko smo dobili na epolete 
ob zvezdicah še obrobe z zlatim trakom, kot nekoč 
majorji, podpolkovniki in polkovniki, pojavili na ve-
čji štabni vaji v Kadetnici v Mariboru. Vsi so nam 
tako salutirali, da so nas ob odhodu domov prav 
roke bolele, saj so mislili, da smo res sami podpol-
kovniki in polkovniki, pa še tako mladi povrhu!

Vse predloge za višje čine ali izjemoma tudi 
za odvzem čina so s strani ZRVS in TO zbirali na 
Sekretariatu za obrambo in jih od tam pošiljali v 
postopek. Uradna podelitev činov je običajno sle-
dila ob kakšnem od državnih praznikov, največkrat 
Dnevu borca, Dnevu JLA ali Dnevu republike.

Enak postopek je veljal tudi pri državnih odliko-
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vanjih, medtem ko je bilo pri priznanjih TO lažje, 
saj smo si zaradi škrtosti države nekatera priznanja 
izdelali kar sami.

Na podlagi navedenega smo bili v teritorialni 
obrambi vedno bolj prepričani, da smo postali prav 
tako dobri in vojaško usposobljeni, da so naši slo-
venski častniki enaki ali boljši od JLA.  

Od prvih čet in vodov se je naša 
teritorialna obramba razvila v vojaško 
silo, s skorajda 800 pripadniki, ki so 
jo sestavljali: občinski štab TO z zaščitnim 
vodom, oddelek za zveze, zaledni vod, jurišni 
odred, diverzantski odred, topovska baterija 
protiletalske obrambe, protidesantna četa, 
Konjiška četa, Zreška četa, Loška četa, Vitanjski 
vod in Zreški vod.

Takrat so se začeli vrstiti tudi dogodki, 
ki so kasneje do temeljev pretresli 
slovensko in jugoslovansko družbo. 
Vse se je dogajalo vedno hitreje 
in v ljudeh se je začelo pojavljati 
vznemirjenje, tako s štafeto, ukinitvijo 
avtonomije na Kosovu, mitingi proti 
Sloveniji, Cankarjev dom, grožnje 
z izgonom Slovenije iz Jugoslavije, 
srbskimi sankcijami proti naši 
republiki, poizkusi spremembe ustave 
ter ponovna vzpostavitev unitaristične 
države in odhodu naših delegatov iz 
kongresa ZKJ v Beogradu. V Sloveniji 
je prišlo do ustanovitve prvih političnih 
strank, prvih svobodnih volitev in 
zmage opozicije. 

Bili smo v letu 1990.

Urjenje voda za PSD - protispecialno 

delovanje je bilo izredno zanimi-

vo in včasih tudi precej naporno. 

Miličniki specialci so nas urili v 

borilnih veščinah, kot so obrambe in napa-

di golih rok, pa z noži, pištolami in drugimi 

»priročnimi predmeti«. Prve prostovoljce, kjer 

sem bil tudi jaz kot njihov komandir, vzor in 

primer, so metali po travi, da je kar bobnelo. 

Tako je bilo vse dotlej, dokler niso naleteli na 

Miho Podpečana, izrednega športnika v judu, 

nosilca črnega pasu, kar pa oni niso vedeli in 

so se vloge občutno spremenile. Moji fantje v 

vodu so bili nabiti z energijo in jih sploh ni 

bilo težko prepričati za redne tedenske vaje v 

zreški telovadnici, kjer smo ob njeni uradni 

otvoritvi tudi sodelovali s prikazom, kaj zna-

mo. Ko smo se enkrat tako dobili in odpeljali v 

Zreče, se je Miha usedel v mojo stoenko in ko je 

izstopil iz nje, mi je v roki pokazal kljuko avto-

mobilskih vrat, ki jo je nehote ter po nesreči od-

lomil. Zaradi kljuke se pač nisem živciral, le 

preoblekli smo se v trenirke in začeli z vadbo. 

Še preden smo bili kolikor toliko dobro ogreti, 

sva šla z Miho v vajo davljenja, ko me je od 

zadaj prijel okoli vratu, jaz pa sem se moral 

ubraniti. Z obema rokama sem ga prijel za 

komolec in ga bolj prekucnil kakor zalučal 

preko ram. Miha je padel po tleh in zastokal, 

saj sem mu nehote in premalo ogretemu po 

nesreči zlomil ključnico. Kljuka za ključnico 

je bila zame dobra menjava, saj so se me moji 

od takrat morda celo malo bali, žal pa mi je 

bilo za Miha, ki je kar nekaj časa nosil roko 

v mavcu.
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Da se nekaj pripravlja, je bilo 
opaziti že kar nekaj časa pred 
tem. Iz Republiškega štaba 
teritorialne obrambe z do JLA 
lojalnimi častniki, kamor jih 
je kadrovala JLA, so namreč 
v Občinski štab TO vedno 
pogosteje prihajale zahteve 
po posredovanju različnih 
podatkov; največ o skupnem 
številu, vrstah in stanju orožja. 
Veliko je bilo tudi osebnih 
obiskov, tudi komandanta 
RŠTO, generala Hočevarja, 
in inšpekcijskih pregledov. 
Najbolj čudno je bilo njihovo 
nenavadno močno zanimanje 
za orožje, strelivo, skladiščenje, 
pa o velikosti zabojev z orožjem 
in celo o skupni prostornini 
teh zabojev?! Niti z besedico 
pa niso nakazali, za kaj gre, 
saj so hoteli Slovenijo, skupaj 
z njenimi željami po svobodi 
in samostojnosti, spraviti na 
kolena.
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Začelo se je 15. maja 1990, ko je 
bil izdan Ukaz Republiškega štaba 
za teritorialno obrambo o predaji 
orožja, streliva in materialno-tehničnih 
sredstev v objekte JLA oziroma bolj 
znan kot »Ukaz o razorožitvi TO RS«.  
Rok za izvršitev ukaza je bil 19. 5. 
1990, do 24.00 ure! 

Za vsebino ukaza so člani našega Občinskega 
štaba TO izvedeli 16. maja 1990, na kondicijskem 
pohodu starešin stalne sestave TO zahodno-štajer-
ske pokrajine, in sicer od takratnega komandanta 
pokrajine, Gorenjaka, na Ponikvi. To jim je povedal 
kar tako mimogrede, ob kozarcu pijače, kot da je 
to nekaj povsem normalnega, zaradi česar se nih-
če naj ne bi vznemirjal. Dobesedno je rekel, da jih 
ni želel prej obveščati o ukazu o oddaji orožja, da 
jim ne bi pokvaril pohoda, vendar ga sedaj lahko. 
Dejal se, da je stvar državna skrivnost in da o njej 
ne smejo govoriti z nikomer in da jim ne dovoli, 
da karkoli sprašujejo. Po prvem presenečenju, kajti 
tega ni nihče pričakoval, so bile reakcije burne in 
takoj so se začeli skrivni pogovori. Naključno ali ne, 
toda prav takrat jih je preletelo vojaško letalo in 
vse je postalo še bolj zlovešče.

Člani našega štaba, Alojz Groleger, Tone Kolar, 
Peter Mlakar, Marta Plajh in Franc Kodrič, so se do-
govorili, da se med vrnitvijo domov ustavijo v Pe-
trovi zidanici med Ločami in Dražo vasjo ter se do-
govorijo, kako se odzvati na ta ukaz in na kakšen 
način bi naše orožje zadržali. Padel je tudi predlog, 
da se ukaz najprej izvrši, kasneje pa bi se pritožili. 
Vse skupaj je bilo preveč pomembno in do naših 
ljudi preveč odgovorno, da bi se sami odločali o 
tem, kako in kaj. Sklenili so, da se bodo naslednje-
ga dne o tem pogovorili na nujnem sestanku z naj-

odgovornejšimi častniki stalne in rezervne sestave 
Občinskega štaba TO, obeh odredov, čet ter proti-
letalske enote in da bo sprejeta njihova odločitev. 

Odločitev za sklic tega sestanka je bilo 
NAJPOMEMBNEJŠE IN ODLOČUJOČE 
DEJANJE celotnega upora proti 
razorožitvi naše TO. 

V kolikor bi se za takšen sklic svojih starešin od-
ločili tudi v drugih občinskih štabih, ki so prejeli ta 
ukaz z grožnjo po razorožitvi, bi orožje ostalo v 
njihovih skladiščih. 

Zvečer, 17. maja 1990, se je sestanka v učilnici 
našega doma TO, ki ga je vodil Tone Kolar, udele-
žilo vseh 27 vabljenih častnikov. A ne samo častni-
kov, temveč tudi dobrih osebnih prijateljev, ki so 
si med seboj zaupali, sošolcev, sodelavcev v služ-
bah, sotekmovalcev pri športu, tudi dveh, ki sva 
skupaj igrala v ansamblu DIXIE 08, dveh bratov ali 
drugih sorodnikov, vseh, ki smo ustvarjali konjiško 
teritorialno obrambo. Reakcija na ukaz je bila pri-
čakovano burna in dobesedno so vsi zahtevali, da 
se orožja v nobenem primeru ne sme predati. Ni-
smo se odločali niti o možnosti, da bi ukaz vseeno 
najprej izvršili in bi se potem pritožili, temveč smo 
takoj pripravili ter prav vsi podpisali posebno, mi ji 
rečemo kar ZGODOVINSKO, LISTINO za novo izvo-
ljenega predsednika Skupščine občine Slovenske 
Konjice, Jožeta Barago. To listino smo mu Tone 
Kolar, Peter Mlakar in jaz pozno zvečer na njego-
vem domu tudi osebno izročili. Brez razmišljanja je 
podprl naše prizadevanje in našo odločitev ter pre-
dajo občinskega orožja takoj prepovedal. Skupno 
smo sprejeli predlog, da bo takoj naslednjega dne 
o tem ukazu oziroma zagroženi razorožitvi naše 
TO seznanil pristojni občinski organ, Svet za splo-
šni ljudski odpor in družbeno samozaščito (Svet za 
SLO in DS), in 18. maja 1990, ob 13. uri, je bila 1. 
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15. maja 1990 je bil izdan Ukaz 
Republiškega štaba za Teritorialno 
obrambo o predaji orožja, streliva 
in materialno tehničnih sredstev v 
objekte JLA oziroma bolj znan kot 
»Ukaz o razorožitvi TO RS«. 

Rok za izvršitev Ukaza je bil 
19.05.1990 do 24.00 ure!



61

Leto prej – 17. maj 1990



62

Leto prej – 17. maj 1990

izredna seja Sveta za SLO in DS Skupščine občine, 
v sestavi Jože Baraga, Rudolf Petan, Jože Marguč, 
Karel Zidanšek, Janko Kovač ter vabljeni Alojz Gro-
leger, tudi sklicana.

Da takrat in v naslednjih dejanjih, ki 
so pozneje sledila, politika ni imela 
prav nobene vloge, lepo pove podatek, 
da smo bili vsi trije dolgoletni člani 
ZSMS - Zveze socialistične mladine 
Slovenije, Jože Baraga pa je bil viden 
konjiški član Demosa. Jaz sem bil 
zadnji dve leti tudi podpredsednik 
občinske skupščine, Jože Baraga pa 
je bil izvoljen za novega predsednika. 
Na takratnih prvih demokratičnih 
volitvah sva po zbranih glasovih tako 
jaz kot Baraga osvojila prvi dve mesti 
po številu prejetih glasov. Tudi dejstvo, 
da so imeli člani Demosa večino v 
omenjenem svetu, ni bilo pomembno, 
saj smo vsi imeli pred očmi le našo in 
edino Slovenijo. 

In kako bi bilo danes? V občini bi šlo hitro, toda 
takoj višje bi se verjetno zapletlo, najprej bi morala 
biti pobuda, nato usklajevanje in dogovor v takšni 
ali drugačni koaliciji, priprava predloga, nato pravi 
rompompom v Državnem zboru RS, usklajevanje 
v različnih delovnih telesih, pa vloga na Ustavno 
sodišče RS o legitimnosti tega dejanja in spet gla-
sovanje v Državnem zboru RS. Ne smemo pozabiti 
niti vloge Državnega sveta RS in po preljubi navadi 
bi se o vsem tem morali nazadnje tako ali tako 
odločati državljanke ter državljani Slovenije na re-
ferendumu.

LISTINA, tako na prvi pogled res ni nekaj po-
sebnega, pa čeprav edina v Sloveniji, je bila le s 
pisalnim strojem popisani list papirja formata A4, 
s 27 lastnoročnimi podpisi. Toda to je edini doku-
ment, na katerem so takrat vsi navzoči z lastnoroč-
nimi podpisi potrdili svojo trdno odločenost, da se 
orožja TO ne preda. Za tisto jugoslovansko držav-
no ureditev in zakone smo bili vse, od separatistov, 
teroristov do veleizdajalcev, ne pa zavedni Slovenci 
ter patrioti, ki smo se zavedali vseh možnih posle-
dic, ki bi lahko sledile, če se ne bi izteklo tako, kot 
se je. 

 

Če se ne bi izteklo tako, kot se je, 
bi listina postala naša lastnoročno 
podpisana smrtna obsodba.

Od takrat je minilo že veliko let, toda vsakič, 
ob vsakem spominu na tisti dan in tisto odloči-
tev, spreleti večino podpisnikov tisti čuden smrtni 
strah. 

Pa takrat nismo bili več mladci, ki se znajo kar 
tako brezglavo in nepremišljeno zaletavati z glavo 
v zid, večina nas je imela družine, pa tudi otroke. 
Mogoče so bili prav otroci tisto, kar nam je takrat 
pomagalo pri odločitvi in ostaja prepričanje, da 
smo vse to naredili zaradi njih ter Slovenije.

 Večina podpisnikov je bilo takrat starih tam 
okoli 30 do 40 let, ki so od nekdaj veljala za najlep-
ša leta. Med podpisniki, prvi trije so bili zaposleni 
v Občinskem štabu TO, pa najdemo celo paleto 
različnih poklicev in služb, tako vodjo proizvodnje 
Plastike v Kostroju, vodjo proizvodnje strojev v Ko-
stroju, komercialiste v nabavah, izvozu in prodaji, 
informatika v Konusu, poslovnega sekretarja v Co-
metu, prosvetnega delavca, pa pomočnika ravna-
telja šole, odvetnika, obrtnika, vodjo vinske kleti v 
Konjicah, komercialista izvoza v Konusu, direktorja 
takratne Službe družbenega knjigovodstva (SDK) v 
Konjicah, odvetnika, direktorja komerciale v Dra-
vinjskem domu, komercialnega direktorja iz Celja, 
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Avtomatska puška M 70
Pištola M 57

Ostrostrelna puška M 67

Puškomitraljez M 72

Puškomitraljez M 53

Protiletalski top

Avtom. pištola M 84
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Podpis “Zgodovinske listine”,  
17. maja 1990 se sestanka v  
učilnici našega doma TO, ki ga vodi 
Tone Kolar, udeleži vseh 27  
vabljenih častnikov, a ne samo 
častnikov, temveč tudi dobrih 
osebnih prijateljev, ki si med seboj 
zaupajo ...
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sociologa in ne nazadnje, bila sta dva, ki sta dolgo 
časa skupaj muzicirala v takrat znanem ansamblu 
DIXIE 08, vsi povprečno z višješolsko izobrazbo.

Po funkcijah v TO so bili na levi strani listine 
podpisi članov stalne in rezervne sestave Občin-
skega štaba TO z zaščitnim vodom, na desni pa 
podpisi najvišjih častnikov jurišnega odreda ter di-
verzantskega odreda, lahke protiletalske baterije, 
protidesantne čete ter Konjiške, Zreške in Loške 
čete TO.

Mogoče smo bili vsi le malo predrzni, 
saj smo poznali vojaško moč JLA, ki 
je bila velika tudi v Evropi, in svojo 
relativno šibkost. Poznali smo tudi vse 
prednosti, ki so bile na njihovi strani. 
Bili pa smo dobro oboroženi in vojaško 
usposobljeni, poznali smo celotno 
območje občine kakor lastni žep ter 
vedeli, da v morebitni vojni ne bi ostali 
sami, temveč bi bili z nami vsi.

Bili smo trdno odločeni, da 
brezpogojno obranimo tisto, kar je 
naše, tisto, kar nam je usoda končno 
tudi namenila.

 Na omenjeni izredni seji Sveta za SLO in DS 
18. maja 1990 je bil soglasno sprejet sklep, ki ga 
je napisal Vinko Bauman. V njem je bilo določeno, 
da se orožje, ker je last občine, iz nje ne sme pre-
seliti in ob 14.30 uri je bil sklep pod številko 06/20 
prek telefaksa nemudoma poslan sekretarju RSLO 
v Ljubljano.

Sklep in kasnejši telegram, ki je v Konjice pri-
spel 18. maja 1990 zvečer, in v katerem je tudi 
Predsednik RS, Milan Kučan, ustavil akcijo JLA, sta 
naše dejanje opravičila in nam zagotovila določe-
no »varnost«. Seveda pa so še vedno veljali zakoni 
SFRJ!?!

V Občinskem štabu TO je bilo takoj uvedeno 
24-urno dežurstvo, ki so ga opravljali člani stalne 
in rezervne sestave TO. Tu smo bili podpisniki spet 
med prvimi in postavljena je bila straža. Vsi smo 
bili oboroženi z avtomatskim orožjem in s streli-
vom. V dogovoru s komandirjem milice, Stanetom 
Skubicem, je tudi ta okrepila opazovalno službo 
in patrulje ter skrajšala čas morebitne intervenci-
je pod 10 minut. Kot dodatno obliko varovanja je 
milica vzpostavila stike z zaupljivimi ljudmi v bližnji 
in daljni okolici objekta. V okolici OŠTO so miličniki 
zaznavali gibanje vojaških oseb v civilnih oblekah 
in v civilnih vozilih, pojavljala pa so se tudi vozila iz 
registracijskih območij drugih republik.
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18. maja 1990 ob 13. uri je bila 
1. izredna seja Sveta za SLO in 
DS Skupščine Občine v sestavi 
Jože Baraga, Rudolf Petan, 
Jože Marguč, Karel Zidanšek, 
Janko Kovač, ter vabljen Alojz 
Groleger.
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Nekdanja učilnica v mansardi doma, kjer smo podpisali »LISTINO«

Ročni raketomet OSA

Polavtomatska puška s tromblonom M 66

Ročni metalec min M 57

Ročni raketomet ZOLJA
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ZADRŽANO JE BILO VSE  OROŽJE IN STRELIVO IN SICER: 
 157 PI - pištol 7,65 im 7,62 mm
 9  PI - pištol Ingram 9 mm
 40  API - avtomatskih pištol 7,65 mm
 289  AP - avtomatskih pušk 7,62 mm
 205  PAP - polavtomatskih pušk 7,62 mm
 19  PAOP - polavtomatskih ostrostrelnih pušk 
 292  M 48 - pušk 7,9 mm  
 54  PM-M 72 - puškomitraljezov 7,62 mm
 18  PM- M 53puškomitraljezov 7,9 mm
 4  Mitraljezov 7,9 mm
 70  RMM 57 ročnih metalcev min
 8  RMM Osa M 80 ročnih metalcev min
 8  TOPOV 20 / 1

+ povprečno 2,5 BK (borbenega kompleta) streliva za posamezno orožje. 
V 1 BK streliva je bilo za avtomatsko puško 150 nabojev in za avtomatsko pištolo 600 nabojev!

Od 16 občinskih štabov, ki niso oddali orožja, 
jih je bilo pet iz NAŠE zahodno-štajerske pokraji-
ne, in sicer iz Mozirja, Slovenskih Konjic, Šmarja, 
Velenja in Žalca, oddali so ga v Laškem in Šentjur-
ju, Občinski štab Celje pa je imel orožje in strelivo 
že od vsega začetka skladiščeno v vojašnici. Tako 
kot Celjani so imeli v vojašnicah orožje skladiščeno 
praktično v vseh večjih mestih po Sloveniji, kjer so 
bile vojašnice. Štabi svojih skladišč namreč niti niso 
imeli. Če bi jih imeli, bi bila številka »upornih« šta-
bov bistveno večja. 

Po pritisku javnosti in republiškega vodstva je 
moralo v skladiščih TO ostati vse orožje, ki še ni 
bilo odvzeto ali oddano. Armadi naklonjeno vod-
stvo TO je na to pristalo s težavo, izmišljevalo si je 
še naprej vedno nove in nove zahteve glede zago-
tovitve fizičnega varovanja. Prepričani so namreč 
bili, da teritorialci tega nikakor ne bomo mogli za-
gotoviti. Pa so spet ušteli. V okviru našega občin-
skega štaba so se takoj lotili izdelave novih doku-
mentov, s čimer so zagotovili samostojen vpoklic 
pripadnikov rezervne sestave. 

Nadzori in kontrole so postajali vse 
ostrejši, tako s strani nadrejenega 
pokrajinskega štaba in nekajkrat tudi 
s strani republiškega štaba. Res je 
bilo tako. Vse več je bilo arogance in 
šikaniranja, vedno več pa je bilo tudi 
odkritih groženj, tudi najhujših, da bi 
morali vse, ki se upirajo, postreliti.

Če se je pred armadi naklonjenim pokrajinskim 
in republiškim štabom TO pomembne podatke 
skrivalo, je bilo do RSLO - Republiškega sekreta-
riata za ljudsko obrambo povsem drugače. Ko so 
ti junija 1990 potrebovali podatke o številu orožja 
in streliva v našem skladišču, so te podatke tudi 
dobili, in to kljub prepovedi polkovnika Gorenjaka. 
Medtem, ko je Gorenjak o tem poročal republiške-
mu štabu, je Tone Kolar pripravil podatke, ki sta jih 
z Borisom Podvršnikom po šifriranih upravnih zve-
zah pravočasno poslala na sekretariat v Ljubljano.
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Spominski bojni znak  
OROŽJA NISMO ODDALI

Prejemniki spominskega bojnega znaka »OROŽJA NISMO PREDALI«
Od leve: Jožef Kuzman, Zdravko Ivačič, Franc Sagadin, Tomislav Pančur, Maksimiljan Sevšek, Ivan Pavlič, Velimir Cugmas, Tone Kolar, 
Benjamin Macuh, Jožef Topolšek, Miroslav Pesko, Emil Mumel, Franc Šegel, Herbert Lešnik, Božidar Punčuh, Marko Hlastec, Alojz 
Groleger, Stojan Macuh, Peter Mlakar, manjkali: Ervin Jančič, Jožef Košir, Danijel Oplotnik, Boris Zorko, Ivan Sovič, Edvard Tič, Vojko 
Vodovnik, Janko Čakš
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PROJEKT MSNZ - 
MANEVRSKE STRUKTURE NARODNE ZAŠČITE 

O pomembnem projektu Manevrske strukture 
narodne zaščite v naši občini je njen takratni načel-
nik Tone Kolar, ki je bil tudi namestnik komandan-
ta OŠTO Slovenske Konjice, povedal:

»Projekt Manevrske strukture narodne 
zaščite (MSNZ), ki se je pri nas začel 
s tajnimi pogovori, a brez formalnih 
imenovanj v avgustu in je trajal 
do začetka oktobra 1990, je v širši 
javnosti, pa tudi v vojaških krogih 
premalo znan in je večkrat obravnavan 
zelo nasprotujoče. Vzroki so bili 
predvsem v tem, da sta organiziranje 
in dejavnost MSNZ potekali v izjemno 
strogi tajnosti. Aktivnosti so potekale 
na podlagi ustnih dogovorov, le malo 
je pisnih dokumentov, v organizaciji 
pa je sodelovalo le omejeno število 
ljudi. Menim, da se mora s tega 
pomembnega obdobja odgrniti 
tančica, dejavnost pa je treba prikazati 
nepristransko, realno in s potrebno 
distanco.«

Projekt MSNZ je nastal kot rešitev v sistemu vo-
denja in poveljevanja silam slovenske TO v času, ko 
so Teritorialno obrambo Slovenije v višjih štabih še 
povsem obvladovali armadni ali armadi naklonjeni 
častniki. Slovensko vodstvo zaradi takšnih razmer 

v primeru potrebe ne bi imelo nobene možnosti 
uporabiti TO za vojaško podporo osamosvojitve-
nim ukrepom. Zato je bilo treba vzpostaviti učin-
kovit in zanesljiv vzporedni sistem vodenja ter po-
veljevanja predanih in slovensko zavednih ljudi, ki 
bi, če bi bilo treba, omogočili nadzor ter uporabo 
enot in sredstev TO oziroma MSNZ. Organizacija 
MSNZ formalno ni bila več TO, čeprav je vključe-
vala vsa takrat razpoložljiva sredstva in pripadnike 
TO.

Kolarjeva naloga kot občinskega načelnika 
MSNZ z izbranimi sodelavci je bila, da iz razpoložlji-
vih sil in sredstev TO ter po potrebi z vključevanjem 
zunanjih ljudi in sredstev vzpostavi novo, učinko-
vito ter zanesljivo organizacijo, z novim sistemom 
vodenja in poveljevanja, z novim mobilizacijskim 
sistemom ter načrti uporabe, prilagojenimi razme-
ram. Vse to bi omogočilo slovenskemu vodstvu, 
da bi jo lahko vključilo v odpor proti JLA in jo po-
magalo onemogočiti. Tone je bil tako neposredno 
odgovoren nadrejenemu načelniku MSNZ, Štefanu 
Šemrovu, in ne komandantu štaba TO. Seveda so 
se načrti MSNZ za uporabo enot oziroma bojni na-
črti povsem razlikovali od dotedanjih in veljavnih v 
sodelovanju z v JLA izdelanimi načrti TO, ki so bili 
pripravljeni za potrebe obrambe tako proti silam 
Varšavskega pakta kot pakta NATO. Novi načrti so 
predvidevali vse dejavnosti, s katerimi bi onemo-
gočili delovanje JLA. 

Glede na to, da je armadi maja 1990 uspelo 
večini OŠTO odvzeti orožje, nekaterim s to akcijo, 
nekateri pa so ga že prej tako ali tako skladišči-
li v prostorih vojašnic, je bila pomembna naloga 
MSNZ zagotavljanje oborožitve za te enote. To 
zagotavljanje je potekalo iz rezerv zaščitne briga-
de TO v Kočevski Reki, predvsem pa s skrivnim 
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odnašanjem oborožitve iz vojašnic JLA. Sosedu iz 
Slovenske Bistrice, načelniku Marjanu Streharju s 
sodelavci, je uspelo, da so iz vojašnice odnesli prav 
vse svoje orožje.

 MSNZ je bila organizirana na celotnem sloven-
skem prostoru po principu 2-1-13-62, kar je po-
menilo, da so trije vodili organizacijo na republiški 
ravni (Janez Janša, Igor Bavčar, Tone Krkovič), tri-
najst pa je bilo načelnikov MSNZ takratnih pokra-
jin, za našo pokrajino je bil to Štefan Šemrov, in 
dvainšestdeset občinskih načelnikov MSNZ, v Slo-
venskih Konjicah Tone Kolar, ki so bili odgovorni 
za nadaljnji izbor sodelavcev. Kadrovanje je pote-
kalo od vrha do baze in le na podlagi osebnega 
poznavanja ter zaupanja. 

Za svoja najožja sodelavca si je Tone izbral Petra 
Mlakarja iz OŠTO in Borisa Podvršnika iz upravne-
ga organa za obrambo. Organizacija se je kasneje 
razširila še na Vlada Kebra, Ota Mikeka, Vinka Ba-
umana in Boža Punčuha, vsakega s svojimi zadol-
žitvami. V načrtovanje dejavnosti so bili vključeni 
še takratni predsednik Skupščine občine Jože Ba-
raga, predsednik Izvršnega sveta Rudolf Petan in 
podpredsednik Izvršnega sveta Stane Frim. Alojz 
Pačnik pa je bil vključen pri izbiranju tajnih lokacij 
in umiku orožja ter opreme iz skladišč TO. Pri tem 
so sodelovali tudi Alojz Groleger, Franc Kodrič in 
Marta Plajh ter seveda domačini, ki so ta sredstva 
sprejeli in jih z velikim tveganjem hranili še nekaj 
mesecev. 

Za takšno dejavnost izbrani ljudje so morali 
biti popolnoma zaupljivi, zanesljivi, izjemno smeli 
in pripravljeni na vse, da bi zagotovili oboroženo 
podporo slovenski poti v samostojnost. 

V MSNZ je bila najprej opravljena kadrovska 
popolnitev enot z rezervno sestavo, ki je v Občini 
Slovenske Konjice ostala z manjšimi popravki sko-
raj enaka kot TO, saj so našim rezervnim častni-
kom in pripadnikom popolnoma zaupali. Seveda 
rezervni pripadniki iz razumljivih razlogov o razpo-
reditvi v enote MSNZ niso bili obveščeni. Izdelali 
so nove mobilizacijske načrte, z novimi mobilizacij-
skimi zbirališči in novimi vpoklici (pozivi). To je bila 

rešitev, če bi JLA, kot je načrtovala, s silo odvzela 
upravno dokumentacijo. 

Izdelali so nove načrte opremljanja z oboroži-
tvijo in, kar je najpomembneje, zagotovili ustrezno 
oborožitev, strelivo ter minsko eksplozivna sred-
stva za obrambo, če bi armada začela z vojaškimi 
dejavnostmi in skušala zavzeti skladišče TO. V tem 
času orožja in streliva TO, na katerega so v MSNZ 
računali, še nismo mogli umakniti iz skladišča TO, 
ker so častniki nekdanje TO (RŠTO) še povsem 
nadzirali stanje v njem. 

Takrat je zelo prav prišlo orožje in strelivo 
upravnega organa v Slovenskih Konjicah, saj ni 
spadalo k teritorialni obrambi. Zanj namreč ukaz 
o oddaji orožja ni veljal, v JLA pa naj tudi ne bi 
dobro vedeli, koliko ga sploh je. Prav to orožje pa 
je bilo v začetku septembra prestavljeno na tajne 
lokacije, največ k Vladu Kebru, ki ga je tja tudi sam 
prepeljal. Skupno je bilo več kot 300 kosov pištol, 
avtomatskih pištol, polavtomatskih in avtomatskih 
pušk s po 3 BK streliva na posamezno orožje. 

To orožje, ki je bilo nato do junija naslednjega 
leta skladiščeno pri Vladu, je bilo v septembru in 
oktobru 1990 namenjeno vodu za protispecialno 
delovanje, ki mu je poveljeval Milan Sojč, ter diver-
zantskemu odredu s poveljnikom Jožetom Kuzma-
nom, in to v primeru, če bi JLA vseeno s silo zasedla 
skladišča TO, ko bi morali ti dve enoti v sodelova-
nju z milico skladišče TO deblokirati. To rešitev za 
prevzem orožja upravnega organa je septembra, v 
soglasju s predsednikom Skupščine občine, Jože-
tom Barago, predlagal Boris Podvršnik, ob sodelo-
vanju Vinka Baumana in omenjenega Vlada Kebra. 
Preostalo orožje upravnega organa je bilo kasneje 
prepeljano na domačije Pavlič in Rebernak v Dobr-
nežu ter domačijo Črešnar v Ostrožno pri Ločah.

V tistem času je bilo v tajno skladišče na doma-
čijo Mikek na Skomarju prepeljano že tudi strelivo 
večjega kalibra in tudi protioklepne mine, ki smo 
jih za potrebe MSNZ pripeljali iz tajnega skladišča 
v Laškem, do tja pa je bilo pripeljano iz Kočevske 
Reke.
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Zanimivo je, kako so rešili problem tiskanja no-
vih vpoklicev (pozivov), skupaj 800 kosov v dveh 
izvodih. Za vpoklice so uporabili uradne obrazce 
vpoklicev v TO, ki jih je s pretvezo, da jih potre-
bujemo za obnovitev lastnega vpoklicnega sistema 
TO, dobil na UO za obrambo, Slavko Pačnik s Se-
kretariata za obrambo, sicer dober strokovnjak za 
uporabno računalništvo, pa je izdelal program. S 
tem programom sta s Petrom Mlakarjem iz baze 
podatkov o pripadnikih TO zajemala podatke in 
več noči tiskala nove vpoklice. Na njih so besedilo 
VPOKLIC V OS (oborožene sile) predelali v VPO-
KLIC V SLOVENSKO MSNZ.

Tudi načrte aktivnosti so zelo natančno razčle-
nili in jih uskladili z milico ter MSNZ-ji v sosednjih 
občinah. Tako sta z občinskim načelnikom MSNZ 
Slovenska Bistrica, Marjanom Streharjem, izdelala 
načrte ter uskladila aktivnosti in sodelovanje naših 
enot pri blokadi vojašnice Slovenska Bistrica, veli-
kega skladišča JLA v Ložnici ter posadki na Boču. 
Ti načrti so bili vsebinska podlaga za vaje TO v za-
četku leta 1991 in v vojni. Zakaj naše nadrejeno 
pokrajinsko poveljstvo TO te pomoči ni odobrilo, 
še danes ne ve in mu še danes ni jasno.

Vse dejavnosti, tudi sestanki na najvišjih ravneh, 
so potekale v tajnosti. Vse skupaj je bilo izredno 
nevarno, kajti izvajalci niso imeli nobenih posebnih 
garancij za zaščito, če bi bila ta dejavnost odkrita 
ali bi prišlo do nekakšnih izrednih razmer. Pri nas 
je takrat še vedno veljal omenjeni pravni red Jugo-
slavije, ki je za takšno početje predvideval smrtno 
kazen. Da te bojazni niso bile iz trte izvite, kažejo 
kasnejši sodni postopki proti nekaterim vodilnim 
častnikom JLA pred našimi, slovenskimi sodišči, ki 
so jih oprostili, saj so ukrepali skladno z veljavno 
jugoslovansko pravno ureditvijo. Zaščito so lahko 
pričakovali le od posameznikov pri milici, ki so bili 
vključeni v MSNZ. Te je na celjskem območju vodil 
Franc Bevc. Posebej so bili previdni tudi pred za 
nas najnevarnejšimi sodelavci kontraobveščevalne 
službe - nekdanje KOS. Po dosegljivih informacijah 
so jih z ustreznimi ukrepi tajnosti in zavarovanja 
povsem onemogočili, saj o tej aktivnosti niso imeli 
pravih podatkov. Bili so prepričani, da orožje in vo-

jaško opremo vozimo v skladišča v Kočevski Reki, 
ne pa na tajne lokacije.

Kako resne so bile vse te stvari, pove tudi dej-
stvo, da so vodilni v MSNZ imeli ukaz, naj nosijo 
orožje stalno pri sebi in da ga, če bi bili ogroženi 
oni ali dokumenti MSNZ, smejo tudi uporabiti. To 
vse se je dogajalo septembra leta 1990. S Petrom 
sta vse dokumente izdelala v dvojniku, en izvod 
sta izmenjaje stalno nosila pri sebi, drugi pa je 
ostal doma. Dogovorila sta se, če se eden od naju 
v 12. urah ne javi, drugi takoj preide v ilegalo in z 
dvojnikom dokumentov omogoči oblikovanje enot 
MSNZ ter naprej vodi načrtovane aktivnosti.

Pravo veliko avanturo je za njega z Borisom 
predstavljal že omenjeni prevoz streliva večjega ka-
libra in protitankovskih min iz Laškega preko Celja 
ter Zreč na Pohorje, v tajno skladišče pri domačiji 
Mikek na Skomarju. Šlo je za več sto kilogramov 
streliva in eksploziva, ki sta ga vozila z Borisom 
Podvršnikom v svojih osebnih vozilih s priklopni-
kom. Ker je bilo v priklopniku premalo prostora, 
sta zaboje s protitankovskimi in protipehotnimi 
tromblonskimi minami ter ročnimi bombami do 
vrha naložila tudi v kabini, tako, da sta se avtomo-
bila kar šibila. K sreči je vse potekalo bolj ali manj 
srečno, močno pa jima je postalo vroče, ko sta v 
Vojniku peljala mimo miličniške patrulje, ki je bila 
k sreči zaposlena z voznikom nekega tovornjaka. 
Vroče jima je postajalo tudi na ovinkih, ob premi-
kanju in škripanju starih zabojev s tromblonskimi 
minami, a kljub temu sta nevarni tovor srečno pri-
peljala do cilja, kjer je ostal vse do junija 1991. To 
so bila v prvih dneh vojne tudi edina protioklepna 
sredstva, s katerimi smo razpolagali.

S Petrom sta opravljala tudi pogovore s posa-
meznimi rezervnimi častniki in preverjala njihova 
mnenja ter stališča in na podlagi tega zasnovala 
kadrovsko strukturo MSNZ. Povedati je treba, da 
so ju razočarali samo trije, vsi drugi pa so poka-
zali popolno pripravljenost, da bodo, če bo treba, 
aktivno delovali proti JLA. To kaže na veliko zave-
dnost in pripravljenost naših rezervnih častnikov, 
podčastnikov ter vojakov.
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Zadnja aktivnost, ki smo jo izvedli v okviru pro-
jekta MSNZ, da bi odstranili nevarnosti nasilnega 
prevzema orožja, streliva in opreme TO, je bila po-
šiljanje teh sredstev iz skladišča TO na tajne loka-
cije, na zanesljive domačije po celotnem območju 
občine. To je bila zelo zahtevna akcija, ki je mora-
la biti izvedena v popolni tajnosti, zahtevala pa je 
veliko zanesljivih sodelavcev, veliko previdnosti in 
seveda poguma vseh vključenih. Pripadniki stalne 
sestave smo morali najprej z ustreznimi pogovori 
pridobiti gospodarje domačij, ki so potem bili pri-
pravljeni sprejeti orožje in strelivo ter s tem tudi 
veliko odgovornost. Za njih to ni bilo preprosto, saj 
je vojaški vrh prav v tistem času stopnjeval grožnje 
o razorožitvi paravojaških enot, kamor je štel tudi 
TO pod poveljstvom novega RŠTO - Republiškega 
štaba teritorialne obrambe. Pokazalo se je, kako 
zavedni so bili ti ljudje in kakšno globoko zaupanje 
smo med njimi uživali teritorialci. Vsem, ki so na 
svojih domovih hranili velike količine orožja, streli-
va, dokumentov in materialno-tehničnih sredstev, 
gre posebno velika zahvala.

In za konec je treba jasno povedati, da 
večina drugih občanov ni bila v tem 
času nič manj zavedna, kot smo bili mi, 
ki smo delovali v MSNZ.  
Takrat pač vsi niso mogli biti vključeni 
v to aktivnost, zato je vsaka užaljenost, 
predvsem med rezervnimi pripadniki 
TO, povsem odveč.

Spominski znak 
Znak MSNZ 1990
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Kdaj in kako se je MSNZ  
začela pri nas v Slovenskih 
Konjicah?

Do prvega sestanka med načelnikom MSNZ 
Slovenije, Tonetom Krkovičem, in načelnikom Po-
krajinskega štaba MSNZ zahodno-štajerske pokra-
jine, Štefanom Šemrovom, je prišlo 20. julija 1990 
v Laškem.

Konec julija in posebej v avgustu je Štefan Še-
mrov pridobil Zlatka Vehovarja iz Slovenskih Konjic 
za svojega namestnika, za načelnika Občinskega 
štaba MSNZ Slovenske Konjice pa Toneta Kolarja. 
Uradno je bil Tone Kolar imenovan 27. septembra 
1990, neformalno pa že dober mesec pred tem. 

Za svojega namestnika si je Tone izbral Petra 
Mlakarja. 

Prvi sestanek Pokrajinskega štaba MSNZ zaho-
dno-štajerske pokrajine s Krkovičem je bil v Sloven-
skih Konjicah 6. septembra 1990, najprej v hotelu 
Dravinja, zaradi varnosti pa so se potem prestavili v 
nek lokal na Bezino, ob cesti iz Konjic v Oplotnico. 
Načelniki občinskih štabov na tem sestanku niso 
bili prisotni. Koordinator za milico v tem štabu je 
bil Franc Bevc. 

Spominska plošča ob 20. obletnici prvega sestanka MSNZ zahodno štajerske pokrajine,   
ki je bil v Slovenskih Konjicah 6. septembra 1990
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V septembru so na Sekretariatu za obrambo 
od JLA prejeli navodilo o predaji celotne vojaške in 
naborne evidence njihovim organom. V vojaškem 
uradnem listu je bila imenovana tudi komisija za 
prevzem v naši občini.

Oktobra je JLA poslala občinskemu 
sekretariatu točen datum in razpored 
za predajo te dokumentacije, zato so 
jo takoj preselili na postajo milice, na 
tajne lokacije pa je bil preseljen del 
njihovega orožja in streliva.

Četrtega oktobra 1990 je bila v prostorih Repu-
bliškega sekretariata za ljudsko obrambo primo-
predaja dolžnosti 13 komandantov pokrajinskih 
štabov za teritorialno obrambo. Vršilec dolžno-
sti načelnika Republiškega štaba za teritorialno 
obrambo, rezervni major Janez Slapar, je po po-
prejšnjem soglasju Predsedstva RS imenoval za v. 
d. komandantov TO pokrajin nove starešine. Za 
našo zahodno-štajersko pokrajino je imenoval re-
zervnega kapetana Viktorja Krajnca. V začetku ok-
tobra je bil pri predsedniku Izvršnega sveta Skup-
ščine občine, Rudolfu Petanu, sestanek s Tonetom 
Kolarjem in Alojzom Grolegerjem. Tone in Rudi 
sta mu pojasnila vse dotedanje aktivnosti MSNZ 
v občini in ga tudi seznanila s tem, da ostaja še 
naprej komandant Občinskega štaba v Slovenskih 
Konjicah.

ORGANIZIRANOST VODENJA IN POVELJEVANJA

- od sredine avgusta do začetka septembra 1990:

 TO MSNZ TO

 GŠ Beograd Slovensko vodstvo Slovensko vodstvo

 Republiški štab TO Republiški štab MSNZ Republiški štab TO

 Ivan Hočevar Tone Krkovič  Janez Slapar         

 Pokrajinski štab TO Pokrajinski štab MSNZ Pokrajinski štab TO

 Ivan Gorenjak Štefan Šemrov Viktor Kranjc  

 Občinski štab TO Občinski štab MSNZ Občinski štab TO

 Alojz Groleger Anton Kolar Alojz Groleger         

                    

                       - - - - - - - - - -       E  N  O  T  E    - - - - - - - - - - 

Časopis Delo je 5. oktobra sporočil, da je načel-
nik narodne zaščite Anton Krkovič dan pred tem 
Janezu Slaparju, v. d. načelnika štaba TO Slovenije, 
izročil poveljstvo za Manevrsko strukturo narodne 
zaščite. Pri tem je šlo, kot je dejal Bavčar, za več de-
set tisoč oboroženih mož. To manevrsko strukturo 
so na podlagi »narodne zaščite« ustanovili v skla-

du z republiškim zakonom o SLO in DS. Skupaj z 
organi za notranje zadeve je v minulih mesecih na-
domeščala nekatere strukture TO, ki je bila zaradi 
znanih zapletov in odvzema orožja precej okrnje-
na. S sprejetjem amandmajev in ustavnega zakona 
so se pristojnosti ter načrti MSNZ prenesli na TO.
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Z dokumenti v Cometu, zanje je poskrbel Elko, ni bilo težav, več iznajdljivosti je bilo potrebno v 

Kostroju, kar je vodil Pavlič. Tam so topove preprosto skrili v velike zaboje, v kakršnih so sicer iz to-

varne prevažali svoje izdelke za usnjarsko industrijo. Daleč najlepše skrivališče so imele granate 

protiletalskih topov, saj so bile shranjene kar v novi Konusovi poslovni stavbi in to v prostoru pod 

fontano, ki krasi glavni vhod v stavbo. To skrivališče je izbral Kmetec, ki pa je za dovoljenje vseeno prosil 

generalnega direktorja Jureta Pokorna. Ta je to dovolil, vendar s pripombo, da uradno o tem pač nič ne ve. 

Tudi to skladišče ni bilo odkrito, morda sta le Pokorn in Kmetec malo hitreje, čim bolj narahlo in bolj pa-

zljivo hodila po poti ob fontani, pod katero so bile skrite granate. Tudi takrat, ko so spomladi 1991 prišli ser-

viserji za vodno črpalko fontane, se ni zgodilo nič, saj Kmetec »pri najboljši volji ni našel pravega ključa«.

S koncem delovanja MSNZ se za večino teri-
torialcev ni prav nič spremenilo, saj jih večina za 
MSNZ niti ni vedela. Osebno sem v štabu TO veliko 
dni in noči preživel ter dežural, s svojim odredom 
bi moral ob morebitnem zavzetju naših skladišč s 
strani pripadnikov JLA in ob sodelovanju z našim 
vodom za protispecialno delovanje ter milico skla-
dišče deblokirati. Poleg tega sem imel v Zrečah, v 
svoji obrtni delavnici, tudi tajno skladišče. Vendar 
pa za to, da sem pripadnik MSNZ, sploh nisem ve-
del. To sem izvedel šele veliko kasneje. Vsa čast do 
MSNZ, ki je prevzela in nosila pomembno breme, 
toda največje breme v letu 1990 so ob pomoči mi-
ličnikov nosili teritorialci.

V prvi polovici oktobra je bilo na že prej izbra-
ne in dogovorjene tajne lokacije prepeljana večina 
orožja ter streliva teritorialne obrambe. V skladi-
šču je ostalo samo staro trofejno orožje, večinoma 

puške M 48 in brzostrelke PPŠ. Vse delo so opra-
vili pripadniki stalne sestave Občinskega štaba, 
ob veliki pomoči nekaterih posameznikov, Boža 
Punčuha, Janeza Finka - Sineta, Borisa Podvršnika 
in drugih. Vsi prevozi so se dogajali ponoči in so 
bili izvedeni v popolni tajnosti, saj niti eno tajno 
skladišče ni bilo odkrito. Skupaj je bilo 28 tajnih 
skladišč, od tega 20 s skritim orožjem, strelivom, 
sredstvi zvez in dokumentov teritorialne obram-
be ter občinskega sekretariata za obrambo. Štiri 
so bila skladišča milice, eno skladišče na domačiji 
Jožeta Kotnika Krošla pa je »gostilo« orožje obeh, 
teritorialne obrambe in milice. 

Tudi v treh naših podjetjih smo imeli tajna skri-
vališča teritorialne obrambe, in sicer v Cometu 
predvsem dokumente, v Konusu granate protile-
talskih topov, ki smo jih pridobili od teritorialcev iz 
Raven, v Kostroju pa protiletalske topove.
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Prejemnik spominske plošče tajnega skladišča Vladimir Keber, 
levo; Boris Podvršnik, desno; Ivan Pavlič

Prejemnik spominskega znaka TAJNA SKLADIŠČA in ŠTABI TO



Anton Gričnik- 

ČUVARJEM OROŽJA

Ko domovina na razpotju se je znašla,
ko se zazrla v cilje je prihodnjih dni,
ko zopet je zasanjala stoletne sanje,
takrát rabila mnogo hrabrih je ljudi.

 Vi čuvarji ste bili orožja,
 sredstva naše samostojnosti,
 mnogo tvegali ste tiste čase, 

 da smo sanje uresničili.
 Vaš prispevek vedno cenjen bo,

 vse priznanje,(srčna) hvala vam za to.

Ko končno čas je za nas nastopil,
z orožjem hrabro smo postavili se v bran,
zato zdaj v samostojni, krasni domovini

živimo, delamo za lepši, boljši dan.

 Vi čuvarji ste bili orožja,
 bojnih sredstev samostojnosti,
 mnogo tvegali ste tiste čase,

 da smo sanje uresničili.
 Vaš prispevek vedno cenjen bo,

 vse priznanje, (srčna) hvala vam za to.

Razvijmo prapor borcev, Društva veteranov,
slovesno domovini naj zaplapola,

čuvarjem mnogim in vsem našim hrabrim borcem,
naj več ne bo med nami vojne ne gorja.

 Vi čuvarji ste bili orožja,
 bojnih sredstev samostojnosti,
 mnogo tvegali ste tiste čase, 

 da smo sanje uresničili.
 Vaš prispevek vedno cenjen bo,

 vse priznanje, (srčna) hvala vam za to.
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Tajna skladišča orožja, streliva, opreme in dokumentov 

 Teritorialne obrambe, Odseka za ljudsko obrambo 
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Tajna skladišča  
orožja, streliva, opreme in dokumentov Teritorialne  
obrambe, Odseka za ljudsko obrambo in milice, 1990 – 1991

  Spominski znak  
  Tajna skladišča

   

DOMAČIJE :

01. ARBAJTER DUŠANA - Draža vas

02. ARBAJTER KONRADA - Skomarje

03. BEŠKOVNIK ZDENKA - Skomarje

04. ČREŠNAR JOŽEFA - Ostrožno pri Ločah

05. EINFALT HENRIKA - Gabrovlje

06. FINK JANEZA - Dobrava

07. GORNJAK ALOJZA - Brezen

08. HOHLER MARTINA - Tepanje

09. KEBER VLADA - Slovenske Konjice

10. KLOKOČOVNIK ZVONKA - Tolsti vrh

11. KOTNIK / KROŠL JOŽETA - Kraberk 

12. KUK JANEZA - Slovenske Konjice

13. KUZMAN JOŽETA - Zreče

14. LOČNIKAR SLAVKA - Skomarje

15. MARGUČ AVGUŠTINA - Dobrava pri  
 Slovenskih Konjicah

16. MIKEK OTA - Skomarje

17. OBRUL MARTINA - Bezina

18. PAVLIČ ŠTEFANA - Dobrnež

19. PETELINEK, KRAČUN - Radana vas

20. PETELINEK JANKA - Gabrovlje

21. PLANINC BORISA - Staro Slemene

22. RANČNIK REGINE - Slovenske Konjice

23. REBERNAK CIRILA - Dobrnež

24. VIDMAR RUDOLFA - Resnik

25. ZIDANŠEK ANTONA - Škedenj

PODJETJA:

26. COMET ZREČE (odgovorna oseba Elko Oplotnik)

27. KONUS SLOVENSKE KONJICE (odgovorna oseba Branko Kmetec)

28. KOSTROJ SLOVENSKE KONJICE (odgovorna oseba Ivan Pavlič)
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HOHLER MARTIN - TepanjeGORNJAK ALOJZ - Brezen

FINK JANEZ - DobravaEINFALT HENRIK - Gabrovlje

ČREŠNAR JOŽEF- Ostrožno pri LočahBEŠKOVNIK ZDENKO- Skomarje

ARBAJTER KONRAD - SkomarjeARBAJTER DUŠAN - Draža vas
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OBRUL MARTIN - BezinaMIKEK OTO - Skomarje

MARGUČ AVGUŠTIN - Dobrava pri Sl. KonjicahLOČNIKAR SLAVKO - Skomarje

KUZMAN JOŽE- ZrečeKUK JANEZ - Slovenske Konjice

KOTNIK / KROŠL JOŽE- KraberkKLOKOČOVNIK ZVONKO - Tolsti vrh
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VIDMAR RUDOLF - Resnik

REBERNAK CIRIL - DobrnežRANČNIK REGINA - Slovenske Konjice

PETELINEK, KRAČUN - Radana vasPLANINC BORIS - Staro Slemene

PETELINEK JANKO - GabrovljePAVLIČ ŠTEFAN - Dobrnež
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KOSTROJ SLOVENSKE KONJICE (odgovorni: Ivan Pavlič)

KONUS SLOVENSKE KONJICE (odgovorni: Kmetec Branko)

COMET ZREČE (odgovorni: Oplotnik Elko)
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MILICA na novi poti
Uvod

Leto 1990 bo ostalo v slovenski zgodovini zapisano kot mejnik med dvema dobama, je v uvodniku 
kronologije Slovenije 1990 zapisal njen urednik Miloš Mikeln. Njegovemu mnenju verjetno ni mogoče 
oporekati. V tem letu smo doživeli veliko korenitih sprememb, ki so zahtevale drugačno razmišljanje in 
so močno posegle v vsakdanje navade, tako na delovnem mestu, v odnosih v soseščini, med prijatelji 
in ne nazadnje tudi v družini. Spreminjanje v družbi se je dotaknilo tudi takratne milice, ki se je kmalu 
preoblikovala v policijo. 

Narava nekaterih dogodkov je neposredno “izzivala” milico, terjala njeno pozornost in različne aktiv-
nosti. Slovenija je leto 1990 pričela v okoliščinah gospodarske blokade Srbije, ki jo je ta uvedla kot od-
govor na prepovedani miting v Ljubljani 1. decembra 1989. Pri preprečitvi mitinga je milica imela dokaj 
vidno vlogo in pri tem dobila izkušnje, ki so ji bile v oporo pri nadaljnjem razvoju.

»Miting resnice«

V tistem času sem bil inšpektor za operativne zadeve Inšpektorata milice Uprave za notranje zadeve 
Celje in poleg tega še poveljnik posebne enote milice (enota na sklic). Takšen status mi je omogočal, da 
sem situacijo dobro poznal, ker sem vodil načrtovanje in koordinacijo dela med operativnimi službami ter 
vodil priprave in delo posebne enote milice. 

Kaj pomeni takšen miting, je bilo možno velikokrat spremljati po televiziji, ko so »jogurtni revolu-
cionarji« hodili po različnih mestih takratne skupne države. Neposredno sem del tega utripa doživel 
na stadionu Olimpije za Bežigradom v Ljubljani, ko sem na Martinovo nedeljo vodil posebno enoto pri 
varovanju nogometne tekme s Crveno zvezdo iz Beograda. Beograjske nogometaše je prišla vzpodbujati 
močna navijaška skupina »Delije«, ki jih je vodil sam »vojvoda Arkan« (takrat še ni bil znan), Olimpijo 
pa so prišli vzpodbujati poleg njenih »Dragonsev« tudi zagrebški »Bad blue boysi«, reška »Armada« in 
splitska »Torcida«. 

Vsem tem skupinam je bil nogomet postranska stvar, glavno jim je bilo medsebojno izzivanje in mo-
rebitno fizično obračunavanje. Glavni konflikt se je izražal med hrvaškimi in srbskimi skupinami. Pri vseh 
je bil opazen močan politični naboj in veliko sovražnosti do drugih. Slovenci smo pri tem imeli neznatno 
vlogo. Dogajanja na tej nogometni tekmi so lepo pokazala, kako malo je treba, da se manipulira in menja 
razpoloženje množice.

Preprečevanje mitinga je bil zelo obsežen in zapleten projekt. Vključeval je vse potenciale operativnih 
služb organov za notranje zadeve, z močno logistično podporo. Načrtovanje dejavnosti milice je bilo zelo 
oteženo, saj vse okoliščine organiziranja mitinga nikoli niso bile povsem znane ali točne in so se nenehno 
spreminjale. Za tako obsežno delo je bila aktivirana tudi rezervna sestava milice. Rezervni miličniki so 
opravljali naloge v enotah milice na terenu in v posebni enoti. Pred posebno enoto so bile postavljene 
nove naloge, ki jih do takrat ni niti opravljala niti urila. Šlo je za prisilni pregled in praznjenje avtobusov 
ali vlakov. Postopke je bilo treba proučiti, pripraviti in usposobiti enoto. 

Glavnina delovanja milice in kriminalistične službe je bila usmerjena v pokrivanje terena v okoljih z 
narodnostno mešanim prebivalstvom (bivalno in delovno okolje, določeni gostinski lokali, javni objekti 
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ter okoliši, kjer se običajno zbira večje število ljudi), s ciljem pridobivanja varnostno zanimivih podatkov. 
Pokrivanje je bilo fizično in operativno (s pozicijami), javno, pa tudi prikrito. Večja aktivnost je potekala 
tudi pri pokrivanju cestnih komunikacij, še zlasti tistih, ki so vodile iz meje s Hrvaško v notranjost Slo-
venije. Posebna pozornost je bila namenjena tudi varovanju pomembnih objektov. Na terenu so imeli 
miličniki tesne stike s prebivalci in so neposredno fizično nadzirali določena varnostno zanimiva območja. 

Splet vseh aktivnosti v družbi je prispeval, da posebnih dogodkov ni bilo in tako tudi ni bilo potrebno 
represivno delo takratnih organov za notranje zadeve, danes policije.

Milica je bila takrat edina organizirana »sila« v Sloveniji, na katero je politično vodstvo lahko računalo, 
da bo z drugimi sredstvi podprla njihova prizadevanja, ko bo treba braniti samostojnost Slovenije. Ko 
govorim, da je bila edina organizirana sila, imam v mislih stanje, da je bila takrat teritorialna obramba še 
močno »sestavni del» oboroženih sil SFRJ. JLA in nekateri posamezni akterji v TO niso niti skrivali, da jih 
močno zanima sama situacija na terenu in aktivnost milice v zvezi z mitingom. Kdo je bil njihov naročnik 
in zakaj so imeli takšne podatke, mi ni znano, lahko pa predpostavljam glede na nadaljnji razvoj dogod-
kov v Jugoslaviji.

Vse to je dalo dobro podlago za primerno organiziranost in pripravljenost milice za opravljanje nalog 
v drugačnih ter težjih okoliščinah. Glede na to, da smo imeli še izjemno naklonjeno javno mnenje, smo 
bili zelo samozavestni. To je bila tudi glavna pridobitev vseh priprav in aktivnosti v zvezi s preprečevanjem 
»mitinga resnice«. Dogodki, ki so sledili mitingu (srbski embargo), so samozavest samo še utrjevali in 
počasi vzpostavljali prepričanje o nujnosti sprememb v družbi. 

Razorožitev TO

V maju so Občinski štabi TO dobili ukaz, da morajo oddati svoje orožje v vojašnice JLA. Varovanje 
orožja TO v Sloveniji ni bilo nikoli problem. Vse orožje je bilo hranjeno v skladiščih, ki so zagotavljala 
primerno fizično zaščito in imela ustrezno tehnično varovanje. Signalno-varnostne naprave so bile vezane 
na postaje milice, ki so tudi opravljale intervencijo. Takšno varovanje je bilo popolnoma učinkovito od 
ustanovitve TO dalje. 

V milici nam je bilo takoj jasno, da so razlogi za oddajo orožja v vojašnice bolj za lase privlečeni in 
da diši po političnih merilih. Ravno takrat so bile namreč v Sloveniji zaključene volitve in so se formirali 
organi oblasti na republiški ter lokalni ravni. Vse zaznane informacije so postaje milice sprotno sporočale 
Upravi za notranje zadeve, ta pa takratnemu Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve. Sodelovanje 
med milico in TO so večinoma vzdrževali komandirji postaj milice in komandanti občinskih štabov. Na 
Celjskem je večina komandantov odklonila oddajo orožja, kar smo vsi odobravali in podpirali. Podpora je 
bila moralna in je tudi ni bilo treba drugače izkazovati. Žal je negotovost povzročala predolga pasivnost 
republiških pristojnih organov. 

Proti koncu maja sem sodeloval pri usposabljanju enote za protidiverzantsko delovanje OŠTO Celje. 
Usposabljanje si je ogledal komandant PŠTO Celje (Gorenjak), za katerega je bilo že znano, da zvesto 
sledi ukazom Hočevarja in da podpira razorožitev OŠTO. Ob priložnostnem pogovoru je beseda nanesla 
tudi na hrambo orožja TO. Naivno sem ga vprašal o razlogih odvzema in ob tem poudaril dejstvo, da 
orožje iz skladišč TO v Sloveniji do takrat še ni bilo odtujeno ali kako drugače zlorabljeno. V odgovoru 
je poudaril primernost ukrepa, kot razlog pa je navedel ogroženost drugod po Jugoslaviji in poenotenje 
načina hrambe. Neposlušnost komandantov OŠTO, ki so se uprli oddaji orožja, je zelo obsojal. 

Poskus razorožitve TO ni uspel, poleg tega pa je zbližal ter poglobil sodelovanje TO in milice. Sodelo- s
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vanje na področju usposabljanja in medsebojne tehnične pomoči je imelo že večletno tradicijo, sodelo-
vanje na temo »osamosvajanja Slovenije« pa je vzklilo ravno ob teh dogodkih.

Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ)
Sodelovanje TO in milice se je do septembra 1990 odvijalo po dokaj ustaljenih okvirih. Miličniki so po-

magali usposabljati določene enote TO, teritorialci pa so jim posojali različno opremo, ki je milica ni imela 
in jo je potrebovala za urjenje svojih enot. Pri zagotavljanju varnosti omenjeni strukturi nista sodelovali, 
kar je bilo tudi razumljivo glede na njun status in pristojnosti. 

Takšno stanje se je spremenilo z uvedbo projekta Manevrske strukture narodne zaščite. Ustaljene 
oblike in vsebine sodelovanja so se poglobile ter še razširile na sodelovanje pri organiziranju in načrto-
vanju dela. Od tega trenutka sta milica in teritorialna obramba na Celjskem tesno sodelovali pri skoraj 
vseh aktivnostih, ki so bile usmerjene k zagotavljanju varnosti vseh potencialov Slovenije in jih je ogrožala 
predvsem JLA. 

V začetnem obdobju delovanja MSNZ sva bila nosilca sodelovanje le dva, Štefan Šemrov, delavec 
PŠTO Celje in z odločbo ministra Igorja Bavčarja načelnik Pokrajinskega štaba MSNZ, in jaz, kot poveljnik 
posebne enote milice in kasneje načelnik Inšpektorata milice UNZ Celje. Nosilci in izvajalci posameznih 
aktivnosti v TO in milici so bili posamezniki, ki sva jim zaupala ter jih potrebovala za realizacijo posame-
zne naloge. Glede na dejstvo, da je bilo treba vse izpeljati v strogi tajnosti in da je bilo potrebno angaži-
rati relativno precej ljudi, sva imela pri izbiri kadrov kar »dober nos« in »srečno roko«. Nikoli ni bilo nič 
izdano, če pa je bilo, tega nismo nikoli zaznali ali občutili. Tveganje se je bistveno povečalo v drugi po-
lovici septembra, ko sva neposredno sodelovanje milice in TO na občinski ravni prenesla na komandirje 
postaj milice ter komandante občinskih štabov oz. načelnike Občinskih štabov MSNZ.

Sodelovanje med milico in teritorialno obrambo, ki je bilo zgrajeno ob nastajanju MSNZ, se je ohranilo 
in nadaljevalo tudi po organizacijski ter kadrovski prenovi TO v oktobru 1990 in je predstavljalo temelj 
sodelovanja v pripravah na osamosvojitev Slovenije ter v času vojne za Slovenijo.

Zasedba RŠTO

Učinki ustanavljanja enot MSNZ so se pokazali tudi v praksi, ko je v noči na 5. oktober 1990 vojaška 
policija JLA blokirala stavbo RŠTO v Ljubljani. O »čudnih« dogajanjih v Ljubljani me je še pred polnočjo 
obvestil Štefan Šemrov, vendar ni vedel nič konkretnega. Takoj sem preveril pri Jožetu Kolencu, ki je bil 
zadolžen za koordinacijo MSNZ v milici na republiški ravni, vendar tudi on še ni ničesar vedel. Ko sem ga 
ponovno poklical čez dogovorjenih 15 minut, sem od njegove žene izvedel, da je odšel na delo. 

Pomanjkanje informacij je kazalo na resnost položaja. S Šemrovom sva se dogovorila, da se takoj 
dobiva na tajni lokaciji v Laškem. V skladu z načrti dela MSNZ sva se povezala z republiškim nivojem ter 
bila v neposrednem stiku z ministroma Janšo in Bavčarjem. Ministra sta pojasnila situacijo in jo ocenila 
kot obvladljivo, aktiviranje MSNZ pa da ni potrebno. Minister Bavčar je tudi napovedal usmeritve za delo 
milice, ki so dejansko prišle nekaj po polnoči. Milica je dodatno varovala določene pomembne objekte, 
okrepila varovanje lastnih prostorov in postopkov ter spremljala dejavnosti JLA, še zlasti v Celju in na 
glavnih komunikacijah v regiji. Te naloge je milica bolj ali manj opravljala do popolne osamosvojitve in 
odhoda JLA iz Slovenije.

Disperzija orožja

Zasedba RŠTO v Ljubljani je vzpodbudila razmišljanje o varnosti objektov organov za notranje zadeve 
in TO. Poleg poslovnih prostorov so bila v istih objektih običajno tudi skladišča dolgocevnega orožja in 
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streliva. Blokada ali zasedba bi omejila možnost oborožitve in opremljanja miličnikov oziroma teritorial-
cev. Skupaj s TO smo ocenili, da je tveganje manjše, če orožje premestimo na rezervne lokacije. 

Milica je v naslednjih dneh premestila na tajne lokacije vse orožje in strelivo, ki ga ni potrebovala za 
redno delo. Orožje je bilo hranjeno v zelo različnih objektih, pri zasebnikih in v podjetjih. Večinoma so ga 
varovali zavedni državljani. Enako je ravnala tudi TO.

V tem času smo na podlagi odločitve ministra opremili z osebno oborožitvijo (pištolo) vse pripravnike. 
Sredi oktobra smo aktivne miličnike, pripadnike posebne enote milice, opremili z dolgocevnim orožjem 
in s strelivom, ki so ga morali imeti vedno pri sebi, tudi na domu, da so lahko zagotovili ustrezno varo-
vanje pred zlorabo. Oboroževanje pripravnikov in opremljanje z dolgocevnim orožjem do takrat ni bila 
pogosta praksa in je bilo resnično velika izjema.

Načrt tajnega sklica skupščine
Sredi oktobra smo dobili usmeritve Sekretariata za notranje zadeve za izdelavo načrta za tajen sklic 

republiške skupščine, ki smo ga morali pripraviti v tajnosti in v zelo kratkem času, saj je obstajala velika 
možnost za uvedbo izrednih razmer. Slednje je bilo možno uvesti le s soglasjem republiške skupščine. 

Načrt je bil izdelan za dve različici, ki sta se razlikovali glede na kraj zbiranja poslancev. Milica je 
imela nalogo obveščanja poslancev o sklicu, organizacijo prevoza ter zagotavljanje varnosti s fizičnim 
varovanjem na poti na sejo in domov. Z načrtom smo predvideli zbirališča poslancev, kamor so jih od 
doma pripeljale patrulje postaj milice. S teh zbirališč je bil organiziran skupen prevoz do mesta zasedanja 
skupščine. Prevoz bi bil opravljen s civilnimi najetimi avtomobili. 

Za varovanje so bili vnaprej določeni miličniki, ki so se za izvajanje te naloge posebej pripravili, od 
poznavanja trase potovanja z vsemi možnimi rezervnimi relacijami, do ukrepanja v različnih situacijah. V 
načrtu smo predvideli tudi način spremljanja prevozov poslancev in medsebojnega komuniciranja vseh 
sodelujočih miličnikov. 

Načrt je bil aktiviran enkrat v letu 1991, v času agresije na Slovenijo.

Sistem zvez

V praksi se je že večkrat zgodilo, da so bile radijske zveze, ki jih je uporabljala milica, ob žgočih var-
nostnih dogodkih motene in tako neuporabne za normalno komuniciranje. Takšna motenja so bila od 
zasedbe RŠTO vedno bolj pogosta. Domet ultra kratkih valov je v Sloveniji glede na raznovrstnost terena 
zelo omejen, zato je potrebno veliko pretvornikov, ki pa jih lahko vsaka vojska hitro onesposobi. 

Uprava milice je pripravila načrt kurirskih zvez med republiškim sekretariatom in upravami za notranje 
zadeve. Kurirske zveze so bile opredeljene kot vzporeden sistem zvez, ki bi se uporabljal le v določenih 
trenutkih, na podlagi posebnih odločitev. Republiški načrt je bil tudi osnova za načrtovanje kurirskih zvez 
med Upravo za notranje zadeve in postajami milice. 

Zaradi negotovosti rednega sistema zvez v regiji, ki bi ga povzročilo motenje zvez ali uničenje oddaj-
nika, smo v Inšpektoratu milice izdelali poseben načrt zvez za območje uprave za notranje zadeve, ki je 
predvideval uporabo posebnih kanalov ter štafetno prenašanje sporočil med enotami milice. Ob tem smo 
predvideli tudi možnost, da Inšpektorat milice s sektorjem za stalno dežurstvo ne bi mogel več opravljati 
koordinacijske funkcije v regiji in v ta namen določili, da njegovo funkcijo prevzamejo postaje milice po 
abecednem vrstnem redu. 

Del sredstev za zveze smo premestili na rezervne lokacije. s
p
o
m
i
n
i
 
s
p
o
m
i
n
i
 
s
p
o
m
i
n
i
 
s
p
o
m
i
n
i



94

Leto prej – 17. maj 1990

Varovanje dokumentov 

Zaradi neprestanih groženj JLA smo se ob koncu oktobra dogovorili, da bodo lahko štabi TO hranili 
najpomembnejše mobilizacijske dokumente na postajah milice, kjer se izvaja stalno dežurstvo. Na teh 
postajah so se hranile tudi nekatere evidence vojaških nabornikov, ki so jih vodili upravni organi za ljud-
sko obrambo. 

Naloga je v kasnejšem obdobju postala dokaj zahtevna, saj je JLA nakazovala resen namen, da pride 
do vojaških evidenc tudi s silo, nismo pa vedeli, ali imajo podatke o hrambi evidenc. Kritično je bilo ko-
nec novembra, ko je JLA dala ultimat, da morajo upravni organi do 10. decembra izročiti vse evidence o 
nabornikih. V dogovoru s TO smo izdelali poseben načrt ukrepanja, ki je predvideval, da se vse evidence 
upravnih organov za ljudsko obrambo prenesejo na postaje milice, okrepi varovanje teh objektov, poostri 
kontrola nad gibanjem in premiki enot JLA ter ažurno izmenjuje vse relevantne podatke. 

V načrtu smo predvideli ukrepe za primer nasilnih posegov JLA. V ta namen smo vse aktivne miličnike 
v regiji opremili z dolgocevnim orožjem, ki so ga nosili tudi na dom. Rezervne miličnike smo seznanili z 
razvojem dogodkov in jih opozorili na možnost mobilizacije. Dekonzervirali smo vse razpoložljivo orožje 
in za aktivne miličnike odredili pripravljenost na domu. Aktivirana je bila posebna enota milice. Krimi-
nalistična služba je pripravila skupine za dokumentiranje in oglede krajev eventualnih spopadov. Vse 
aktivnosti so bile usklajene s TO in še zlasti z delovanjem njenih enot za posebne namene. 

Podobno ukrepanje sta milica in TO pripravili tudi ob koncu novembra in v začetku decembra, ko je 
JLA postavila dva ultimata za oddajo vsega orožja teritorialne obrambe v skladišča JLA. 

Sklep

Politični dogodki v letu 1990 so oblikovali organiziranost in delo organov za notranje zadeve ter 
še zlasti najbolj izpostavljene uniformirane milice. Velike in hitre družbene spremembe so narekovale 
močan tempo prilagajanja novim potrebam, kar je od slehernega miličnika zahtevalo precej razmišljanja 
ter razumevanja. Veliko odgovornost so nosili vodilni delavci, ki so morali dejanske potrebe prilagoditi 
pomanjkljivi normativni ureditvi. 

Nenehne napetosti, ki so se kazale v odnosih z JLA in njene grožnje demokratičnim spremembam 
slovenske družbe, so zahtevale močno pozornost milice in so vplivale na njeno delo. Milica se je morala 
pripravljati na izvajanje tistih nalog, ki so sicer del širšega spektra policijskih opravil, pa vendar jih v nor-
malnih okoliščinah le izjemoma izvršuje.

Milica je v tem času dobila novega »nasprotnika« - JLA, na drugi strani pa novega »zaveznika« - TO. 
Dinamika dogodkov preko celega leta je povzročila, da sta se nasprotje in zavezništvo vedno bolj kre-
pila. Nastajanje nove slovenske vojske, ki se je pričelo z delovanjem MSNZ in nadaljevalo z jesenskimi 
organizacijskimi ter kadrovskimi spremembami v TO, je imelo tudi v milici velik odmev. Nova vojska je 
bila nekako bolj »naša«, saj je govorila slovenski jezik in so jo sestavljali ljudje, ki smo jih poznali iz svoje 
soseščine. Lahko bi rekli, da se je takoj prijela in s sodelovanjem ni bilo nobenih težav. 

Relativno mirno leto 1990 je dalo možnosti, da sta se milica in TO spoznali, se druga druge navadili, 
ugotovili priložnosti za sodelovanje, se neposredno preizkusili v sodelovanju ter krepili medsebojno zau-
panje in svoje sposobnosti. Konec leta, ko je bil dosežen uspešen rezultat na plebiscitu o samostojnosti 
Slovenije, še nihče ni razmišljal, da bosta čez pol leta obe strukturi na veliki preizkušnji. 

Datum: 24.11.2010

Franc Bevcs
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Pogled dvajset let nazaj!
V obdobju, ko obeležujemo dvajseto obletnico prelomnih dogodkov v procesu 
slovenskega osamosvajanja, se spomini vse pogosteje vračajo v zdaj že skoraj 
davni maj 1990. K pisanju tega sestavka me je spodbudil gospod Kuzman, ki mi 
je kot udeležencu takratnih burnih dogajanj namenil nalogo pripraviti sestavek 
o »pismu najodgovornejših starešin TO Občine Slovenske Konjice«, ki je nastalo 
17. maja 1990.

Priznati moram, da sem se naloge razveselil, kasneje pa kar malo ustrašil. Pa ne zato, ker ne bi znal 
napisati nekaj stavkov v slovenskem jeziku, temveč zato, ker sem se najprej čutil počaščenega o tem 
sestanku in pismu nekaj napisati, ko pa sem začel brskati po spominu, se mi slike o tistem popoldnevu 
in večeru v učilnici na podstrešju stavbe OŠTO niso pojavljale kar same. Najprej sem si moral razčistiti, 
zakaj je temu tako. Takšna »junaštva« načeloma človeku iz spomina ne more izbrisati ne čas, ne bolezen, 
pravzaprav nič in nihče. 

Pa vendar! Sam pri sebi sem prišel do spoznanja, da se tistih podrobnosti, ki bi naredile zgodbo 
napeto in pompozno ter jih verjetno bralci pričakujejo, preprosto ne spomnim zgolj zato, ker takratnih 
dejanj sam nikoli nisem poveličeval, se zanje »tolkel« po prsih ali jih kako drugače potenciral in poudarjal. 
Prav tako nisem nikjer zasledil, da bi se o svoji prisotnosti, sprejetih ukrepih in pismu »hvalili« drugi ude-
leženci. Odločitev je prišla spontano, bolj na »juriš« in iz jeze kot pa na podlagi globokega premisleka. 
Za razmišljanje tudi ni bilo časa. Danes vemo, kako so svoje orožje zavarovali tisti, ki so v odločilnem 
trenutku preveč razmišljali. Razumem tiste, ki niso imeli teoretičnih možnosti, da svoje orožje zavarujejo. 
Sam osebno jim ničesar ne zamerim. V zgodovinskem trenutku pač niso bili dovolj prisebni. Globoko pa 
preziram tiste, ki so zavestno pomagali odtujevati občinsko lastnino samo zato, da bi nekomu škodovali. 
Danes jim je nerodno in iščejo izgovore, vsaka slamica jim pride prav, da se nanjo opirajo. Načeloma je 
pri vseh pomembnih odločitvah in dogodkih tako, da se z njimi največkrat hvalijo ter jih komentirajo zgolj 
tisti, ki jih sploh ni bilo zraven in imajo zato slabo vest ali pa so po slovensko nevoščljivi. Vsem tistim v 
poduk: Za hrabrost vam ni treba biti nevoščljiv!

Za Konjičane, podpisnike tega zgodovinskega dokumenta, upam trditi, da nihče ni pomislil na politič-
ne razmere, ki so nastale po demokratičnih spremembah. Velika večina Slovencev nas je te spremembe 
na plebiscitu podprla, podpisniki dokumenta pa so svojo odločenost za samostojno Slovenijo ob prvi 
priložnosti podprli tudi v praksi. Če se ob tem dogodku govori tudi o politiki, ne morem mimo ugotovi-
tve, da so podpisniki zapisanega bili častniki in podčastniki TO. Z redkimi izjemami smo bili vsi takratni 
častniki TO vsaj nekdanji člani ZKS. Pa vendar nam ni nikoli prišlo niti na pamet, da bi svoje politično 
prepričanje vezali na tako pomembne odločitve. Ne 17. maja 1990, ne kasneje v času procesa osamo-
svajanja in med oboroženim spopadom za samostojno Slovenijo.

Enostavno smo bili Slovenci. Kako nam danes takšne drže manjka! 

Še vedno mislim, da smo vsi takrat tam zbrani opravili le svojo dolžnost. Dolžnost državljanov in pri-
padnikov TO, dolžnost odgovornih občanov konjiške občine. Izvršili smo naloge, ki je izhajala iz naših 
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dolžnosti poveljnikov TO, poveljnikov svojim sosedom, sodelavcem, sorodnikom in someščanom. Če je 
ne bi mi, bi jo takrat ali kdaj kasneje nekdo drug. Zagotovo je odkrito izražena vojaška neposlušnost in 
podpis pisma zahtevala zvrhano mero poguma. A te nam, Konjičanom, tako ali tako nikoli ni manjkalo. 
Razmere so bile že takrat takšne, da je bilo ta korak treba storiti. Nespoštovanje demokratično izražene 
volje ljudstva, oholost in vojaško podcenjevanje nasprotne strani nam je pri teh zgodovinskih potezah le 
še pomagalo. Kakšna bi lahko bila cena zamuditi takratno priložnost in se šele kasneje odločiti za nekaj 
podobnega (če bi bilo sploh še možno), je stvar najprimitivnejših špekulacij. 

Sam sestanek, ki je imel za posledico podpis znamenitega pisma, je bil sklican prek telefona. Na de-
lovno mesto me je poklicala tajnica poveljnika OŠTO in mi sporočila, da me želi poveljnik videti popoldan 
na »informiranju«. To je bila takrat kar pogosta oblika seznanitve z aktualnimi dogodki. Zato samemu 
sklicu nisem namenjal posebne pozornosti. Na sestanek sem odšel z mislijo, da bo poveljnik predstavil 
kakšno novo vojaško informacijo, ki je povezana z menjavo družbenega sistema in prevzemom dolžno-
sti novega republiškega sekretarja za NO. V osnovi se sploh nisem motil, le dramatičnost informacije je 
daleč presegala mojo domišljijo. Naj mi bo dovoljeno, da na tem mestu omenim tudi anekdoto, ki je 
povezana z mojo družino. Ker sem mislil, da bo sestanek trajal le kratek čas, sem ženi naročil, naj me z 
majhnima otrokoma počaka kar v avtomobilu, pred štabom. Ko smo se zavedli dramatičnosti zadeve, 
sem jo med odmorom obvestil, naj gre sama domov. Na njeno vztrajno spraševanje, zakaj se bom za-
držal, sem ji nejevoljen odgovoril, da od nas zahtevajo orožje. Še danes se nasmejim, ko slišim, kako je 
vzrojila in me nadrla, rekoč: »Pa dajte jim tiste puške in gremo domov. A ne vohaš, da je sin cel pos..n?« 
Danes ji je sicer zaradi te izjave nerodno, sin pa se še danes hvali, da je potrpel in imel za samostojno 
Slovenijo celo popoldne polne hlače. 

Kot sem že zapisal, je bilo »informiranje« sklicano v mansardni učilnici OŠTO. Za katedrom so sedeli 
poklicni pripadniki OŠ, ostali smo se posedli po klopeh. Ko je poveljnik začel brati ukaz o predaji orožja 
in pojasnjevati, kako ga je prejel, kdo ga je izdal in kaj to v praksi pomeni za delovanje TO, je med nav-
zočimi završalo. Medklici, ki so se pojavljali, so izražali bes, jezo in zaskrbljenost. Prva misel, ki mi je prišla 
na pamet, je bila ta, da ni mogoče kakšna inšpekcija (GINO) ugotovila kakšne nepravilnosti. Ali ga nismo 
dobro in skrbno varovali ter skrbeli zanj kot pravi vojaki? Kot poveljnik zaščitnega voda sem vedel, da ta 
argument ne drži. Odlično urejeno, že takrat tehnično varovano skladišče je bil vzorčni primer, kakšno 
mora biti skladišče oborožitve in vojaške opreme. Drugo vprašanje, ki se mi je motalo po glavi, pa je bilo, 
da nam jemljejo občinsko lastnino. Zakaj smo potem kupovali orožje, če nam ga zdaj nekdo jemlje? Zakaj 
jemati nekaj, kar ni tvojega? Za ta denar bi lahko kupili ali zgradili marsikaj drugega v občini. Potreb je 
bilo dovolj. 

Nekako mi že takoj v začetku ni šla v glavo pokvarjenost ideje vojaškega vrha, ki je premeščanje ute-
meljevala z enotnim nadzorom nad orožjem, boljšim varovanjem in ostalimi puhlimi izgovori. Tudi meni 
je hitro postalo jasno, da gre za poskus vojaške pokoritve »uporne« republike, ki pa si ni želela ničesar 
drugega, kot biti svoja na svojem. Tudi na vojaškem področju. Čeprav je vojaški vrh na TO gledal zviška 
in zaničevalno, smo v Konjicah svoje vojaške obveznosti vedno zgledno ter profesionalno opravljali. Tako 
pripadniki stalne sestave kot mi, vpoklicani rezervisti. Ko smo oblekli uniformo TO, smo se prelevili v 
vojake, podčastnike in častnike, svoje naloge v večini primerov korektno opravili ter sprejemali odločitve, 
ki se jih niti danes ne sramujemo.

Prav zaradi zavedanja, da smo svoje naloge vedno dobro opravili in bili za to celo večkrat pohvaljeni 
ter dani za vzgled, je med navzočimi kar vrelo. Še posebej vroče je postalo po tem, ko smo skupaj spre-
mljali televizijska poročila in komentarje o izdanem ukazu. Kdo je takrat kaj predlagal, rekel ali zahteval, s
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se sam ne spomnim. Zame tudi ni pomembno. Pomembno je le to, da so bili na sestanku sprejeti sklepi, 
ki so bili zapisani v pismu vodstvu SO Slovenske Konjice in njenemu predsedniku, ki je bil obenem pred-
sednik Komisije za SLO in DSZ. Na ta način smo podpisniki pisno in argumentirano zavrnili ukaz nad-
rejenih, istočasno pa opozorili demokratično izvoljene nove predstavnike civilnih oblasti o predvidenih 
korakih vojaških oblasti. 

Vse, kar je temu sestanku ali »informiranju« sledilo, je spadalo v operacionalizacijo zahtev iz pisma. 
Ker je ukaz predvideval prevoz orožja iz Slovenskih Konjic za v ponedeljek, 21. maja 1990, sem bil s svo-
jim zaščitnim vodom v nedeljo, 20. maja 1990 zjutraj, vpoklican za zavarovanje objekta, orožja, opreme 
in streliva OŠ TO na sedežu mirnodobnega poveljstva. Podrobnosti iz vpoklica so mi ušle iz spomina, 
vendar lahko z gotovostjo zapišem, da tako kot do takrat in tudi kasneje, med vojno za samostojnost 
Slovenije, v enoti ni bilo nikakršnih težav. Vsi vpoklicani so se na poziv javili v matični enoti in opravili 
svojo nalogo strokovno neoporečno in, KAR je bilo takrat še posebej pomembno, povsem diskretno. 

Le zapahnjena vhodna vrata na dvorišče OŠ TO in oborožena »teritorialca« na straži so pričali o tem, 
da se nekaj dogaja. Za običajne mimoidoče je bil to običajen znak, da spet potekajo »orožne vaje« in 
nič drugega. Le za zidovi OŠ TO se je začela dogajati prava vojna. Najprej živčna, kasneje v juniju 1991 
pa tudi prava. Pripadniki enote so bili pri zavarovanju angažirani od 20. do 23. maja 1990, ko je minila 
nevarnost poskusa nasilnega odvzema orožja s strani pripadnikov garnizona JLA iz Celja. Kasneje je bil 
vod vpoklican med 18. in 20. avgustom 1990, z nalogo varovanja sedeža OŠ TO. 

Na področju odgovornosti OŠ in kasneje po reorganizaciji OŠTO na srečo ni bilo vojaških objektov. 
Zato tudi oboroženih spopadov ni bilo. Kljub temu so posamezne enote sodelovale v bojnih aktivnostih. 
Zaščitni vod je bil vpoklican 24. junija 1991, se razmestil v prostorih Doma upokojencev v Slovenskih 
Konjicah, slovesno razglasitev samostojnosti dočakal z napolnjenim orožjem v rokah pred televizijskim 
zaslonom in ves čas vojne za samostojno Slovenijo do demobilizacije 17. julija 1991 skrbel za zavaro-
vanje sedeža poveljstva ter upravnih organov na sedežu Občine Slovenske Konjice. Sprejetje »Brionske 
deklaracije« smo pospremili z žvižgi in besom, kar pa se je kasneje izkazalo za prehitro in neupravičeno. 
Razvoj dogodkov in pospešen umik enot JLA iz Slovenije je potrdil pravilnost odločitve naših pogajalcev 
na Brionih. Po prihodu »belih« mednarodnih opazovalcev EU smo sodelovali pri njihovem zavarovanju, v 
času med 23. in 30. avgustom pa smo bili vpoklicani za zavarovanje sedeža OŠTO in patruljiranje v okolici 
lokacij razmestitve posameznih skladišč opreme ter streliva. Če bi se uspešnost vojskovanja merila le z 
številom bitk, v kateri je kdo sodeloval, potem bi moral zapisati, da zaščitni vod 85. OŠTO ni bil uspešen. 
Stara modrost pravi, da ni uspešen tisti, ki požar pogasi, ampak tisti, ki s svojim početjem požar sploh ne 
povzroči! Pripadniki zaščitnega voda požar nismo gasili samo zato, ker smo že prej z ostalimi pripadniki 
TO Občine Slovenske Konjice poskrbeli, da do njega na našem dvorišču sploh ni prišlo.

Danes smo po mojem skromnem mnenju večkrat priče poskusom potvarjanja zgodovine, ko so ome-
nja 17. maj 1990 tudi kot dan začetka MSNZ. Sam sem prvič slišal za projekt MSNZ v »prilagojeni« obliki 
šele v jeseni 1990. Zagotovo nisem bil posvečen vedeti vsega, vendar odgovorno trdim, da na sestanku 
nismo govorili o neki novi, vzporedni obliki sistema ViP, ki se bo imenoval projekt MSNZ, kot se to danes 
poskuša predstaviti. Zagotovo lahko trdimo, da je bil tisto popoldne tudi v Slovenskih Konjicah položen 
temelj, na katerem se je lahko ta ideja projekta MSNZ gradila in dosegla vrhunec z zmago v osamosvo-
jitveni vojni. Osnovno sporočilo, ki je izšlo iz sklepov tega zgodovinskega »informiranja« v mansardi OŠ 
TO Slovenske Konjice, je bilo zgolj to, da svojega orožja ne želimo predati v varovanje JLA in da pri tej 
svoji odločitvi pričakujemo podporo ter pomoč civilnih oblasti. Nič več! Brez tega zadržanega in zavaro-
vanega orožja bi se v juniju naslednje leto lahko JLA uprli le z golimi rokami in vpitjem domoljubnih parol. s
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Rezultat si lahko mislimo. Globoko sem prepričan, da nihče izmed podpisnikov pisma za svoja dejanja 
tistega toplega majskega popoldneva ne pričakuje nobenih medalj, spominskih plošč in sprejemov. Za 
svojo domovino smo storili, kar nam je narekovala vest. 

 Zato udeležencem »informiranja« vsaj poguma, državotvorne drže in razsodnosti nihče ne more 
oporekati. Po tem dogodku nikdar in nikoli!

Marko Hlastec

Stanislav SKUBIC,  
komandir PM Slovenske Konjice do 1. 1. 1991

Za nas, zaposlene v milici, se je osamosvajanje pričelo že takrat, ko smo 
preprečevali organizacijo t. i. »mitinga resnice« v Ljubljani, 1. decembra 1989. 
To je bila naloga, ko smo v delo že vključevali tudi rezervne miličnike. Moram 
poudariti, da so fantje iz rezervnega sestava povsem opravičili zaupanje, delovali 
so zavzeto, odgovorno in z veliko mero pripadnosti. 

Pred nastopom političnih težav v takratni skupni državi SFR Jugoslaviji, ko je veljal sistem splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite, se je orožje nahajalo ter varovalo v skladiščih TO, v prostorih 
podjetij, zavodov ipd., pa tudi v objektih vojašnic in skladiščih JLA. Kolikor mi je znano, je bil del streliva 
za protiletalske topove in drugo težjo oborožitev, tudi za enote OŠTO Slovenske Konjice, že pred izdajo 
ukaza o odvzemu orožja hranjen v skladišču JLA na Zgornji Ložnici. 

V mesecu maju 1990, nekje med 15. in 17. majem 1990, so štabi TO prejeli ukaz o oddaji orožja v 
hrambo JLA, kar je pomenilo razoroževanje enot TO. Ko je ukaz dobil v roke komandant OŠTO Sloven-
ske Konjice, Slavko GROLEGER, z njim sem se zelo dobro razumel in sva si tudi marsikaj zaupala, me je 
poklical po telefonu in me povabil na kavo. Ko sem se zglasil pri njem, v OŠTO, mi je povedal, da je dobil 
ukaz o izročitvi orožja v hrambo JLA. Ta dokument je imel določeno stopnjo zaupnosti. Že to, da mi je 
dokument pokazal, kaže na to, da sva si izjemno veliko zaupala. Vprašal me je, kaj bi storil jaz na njego-
vem mestu. Seveda sem bil v drugačni poziciji kot on, ki mu je v primeru neposredne odklonitve izvršitve 
ukaza grozilo vojaško sodišče. O tem sva se pogovarjala dlje časa, spomnim se, da sem mu predlagal, naj 
s tem ukazom seznani »občinsko politiko« in poskuša z izročitvijo čim dlje zavlačevati ter odlašati, dokler 
ne bo kaj več znanega. Seveda je bil komandant v veliki dilemi, ali ukaz izvršiti ali ne. 

Izročitvi orožja so nasprotovali tudi starešine OŠTO, ki so predsedniku občine, mislim, da je bilo to 17. 
ali 18. maja 1990, posredovali pismo o tem, da nasprotujejo izročitvi orožja. Pismo so vsi tudi podpisali, 
kar je bilo v tistem času zagotovo pogumno dejanje. Brez njih prav gotovo tudi ne bi bilo mogoče, vsaj v 
prvi fazi, tako učinkovito nasprotovati ukazu višjega poveljstva in z oddajo orožja zavlačevati, do trenut-
ka, ko je bil izdan ukaz o hranjenju orožja na tajnih lokacijah. s
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OŠTO Slovenske Konjice orožja ni predal, pač pa so ga pripadniki TO začeli varovati fizično, postavili 
so straže. Ko sem po nekaj dneh od najinega pogovora želel h komandantu, je bil objekt že fizično va-
rovan in so že bila uvedena stroga pravila, tako da me je do komandanta OŠTO spremljal pripadnik TO. 
Miličniki PM Slovenske Konjice smo takoj začeli z operativnim varovanjem okolice skladišča in poveljstva 
OŠTO v Slovenskih Konjicah. V okolici OŠTO so miličniki zaznavali gibanje vojaških oseb v civilu, s civilni-
mi vozili, pojavljala so se vozila z registracijskih območij drugih republik itd. 

V prvih dneh, ko je v OŠTO Slovenske Konjice orožje ostalo v skladišču in ga je varovala TO, o kakšni 
organizirani obliki, ki bi bila meni znana, ne vem. Na lokalnem nivoju smo pač delovali in sodelovali, 
kolikor smo znali in vedeli najbolje. V začetku meseca septembra sem bil vključen v MSNZ, kamor me 
je vključil inšpektor Franc BEVC iz UNZ Celje. Do tedaj sva zelo dobro sodelovala s takratnim koman-
dantom OŠTO, po tem pa mi je bilo to sodelovanje odsvetovano. Zakaj, nisem vedel, nihče mi tega tudi 
ni povedal, spraševati pa ni bilo dobro. Za razlog sem izvedel šele mnogo let pozneje. Od takrat, tj. od 
septembra 1990, sem sodeloval z Antonom KOLARJEM, ki sem ga tudi že poznal. Najino sodelovanje je 
temeljilo na zagotavljanju varnosti na operativnem področju in moram poudariti, da sva sodelovala zelo 
dobro ter si podatke tekoče izmenjevala. Zaupanje je bilo popolno. 

Ko je bila sprejeta odločitev o odstranitvi orožja na tajne lokacije, smo prišli do točke, ko komandanta 
OŠTO ni bilo več mogoče zaobiti. Na postajo milice je takrat prišel KOLAR in me vprašal, med razgo-
vorom, kako bi izvedel selitev orožja, da komandant tega ne bi izvedel. Dejansko tega ni bilo mogoče 
izvesti tako, da komandant tega ne bi opazil. Ker sem komandantu povsem zaupal, razlogi za njegovo 
izločitev pa mi niso bili znani, sem predlagal, da ga povabiva na postajo milice. O mojem predlogu sva se 
temeljito pogovorila in moral sem prevzeti odgovornost. Komandanta Slavka sem povabil na pijačo na 
postajo milice. Takoj je prišel, v krajšem pogovoru sva mu pojasnila, kaj se dogaja in tudi povedala, da 
potrebujeva njegovo pomoč ter sodelovanje. Seveda se je takoj strinjal, da sodeluje pri vsej stvari. Opazil 
sem, da mu je bilo zelo težko, ker se mu ni zaupalo. Moram priznati, da mi je bilo potem veliko lažje, saj 
sem moral biti pred tem pri pogovorih previden. 

Orožje je bilo nato, v mesecu oktobru, na skrivaj odpeljano na skrivne lokacije, ki so se nahajale pri 
zasebnikih, ki smo jim zaupali. S tem smo JLA preprečili, da bi poskusila orožje, ki je bilo v skladiščih TO 
in milice, odvzeti s silo. Skrita tajna skladišča orožja PM Slovenske Konjice so bila na Skomarju 46, pri 
Konradu in Mariji Arbaiter, v Radani vasi 6, pri družini Janeza in Terezije Petelinek, ter v Kraberku 18, pri 
Jožefu in Kristini Kotnik. Nekoliko pozneje sta bili izbrani še dve lokaciji, in sicer še ena na Skomarju 47, 
pri Slavku in Mariji Ločnikar, ter druga v Tepanju 70, pri Konradu in Martini Hohler. 

Orožje TO pa je bilo odpeljano na lokacije, ki so se nahajale na območju Brezna, Gabrovelj, Tepanj-
skega vrha, Zeč, Bezine, Dobrneža, Zreč in še nekaj drugih lokacij, ki pa se jih natančno ne spominjam.

Varovanje orožja na tajnih lokacijah je bilo bolj zapleteno. Prevladovalo je operativno varovanje in 
pomoč državljanov, ki so imeli na svojih objektih skrito orožje tako TO kot tudi milice. Pri operativnem 
varovanju smo morali biti še posebej previdni, saj bi prepogosta navzočnost patrulj in miličnikov v bližini 
ter ob lokacijah lahko nasprotniku razkrila naše depoje. Zato je bilo izjemnega pomena dobro pozna-
vanje terena in ljudi, poznavanje zanesljivih ljudi, ki so nam pomagali z informacijami ter nas tekoče 
obveščali o sumljivih dogodkih in pojavih. To delo je potekalo v obliki patruljiranja, izvajanja opazovalne 
službe, vzpostavili pa smo tudi stike z zaupljivimi ljudmi, mi smo jim takrat rekli »viri«, v bližnji pa tudi 
daljni okolici objekta. 

Na območju PM Slovenske Konjice na srečo nismo imeli pomembnejših objektov JLA, le na Tepanj- s
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skem vrhu je bilo zemljišče z brunarico, ki je vojakom JLA služila za izvajanje različnih vaj. Ker pa je 
bil OŠTO Slovenske Konjice tisti, ki je obdržal orožje, so se aktivnosti JLA krepile. Miličniki smo zato z 
zbiranjem obvestil in s svojo aktivnostjo nenehno spremljali gibanje vozil ter pripadnikov TO in o tem 
poročali. Pri tem so nam izdatno pomagali določeni krajani in uslužbenci na bencinski črpalkah, še pose-
bej dosledni pa so bili delavci na cestninskih postajah. Ni bilo vojaškega vozila, ki je vstopilo ali izstopilo 
iz avtoceste, za katerega mi ne bi vedeli. Seveda je bilo v začetku precej težav, saj vsem ni bilo mogoče 
neposredno povedati, kaj se dogaja in zakaj so podatki tako pomembni, zato je prihajalo do tega, da 
smo bili o kakšni aktivnosti tudi pozno obveščeni. 

V kolikor se dobro spomnim, je bil takšen primer vaja artilerijske enote JLA iz Slovenske Bistrice, ki je 
svoje topove razpostavila na območju Vešenika, topovi pa so bili obrnjeni v smeri Slovenskih Konjic. Na 
PM smo bili o tem obveščeni, ko so bili topovi že kar nekaj časa postavljeni.  

Zame osebno so bili to takrat izjemno težki časi. Doma sem imel štiri otroke, 
najstarejša hči je štela 13 let, najmlajši sin pa 4 leta. Žena Marija je bila 
zaposlena v UNZ Maribor, kot miličnica na Postaji mestne prometne policije, 
in je o dogajanju nekaj vedela, nekaj pa le slutila. Zato so bila zelo pogosta 
vprašanja, kaj se dogaja, zakaj moram ponoči na teren, kdo me kliče po telefonu 
in podobna »ženska« vprašanja. Govoriti nisem hotel, pa niti nisem smel, saj 
bi jo s tem še bolj obremenjeval. Pogosto sem jo zavrnil, češ, bodi tiho, skrbi za 
otroke, jaz bom svoje že opravil. Če je bila le preveč radovedna, sem ji odgovoril 
v smislu »manj veš, manj te boli glava«. 

Takrat nisem razmišljal o sebi, kaj bo z menoj, če se kaj »zalomi«, verjetno 
se s temi vprašanji niso ukvarjali niti drugi, saj, v kolikor bi bila ta vprašanja v 
ospredju, nam verjetno ne bi uspevalo tako, kot nam je.  

Pri razvažanju orožja PM Slovenske Konjice na tajne depoje sta z menoj na terenu neposredno sode-
lovala Jože Golob in Janez Bobik, sezname orožja pa je v skladišču pripravljal Zdenko Jakič, ki je bil takrat 
tudi oskrbnik skladišča orožja. Razvoz smo opravljali ponoči, s sposojenim kombijem, ki nam ga je dal na 
razpolago rezervni miličnik. Takrat sem pri sebi začutil izjemno tesnobo, v nekem trenutku mi je postalo 
slabo, tako, da je miličnik, ki je vozil, ne spomnim se več natančno, kdo je to bil, ustavil, da sem odšel iz 
vozila za nekaj trenutkov. To so bili naporni in težki časi, vendar smo vse opravili v prepričanju, da delamo 
nekaj dobrega, nekaj, kar nas bo popeljalo v boljše čase za nas in naše otroke.

Podatkov in vsega tistega, kar smo delali v tistem obdobju, nismo beležili in si zapisovali, saj bi bilo 
takšno početje lahko silno nevarno, v kolikor bi takšna zabeležka padla v roke KOS JLA. Zato vse skupaj 
temelji na spominu, ki pa žal s časom bledi. 

 

                                    Stanislav Skubic  s
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17. maj 1990
Razmišljam …, a nekako ne steče. Pravzaprav ne nameravam pisati o datumih, urah, o tem je bilo že 

toliko napisanega, razmišljam o občutkih, doživetjih v tistem času. O najbolj nenavadnih vzgibih v člove-
kovem razumu in srcu, ko se je večini nam, morda prvič in zadnjič, ponudila priložnost narediti nekaj ve-
likega za domovino. Za takrat tako otroško mlado, krhko, a tako lepo Slovenijo. Kot že nič kolikokrat prej 
smo najodgovornejši pripadniki poveljstva sedeli v zgornjem prostoru doma TO v Slovenskih Konjicah. 
Prostor je bil namenjen predvsem sestankom in izobraževanju večjih skupin oziroma članov poveljstva. 
Ob kakšnih običajnih sklicih, ko smo počasi polnili prostor, je bil vedno navzoč živahen vrvež, pozdravi, 
dovtipi, šale, vse je bilo znano … Sklic poveljstva ali kakšna druga izobraževalna zadeva, različica A ali 
B, pa podatki, nato povelje za izvedbo, pa »pasulj« za kosilo, nato analiza, nebodijetreba … Običajno 
je začel Tone.

Tudi takrat je prvi povzel besedo Tone, toda tokrat sta bila v prostoru mir in tišina. Resnost razmer in 
nenavadnost tokratnega sklica sta napolnjevala prostor z negotovostjo, nelagodjem. Informacija, ki smo 
jo dobili, je bila naravnost šokantna. Oddati orožje, kompletno oborožitev v skladišče JLA. Spominjam 
se, da se v nekaj naslednjih trenutkih sploh nisem zavedal, kaj to pomeni. A kmalu mi je bilo jasno, da 
vojak brez orožja ne pomeni prav dosti. To je bilo jasno tudi tistim, ki so takšen ukaz izdali. Tako torej, 
občutki, razmišljanja, in debate ob nastajanju lastne države, lastne domovine, da vse le ne bo potekalo 
čisto gladko, brez zapletov, so se uresničili.

Ali se je začelo, sem pomislil? Kam to pelje, kaj vse se lahko zgodi? Nešteto je bilo težkih vprašanj, ki 
so mi rojila po glavi. Le eno je bilo gotovo. Kot častnik, »oficir«, šolan v jugoarmadi, od samega začetka, 
kot golobradi mladinec, pripadnik TO, ki je bila tudi pod okriljem JLA, sem dobro vedel, da se s to arma-
do, s to silo, ni šaliti. S svojimi proti in obveščevalnimi službami so delali po sistemu, če nisi za, si proti, 
torej sovražnik, in tega je treba eliminirati, uničiti. Takrat seveda nisem mogel vedeti, kaj so razmišljali 
moji »soborci«, ostali najožji pripadniki poveljstva, toda po burnih reakcijah, razpravi, ki se je razplamte-
la, se je začela kristalizirati enotna, močna in odločna misel ter beseda: »Orožja ne damo!«

Popolnoma človeško je, da je v tako ključnih trenutkih težko podrediti, ali celo žrtvovati vse, svoje 
življenje, življenja svojih, obveznosti, zadolžitve, delo, kariero …, samo enemu cilju. Z mnogo tolerance 
je danes mogoče razumeti, da smo bili takrat v tistem prostoru navzoči tako teritorialci kot profesionalci, 
da so bili vložki oziroma mogoče posledice pri enih manjše, pri drugih večje … Vendar izgovora, češ v 
vojski je pač tako, »najprej izvrši, pa se potem žali«, ali kakšne druge mehke, kompromisne različice ni 
bilo. Ali ostati vojak, teritorialec z orožjem, ali pa počepniti, se ukloniti, pod prisilo dati nekomu tisto, kar 
je naše, pa naj bo to puška, jezik, kultura ali domovina in svoboda.

Gledam v popisani papir pred seboj in prešine me čudna misel; 27 podpisov na tistem papirju, 27-krat 
odločno: »Orožja ne damo!« Toda, ali je takrat in še danes za isto stvar odločno složno bilo tudi 27 src? 
Roko dam v ogenj za ta kamenček, nikakor pa ne danes, po več kot dvajsetih letih, bolj moder, z več 
izkušnjami, za celoten mozaik, Slovenijo.

Dogodki so se kasneje vrstili zelo hitro. Razmere so se slabšale, pa spet popuščale. Na nešteto različ-
nih načinov smo doživljali »vojno«. Zagotovo so bile tudi politične odločitve pravilne in teritorialci smo 
takrat še praznovali zmago, upravičeno, pošteno ter s ponosom. Imam pa občutek, da čas ni ravno naš 
zaveznik. Bolj je zaveznik politike, ki nas je, teritorialce, razorožila, razvrednotila, celo skregala. In danes, 
jutri???

Zreče, 16.01.2011 

       Danijel Oplotnik
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Slavnostni govornik Tone Kolar, načelnik MSNZ Slovenske Konjice in njegov namestnik Peter Mlakar

Slavnostno odkritje spominske plošče
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Udeleženci ene od slovesnosti odkritja plošče

Nekaj naših in drugih prejemnikov spominskega znaka »OROŽJA NISMO ODDALI« iz zahodno štajerske pokrajine
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Peter Mlakar, Boris Planinc, pred spominsko ploščo na njegovem domu in Božidar Punčuh

Alojz Groleger - slavnostni govornik ob odkritju plošče na domačiji Obrul
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Pri njih so bila tajna skladišča orožja milice (št. 11, 8, 2, 19, in 14 - stran 83)

Udeleženci odkritja spominske plošče tajnega skladišča pri Konradu Hohlerju
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Vojna vse bližje
Oktobra in novembra je bilo vse več informacij in opozoril, ki so potrjevala stali-
šča slovenskega vodstva o JLA, da naj bi le-ta v bližnji bodočnosti in ob določe-
nem času res zapustila Slovenijo, hkrati pa se je že tudi slutilo, da po mirni poti 
to ne bo šlo. 

Odnosi med JLA in TO so postajali vse bolj zao-
streni, zlasti po 5. oktobru, ko je prišlo do zasedbe 
RŠTO - Republiškega štaba za teritorialno obram-
bo. Dan pred tem so bili imenovani novi poveljniki 
PŠTO - Pokrajinskih štabov, major Janez Slapar pa 
za v. d. načelnika RŠTO.

Pritiski JLA so se nadaljevali in postajali vse 
večji. Da bi preprečili sklep slovenske skupščine 
o prenehanju pošiljanja nabornikov na služenje 
vojaškega roka in bi na vsak način dobili v roke 
naborno dokumentacijo, so po hitrem postopku 
spremenili zakonske podlage, reorganizirali voja-
ško upravni sistem in celo formirali nove uprave 
vojaških okrožij ter na te tudi postavili svoje ljudi, 
svoje častnike. 

Seveda pa osnovnih podatkov, naborne doku-
mentacije še vedno niso imeli, saj se je le-ta naha-
jala v prostorih občinskih organih za obrambo in je 
bila za njih nedosegljiva. To jih je spravljalo ob živ-
ce in pritiski so se večali ter zaostrovali. Šlo je celo 
tako daleč, da naj bi dokumentacijo odvzeli s silo. 
To niso bile le prazne grožnje, temveč vedno bolj 
resne, o čemer so pričali tudi obveščevalni podatki 
o pripravah nekaterih specialnih enot za izvedbo 
te naloge.

Nevarnost, da bi JLA poskušala na silo odvzeti 
naborne evidence, je bila iz tedna v teden večja. 
Zaradi tega je bila konec novembra sprejeta od-
ločitev, da je treba pod okriljem občinskih štabov 
ustanoviti hitro odzivne, posebej formirane eno-
te, na predlog Zlatka Vehovarja imenovane EPN - 
enote za posebne namene.

Vsak občinski štab TO je dobil nalogo, da 
formira po en EPN v velikosti voda, sestavljen iz 
najbolj zanesljivih teritorialcev. V nekaterih prime-
rih so v ta namen preoblikovali protidiverzantske 
vode, drugje so EPN organizirali povsem na novo. 
V Konjicah smo že imeli protidiverzantski vod, EPN 
pa je bil organiziran na novo. Posebnost te enote 
je bila, da so pripadniki dobili orožje in strelivo v 
hrambo domov. Vsaka od teh enot je imela ločen 
sistem samosklica, posebej izbrano mobilizacijsko 
zbirališče in posebej izdelan elaborat delovanja. 
Konjiški EPN je štel 22 pripadnikov.

Petega decembra 1990 je bilo v vsej ZŠP – zahodno-
-štajerski pokrajini v domači hrambi 313 kosov orožja 
pripadnikov EPN. V to obdobje sodi tudi šifrirani ukaz, ki 
je bil izdan s strani PŠTO ZŠP in se je glasil:

»PECA« DONAVA 11 20 43 7, 07 29 4, ki niso DONAVA 
14 64 63 5 se ne smejo DONAVA 12 11 80 12-41, 12-25, 
33-35, 33-41, 38-41, 38-98, 12-25 brez DONAVA 11 20 29 
3«, kar se dešifrirano v navaden pogovorni jezik glasi:

»Komandanti štabov TO, ki niso 
predali orožja, se ne smejo gibati brez 
varnostnika.«
Ta ukaz kaže na izredno zaostrenost razmer, ki so 
pri komuniciranju zahtevale veliko konspirativnost

Vse naše enote so imele svoje tajne nazive, npr.: 
•	 85. Obm. ŠTO  =  CIKLON 
•	 Zaščitni vod  =  CIKLON - 23
•	 Oddelek za zveze  =  CIKLON - 25 
•	 Zaledni vod  =  CIKLON - 3 
•	 Vod VP (vojaške policije)  =  CIKLON - 22

Vse nižje enote so imele ob nazivu enote kateri 
pripadajo vedno tudi ustrezno številčno oznako.
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V tistem času so bili pripadniki PDV voda, po-
veljnika Milana Sojča vpoklicani na enotedensko 
intenzivno usposabljanje pod budnim spremstvom 
in nadzorom Toneta Kolarja. Bivali so v šoli v Sko-
marju, urili pa so se na celotnem teritoriju obmo-
čju občine. Čeprav naj bi usposabljanje trajalo en 
teden, se je zaradi zaostrovanja situacije z naborno 
dokumentacijo podaljšalo za nedoločen čas. Ker 
so fantje poznali resnost razmer, ni bilo zaradi tega 
podaljšanja prav nobenega negodovanja. Devete-
ga decembra zvečer je bila na občinskem štabu 
prejeta informacija, da so na vojaško letališče Cer-
klje ob Krki prispele vojaško policijske in diverzant-
ske enote JLA, katerih verjetni cilj naj bi bila pod-
pora odvzema vojaške dokumentacije v vseh večjih 
mestih, ko bi hkrati zasedli tudi ključne ter za voj-
sko pomembne objekte. Vse mobilizirane enote 
TO so bile takoj vključene v obrambo objektov 
posebnega pomena in seveda tudi v obrambo na-
borne dokumentacije. Naša enota za PDV je dobila 
ukaz za pripravo in obrambo regijskega PTT-centra 
Golovec v Celju. Pripadniki so bili takoj seznanjeni 
z nalogo, da naj za vsako ceno obranijo ogrožene 
objekte, da ne smejo streljati prvi, v primeru ogro-
žanja pa naj takoj odgovorijo z odločnim ognjem. 
Dobili so tudi dodatno strelivo in opremo. 

Na srečo je vse ostalo mirno in proti noči je pri-
šlo povelje za vrnitev v bazo. Ko so lahko odšli do-
mov, so s seboj odnesli vsak svoje orožje in strelivo.

Vsaka nova grožnja je seveda zahtevala ustre-
zen odgovor in kot odgovor na vse to je bila od-
ločitev, da se v tistih dneh ob protidiverzantskem 
vodu ustanovi še ena nova enota, enota za po-
sebne namene ali EPN. Ta enota je bila prav tako 
sestavljena iz zanesljivih pripadnikov, razporejenih 
v enotah našega OŠTO, tudi iz našega odreda. Po-
veljeval ji je Božidar Punčuh, sicer moj pomočnik v 
poveljstvu diverzantskega odreda. Tudi ti so dobili 
orožje in strelivo na roke ter hranjenje na domovih, 
po mobilizaciji enote pa dobili nalogo varovanja 
OŠTO in Sekretariata za obrambo, in to varovanja 
za vsako ceno, po potrebi tudi z orožjem. Del eno-
te z nekaj oboroženimi kurirji upravnega organa 

za obrambo je bil nameščen na sedežu OŠTO, dru-
gi del pa v domu krajanov v Draži vasi. Organizator 
varovanja je bil v sodelovanju s Postajo milice Peter 
Mlakar, častnik OŠTO.

Za nas dokaj burno leto se je počasi iztekalo, 
udeležili smo se plebiscita o samostojnosti, njego-
vi rezultati pa so nam samo pokazali, da smo na 
pravi poti osamosvojitve. Pot je bila prava, nismo 
pa niti slutili, da bomo morali z žrtvami priti do 
želenega cilja. 

Spet smo se oklenili reka, da »kolikor težje v 
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miru, toliko lažje v vojni« in takoj začeli še z in-
tenzivnejšimi pripravami. Priprave v naši in tudi v 
drugih pokrajinah so bile usklajene tako, da smo 
z enotami na vajah zagotavljali tudi ustrezno sto-
pnjo bojne pripravljenosti, ko smo vadili in dežurali 
obenem. Orožje za vaje smo skrivoma jemali iz taj-
nih skladišč, kar je razumljivo moralo biti narejeno 
v popolni tajnosti. Veliko časa je bilo namenjene-
ga urjenju v vseh vojaških veščinah in streljanjih z 
orožjem manjšega ter večjega kalibra.

Moj 143. diverzantski odred je bil na vaji od 
17. do 19. februarja, ko je bilo mrzlo kot sto pe-
klenščkov, bivali pa smo v Draži vasi, v njihovem 
gasilskem domu oziroma domu krajanov, ki nas 
je, teritorialce, že večkrat gostil in kjer smo se vsi 
počutili dokaj domače, kolikor to pač dopušča vo-
jaški red. Ko sem pobrskal po opomniku, ki sem ga 
zadržal kljub zahtevi po koncu vojne, da moramo 
vse dokumente oddati, sem našel glavne teme za 
tiste dni, ki so bile: delo z eksplozivi, ustavljanje 
ene ali več oseb, legitimiranje, pregled, razoroži-
tev, vklepanje, ustavljanje vozil in bojno streljanje z 
avtomatskimi pištolami ter avtomatskimi puškami 
in informiranje o aktualnih dogodkih, pa še malo 
politike. Ker smo se po manjših zamenjavah pripa-
dnikov odreda prvič sestali v novi zasedbi, smo ne-
kaj časa porabili tudi za medsebojno spoznavanje 
in ugotavljanje njihove vojaške usposobljenosti.

Udeležba je bila dobra, ponovno preko 80 od-
stotkov, manjkali so le opravičeno odsotni. 

Namen tiste vaje je bil ob dežurstvu in urjenju 
v vojaških veščinah tudi ta, da pokažemo prebi-
valstvu, da ni res, kar razlaga JLA, da smo goli in 
bosi. Ker pa smo želeli, da bi se to slišalo tudi malo 
dlje, morda kar do vojašnice v Slovenski Bistrici, 
smo se odločili za izdelavo treh večjih min. Prostor 
smo izbrali blizu Draže vasi, ob sotočju Oplotnice 
in Dravinje, ki smo ga lahko dobro zavarovali ter 
nadzorovali. Ker je bilo naokoli ravno, smo vedeli, 
da se bo tudi dobro in daleč slišalo. Ko so bile mine 
skoraj pripravljene, sva jih z mojim pomočnikom 
po vrsti še enkrat pogledala in ravno, ko sva zapu-
stila prvo skupino, ki je izdelala res »lepo« mino, 

je za mojim hrbtom odjeknila eksplozija. Ne vem, 
kaj se je v strahu za moje fante takrat dogajalo z 
menoj in v meni, toda vse, razen poka, je bilo po-
polno nedolžno. Pozabil sem le, da je treba pred 
vsako uporabo eksplozivne vrvice dober meter le-
-te obvezno preizkusiti in takrat pač poči. Potem 
pa je res močno počilo, pa ne enkrat in moralo se 
je tudi daleč slišati.

Da se je daleč slišalo, smo izvedeli takoj nasle-
dnjega dne, ko nas je nizko po zraku obiskalo 10 
vojaških helikopterjev tipa Gazela in to ravno ta-
krat, ko smo na strelišču vadili bojno streljanje. Ker 
smo jih mi prej slišali kakor pa so oni nas videli, 
smo se lepo umaknili v gozd, oni pa so se odpeljali 
naprej proti Pohorju.

To je bil tudi čas, ko smo v TO dobili nove 
oznake in čine ter zamenjali zvezde s slovenskimi 
kokardami in čas, ko je po vojaški hierarhiji prišlo 
do določenih sprememb višje nad nami. Takrat se 
je, obratno kakor leta 1982, zgodila reorganizacija 
štabov. Iz treh občinskih štabov TO Slovenskih Ko-
njic, Šmarja in Šentjurja je tako nastal samo eden, 
85. Območni štab TO s sedežem v Slovenskih Ko-
njicah in poveljnikom Alojzom Grolegerjem. Nov 
štab je dobil nove formacije in pristojnosti, ki jih je 
bilo treba kljub zahtevnosti uresničiti v najkrajšem 
možnem času.

Združiti je bilo treba kader, sredstva in enote, 
prenoviti vse temeljne dokumente in vzpostaviti 
nov sistem vodenja ter poveljevanja. Vse tisto, kar 
je bilo povezano z mobilizacijo enot, pa je ostalo 
nespremenjeno. Iz častnikov vseh treh nekdanjih 
občinskih štabov je bil formiran nov, v Šentjurju in 
Šmarju pa so kot jedra ostale skupine, ki bi vodile 
mobilizacije enot in, kar je tudi pomembno, skr-
bele za logistično oskrbo na terenu. Ta jedra so se 
po pripovedovanju Toneta Kolarja kasneje v vojni 
izkazala za izjemno dobro rešitev.
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PREGLED enot 85 OŠTO Slovenske Konjice in 85. Obm. ŠTO, junija 1991

85. Občinski štab TO / Območni štab TO:

Redna sestava: Alojz Groleger, Anton Kolar, Zlatko 
Vehovar, Slavica Felicijan, Franc Kodrič

Rezervna sestava: Ervin Jančič, Stojan Macuh, Jože Ko-
šir, Miroslav Pesko, Ivan Pavlič, Danijel Oplotnik , Boris 
Zorko, Tomislav Pančur, Emil Mumel, Zdravko Galuf, 
Stanislav Beranič, Marjan Brezovšček, Marinka Marzi-
dovšek, Milan Einfalt, Anton Marušič, Radovan Ribič in 
Valter Satler.

Po ustanovitvi 85. Obm. ŠTO- območnega štaba, se 
vanj vključijo še: Boris Lojen, Vili Pernat, Leopold Kores, 
Miha Zakonšek, Branko Sivec, Miran Salobir, Matija 
Bizjak, Tomaž Radoševič, Branko Potočnik in Otmar 
Prevolšek

Zaščitni vod: Marko Hlastec

Vod vojaške policije: Slavko Burja 

Oddelek za zveze: Milan Preložnjak

Zaledni vod: Božidar Ercek

124. JOd- jurišni odred: Jože Topolšek, Edi Tič, Ivan 
Sovič, Drago Brence, Željko Einfalt, Zvonko Fevžer, De-
jan Brečko, Darko Knez, Dejan Okovič, Jožef Napred, 
Mirko Kračun, Stanko Pisanec, Marjan Iršič

29. Ltb PLO-  lahka protiletalska baterija: Beno Macuh, 
Franc Šegel, Srečko Širca, Vinko Stjepčevič, Samo Po-
korn, Zoran Kladnik, Alojz Mlakar

143. DOd – diverzantski odred: Jože Kuzman, Vojko 
Vodovnik, Božidar Punčuh, Ludvik Jakopič, Danijel 
Fijavž, Zdravko Zver, Andrej Šket, Lino Sabanovič

194. Pdv- proti diverzantski vod: Milan Sojč

194. Pdč- protidiverzantska četa: Boris Podvršnik, Milan 
Sojč, Ervin Gričnik, Iztok Slokar, Bogdan Gomzej, Miran 
Marušič

125. Vod TO Vitanje: Vojko Hren

113. Četa TO Slovenske Konjice: Maks Sevšek, Tone 
Sodin, Jože Šild, Martin Fideršek, Marko Pritekelj, Robi 
Celcer

114. četa TO Zreče: Franc Sagadin, Zdravko Ivačič, 
Marjan Grosman, Erih Višnar, Dušan Jelenko, Boris 
Majcen, Branko Pirš

141. Pd č- protidesantna četa: Vojko Vahter, Velimir 
Cugmas, Konrad Hohler ml., Aleksander Berglez, Matej 
Nareks, Slavko Škrinjar

126. Vod TO Zreče: Marjan Korošec, Zdenko Kovačec

125. Četa TO Loče: Marjan Ošina, Janko Čakš, Jože 
Satler, Marjan Vehovar, Alojz Ribič

851. EPN- enota za posebne namene (jurišni odred): 
Albin Borko, Anton Šket- četa Šmarje, Antlej Albin- 
četa Šentjur

Dr. Marjan Berginc, Miran Beškovnik, Daniel Bučar, An-
drej Trunkl, Franc Simčič, Herbert Brdnik, Robert Gosnik

Ob enotah OŠTO Slovenske Konjice in dveh četah iz 
Šmarja in Šentjurja v sestavi EPN, so bile na območju 
delovanja še naslednje enote iz Šmarja in Šentjurja:

Občina Šmarje:

120. četa TO (Edmund Gošnjak), 126. JOd- jurišni od-
red (Mirko Kunst), Zaščitni vod (Janez Drofenik), 196. 
Pdv. TO-* proti diverzantski vod (Miran Muršič), 90. div.
TO **- diverzantski vod (Lucijano Đurović), 118. četa 
TO (Vitomir Pevec), 237. Čop- četa za ognjeno pod-
poro ( Branko Žogan) in 75 Od. TO- Kozjanski odred 
(Bervar Franc)

Občina Šentjur: 

Zaščitni vod (Franc Ocvirk), 125. JOd. TO- jurišni odred 
(Marjan Grosek), 117. četa TO (Anton Zupanc), 195. 
Pdv.TO-* proti diverzantski vod (Bogdan Gumzej), 
89. div. TO ** (Zlatko Zevnik), 116. četa TO (Martin 
Martinovič), 127. vod TO Dramlje (Zmago Urisk), 128. 
vod TO Planina (Zvone Dolar), 129. vod TO Dobje (Ale-
ksander Janša) in 130. vod TO Loka/ Žusm (Aleksander 
Romih).
*   enota vključena v 194. Pdč. – proti diverzantsko četo  
 Slovenske Konjice!
**  enota vključena v 143 DOd- diverzantski odred  
 Slovenske Konjice!

Na dan 04.07.91 je bilo od vseh 2.566 vpoklicanih 
pripadnikov, prisotnih 2.396 ali 92,5 %.
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Največjo težavo je predstavljalo pomanjkanje 
streliva za protioklepna orožja in protiletalske to-
pove ter eksploziva. Iz časa delovanja MSNZ - Ma-
nevrske strukture narodne zaščite smo imeli nekaj 
10 min za ročne metalce in protitankovske trom-
blonske mine ter nekaj protitankovskih in protipe-
hotnih min, ki so jih v jeseni pripeljali iz skladišča 
v Laškem. Ker JLA ni vedela za vse to, razen za 
raketomete Armbrust, bi bilo to zanje nemajhno 
presenečenje, saj so bili prepričani, da mi česa ta-
kšnega nimamo. Takrat pa nismo imeli streliva za 
protiletalske topove. Vendar pa smo tudi tega do-
bili, in sicer 20. januarja iz štaba v Žalcu, kamor so 
za potrebe naše pokrajine ter za tiste štabe, ki so 
imeli topove, 19. januarja iz Raven na Koroškem 
pripeljali 118 zabojev s skupaj 11.800 granatami. 
Vojaškega razstreliva prav tako nismo imeli, smo si 
pa v kamnolomu na Stranicah ob pomoči Marjana 
Pelina in podjetja Geotehnika »rezervirali« dobrih 
2.000 kg gospodarskega.

To je bil tudi čas organiziranja zanesljive obve-
ščevalne mreže, ki so jo, predvsem s spremljanjem 
vozil JLA, izvajali zanesljivi sodelavci.

Po usmeritvah PŠTO je bilo prav tako izdelanih 
več temeljnih operativnih načrtov, kot so bili npr. 
KAMEN in odprtje meje z Avstrijo, z blokiranjem 
in nevtraliziranjem stražnic (karavl) JLA, JEZERO, ki 
je predvideval pripravo lokacij za zbiranje in zadr-
ževanje prebeglih pripadnikov JLA, in načrt NABA-
VA, ki je bil izdelan za vdor ter odvzem oborožitve 
in streliva iz skladišč JLA.

Spomnim se, da sva Topolšek in jaz dobila v 
roke ter v osebno varovanje vsak svoj BOJNI NA-
ČRT za uporabo jurišnega in diverzantskega od-
reda v vojni, v katerem so bili vsi najbolj zaupni 
vojaški podatki.

Po ukazu je bila v maju organizirana nova EPN 
- Enota za posebne namene. Ta je bila organizi-
rana in dopolnjena s pripadniki rezervne sestave 
enot JLA, in to iz treh občin, in sicer Slovenskih 
Konjic, Šmarja in Šentjurja. Z ustanovitvijo te eno-
te se je po eni strani želela povečati moč TO, po 
drugi strani pa onemogočiti poizkus JLA, da jih, 

predvsem častnike, vpokliče ona. Ker so bili rezer-
visti JLA opremljeni s popolno vojaško opremo, jim 
je bilo treba dati samo nove kape teritorialcev s 
kokardami namesto zvezd in z zamudo še orožje. 
Prav z orožjem pa so bile težave, kajti najprej jim je 
bilo zgolj za zavarovanje zagotovljeno samo po 10 
AP - avtomatskih pušk ter ustreznim strelivom na 
četo in šele kasneje, po napadu letal JLA na Boč, 
so prišle bolgarske avtomatske puške (s plastičnimi 
ročaji ) in ruski ročni raketometi RPG. 

S puškami, podobnimi kalašnikom, ni bilo te-
žav, saj so jih fantje poznali, težje je bilo z raketo-
meti, ki so bili zanje popolnoma novo orožje, s ka-
kršnim ni še nihče ravnal, pa tudi nobenih navodil 
ali priročnikov za uporabo ni bilo. 

Dneve do prejema orožja so namenjali v glav-
nem bolj teoretični vzgoji, kar vojakom ni bilo ni-
koli všeč, pozneje pa so z intenzivnim urjenjem 
vse nadoknadili. EPN Slovenskih Konjic je bil prvič 
vpoklican na tridnevne vaje 29. maja, drugič pa že 
skupaj s četama iz Šmarja in Šentjurja, 17. junija. 
Po prvotnem načrtu sicer spet za samo tri dni, toda 
zaradi vedno bolj napetih odnosov so postali bojna 
enota in ostali v TO veliko, veliko dlje.

Ob enoti EPN so bile na vojaških vajah od 24. 
do 25. maja še naša 141. Pdč TO - protidesantna 
četa in od 23. do 25. maja še 194. Pdv TO - proti-
diverzantski vod, v Šmarju in Šentjurju pa še pre-
ostala dva protidiverzantska voda in diverzantski 
vod.

Maja so na usposabljanje v učna centra v Igu 
pri Ljubljani in Pekrah pri Mariboru odšli prvi na-
borniki, ki so slovesno zaprisegli 17. maja 1990.

Ker JLA ni mogla več priti do svojih obveznikov, 
je 23. maja v Pekrah uprizorila incident, ki pa je na 
žalost zahteval že prvo smrtno žrtev, ko je njihov 
oklepnik do smrti povozil civilista J. Šimčika.
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Strelivo je bilo predano
Strelivo je bilo predano na podlagi ukaza PŠTO ZŠP Celje (SZ št. 63/2-91, z dne 18. 1. 1991) in sicer 

iz OŠTO Ravne, pripeljano dne 19.1. 1991 ob 11.45 uri na sedež OŠTO Žalec. Od tam ste ga razvozili po 
OŠTO, ki so imeli topove, podrobnosti o tem pa se ne spominjam. 

Količine, ki so bile pripeljane iz Raven: 

•	 Naboj 20 mm TZ, 73 zabojev ali 7.300 kosov;

•	 Naboj 20 mm TZO, 34 zabojev ali 3.400 kosov;

•	 Naboj 20 mm PZ 11 zabojev ali 1.100 kosov;

SKUPAJ 11.800 kosov.

Primož Savc

Tajno skladišče streliva -  
Konus poslovna stavba
V tistih prelomnih časih leta 1990/91 sem bil zaposlen v delovni organizaciji Konus, in sicer kot vodja 
splošne službe. Poleg ostalega je bilo moje delo tudi področje ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
Zaradi narave dela smo veliko sodelovali z oddelkom za ljudsko obrambo, pa tudi z občinskim štabom 
TO. Verjetno je bil ravno to razlog, da me je tisto pomlad, ko je tako imenovana JLA skušala odvzeti 
orožje slovenski teritorialni obrambi, poklical poveljnik občinskega štaba TO polkovnik Alojz Groleger.

Seznanil me je s problemom in mi predlagal, da v naši delovni organizaciji najdemo ustrezen prostor, 
kamor bi lahko skrili del njihovega orožja, in sicer strelivo za protizračno obrambo. S tem sem se takoj 
strinjal in o tem obvestil še direktorja. Tudi on ni imel nič proti temu, kljub temu, da sva se oba zavedala 
obstoječega tveganja.

Tako sem začel z iskanjem ustreznega prostora, ki je moral zadovoljiti več kriterijem: tajno skladišče je 
moralo biti na skrivnem mestu; biti je moralo nedostopno delavcem; biti je moralo dokaj požarno varno 
in moralo je biti na takšni lokaciji, da je dostava potekala v čim večji tajnosti. Takšnim kriterijem je po 
moji oceni ustrezal le prostor v kleti poslovne stavbe Konus. To je bil skrit in večini nepoznan prostor, v 
katerem se je nahajala le črpalka, ki je omogočala delovanje vodometa pred poslovno stavbo.

V poznih večernih urah istega dne so člani občinskega štaba TO Slovenske Konjice, Alojz Groleger, Franc 
Kodrič in Sivec, pripeljali v terenskem vozilu in na prikolici strelivo, in sicer na tovorni vhod poslovne stav-
be. Le-ta je sorazmerno dobro skrit, razkladanje pa bi lahko opazil le naključni mimoidoči. Potem smo se 
vsi štirje lotili dela in pripeljano strelivo smo znosili v prej navedeni prostor. Ključe smo deponirali tako, 
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da so bili dostopni le meni in komandantu OŠTO.

Odločitev, da organiziramo tajno skladišče orožja, v tistem času zagotovo ni bila lahka in zavedali smo 
se morebitnih posledic, če bi se politični in vojaški dogodki obrnili v neželeno smer. Kljub temu smo se 
z lahkoto odločili za ta korak, saj smo vedeli, da se naši fantje v teritorialni obrambi ne morejo postaviti 
po robu sovražniku z golimi rokami. Danes smo opravičeno ponosni, da smo s tem dejanjem nekoliko 
prispevali k uspešni osamosvojitvi naše prve samostojne države.

 

Kmetec

Orožje Celjanom
Dvajset, enaindvajset let je že kar dolga doba, prepričan pa sem, da se marsikdo takratnih dogodkov še 
dobro spominja. Želim poudariti dogodek, ki je samo še krepil prijateljske odnose med občinskimi štabi 
TO. 

Orožje občinskega štaba TO Slovenske Konjice, ki ga nismo predali v skladišča JLA, smo v oktobru in 
novembru 1990 prepeljali ter shranili v tajna skladišča naših somišljenikov po kmetijah ter drugih primer-
nih objektih. To orožje je omogočalo v primeru potrebe določene vojaške aktivnosti - ne samo za enote 
našega OŠTO, temveč tudi za naše sosede, saj smo imeli bistveno več orožja, kot smo ga potrebovali za 
pripadnike TO, razporejene v enote TO občine Slovenske Konjice. S svojimi sosedi - gledano teritorialno 
- smo vedno imeli dobre sosedske odnose, predvsem pa z OŠTO Celje ter mojim dobrim prijateljem in 
vojaškim kolegom, njihovim komandantom Vilijem Skrtom, ki je žal prezgodaj preminil.

Zelo dobri odnosi so bili tudi pri sodelovanju z OŠTO Celje, kjer smo zaradi potrebe po izravnavi oboro-
žitve za enote TO, Občinskemu štabu TO Celje iz našega tajnega skladišča dne 21. januarja 1991 predali 
oborožitev in strelivo. Tega je bilo glede na zimske pogoje sicer zelo težke prevzeti in prepeljati na lo-
kacijo OŠTO Celje. Namreč, v vasici Brezen nad Vitanjem je bila prava zima in tudi cesta ni bila prav nič 
prijazna, saj je bila tako ledena, da se je s kamionom upal navzdol peljati edino Dare Sevšek, član OŠTO 
Celje. Član našega štaba Franc Kodrič pa se je peljal s službenim avtom našega štaba.

Ne glede na vse težave smo navedenega Občinskemu štabu TO Celje predali naslednjo oborožitev :

- 8 kom ročna strojnica (puškomitraljez) 7,9 mm M-53;

- 89 kom puška 7,9 mm M-48;

- 90.000 kosov ostrega streliva.

Ta zgodovinsko dokazljiva dejstva predstavljam zato, ker želim, da bi takšna dejanja ostala nam v spomin 
in nam tudi v prihodnje vzbujala željo po sodelovanju ter prijateljstvu.

Alojz Groleger
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dr. Janez Drnovšek v Skomarju
V naši vasi Skomarju, ki leži visoko na Pohorju, smo vedno živeli zavedni ljudje, pa tudi nikogar se 

nismo bali, kar je v prvih dveh kiticah svoje pesmi »Blagor teb skomarska fara« lepo napisal naš rojak, 
ljudski pesnik Jurij Vodovnik. Ti dve kitici sta:

Blagor teb skomarska fara,

tam je še navada stara.

Tista vas je Cokelpurg, 

tja ne pride nikdar Turk.

Tud Francozov se ni bati,

jel bi cokle v njih metati.

Če pa tja bi prišel Rus,

gvišno ni coklarjem kos.      
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Teh osem vrstic lepo pove, kakšni smo res in morda je prav to bilo tisto, zaradi česar so se »tam zgoraj« 
odločili, da bo v naši hiši na Skomarju sestanek, ki ga bova opisala v nadaljevanju. Sestanek je bil 10. 
marca 1991, in sicer med našim predsednikom, dr. Janezom Drnovškom, avstrijskim veleposlanikom, 
gospodom Leiferom, in ameriškim veleposlanikom, gospodom Zimmermanom.

Dan pred tem dogodkom je k nama prišel moški, ki se je predstavil ter povedal, da je iz ministrstva za 
notranje zadeve in da se želi pogovoriti z nama. Bila sva radovedna, kaj želi in začudena, zakaj ravno 
midva. Ko smo bili v hiši, naju je vprašal, če bi se lahko naslednji dan pri nas srečale pomembne osebe. 
Brez pomisleka sva privolila, nato nama je šele zaupal, kdo naj bi prišel. Posebej je poudaril, da je to sre-
čanje tajno in da se o tem ne smeva pogovarjati niti z najožjimi družinskimi člani. Razložil nama je tudi, 
da pridejo še pred tem iz varnostne službe pogledati objekt. Ker so nam zaupali, hiše niso pregledali in 
tudi drugačnih nadzorov niso izvajali. Dogovorili smo se še za kosilo, kar sva izbrala in pripravila po lastni 
presoji. Po tem pogovoru sva se popolnoma zavedala pomembnosti tega srečanja in kakšno odgovor-
nost imava.

Naslednji dan so prišli, najprej dr. Janez Drnovšek z neko gospo in varnostniki, nekoliko za tem pa iz 
Rogle, kjer so imeli ob koncu tedna teniški turnir, še avstrijski in ameriški veleposlanik. Do nas jih je vodil 
takratni direktor Uniorja.

Kolikor sva opazila, je bilo srečanje veselo in je zbujalo občutek dobrih znancev. Nato so se umaknili v 
»hišo«, kakor pri nas rečemo veliki sobi, varnostniki pa so bili v drugem prostoru. Ob teh varnostnikih 
sva tudi pri drugih objektih opazila policijo. Po približno dveh urah so bili pogovori končani. Po kosilu in 
uradnem delu so povabili naju ter vso najino družino v hišo, kjer smo v prijetnem vzdušju še malo pokle-
petali. Naš predsednik je bil tako dobre volje, da je nazaj želel sam voziti pajera, ki ga je do nas pripeljal 
varnostnik. Bila sva ponosna na dogodek in osebe, ki so se srečale pri nas v tako dobrih namerah. Zvečer 
sva oba gledala televizijski dnevnik, kjer je črnogorski predsednik Bulatović med drugimi kritikami čez 
našo republiko tudi izjavil, da so se na pohorski kmetiji srečali dr. Drnovšek ter veleposlanika Zimmerman 
in Leifer. To je v nama zbudilo veliko presenečenje in tudi določen strah, saj v vasi in okolici zaradi tajnosti 
nihče ni vedel za to srečanje pri nas.

Ponosni smo na dogodke osamosvajanja, ki smo jim bili priča in v katerih smo bili udeleženi tudi mi, 
posebej na vse, kar je sledilo in kar smo skupaj tudi končno dosegli.

Kovše Jože in Terezija, p.d. Medved
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Protidiverzantski vod (PDV)
Protidiverzantski vod (PDV) je bil na novo sestavljen pred vojno. Vanj so bili izbrani fantje, ki so bili 

športniki in so bili tudi sicer v zelo dobri fizični kondiciji. Njihova povprečna starost je bila med 25 in 30 
let. Vsi so zelo dobro obvladali svoje orožje in znali rokovati z njim. Nekateri so bili tudi člani strelskih 
društev, lovskih družin ali pa so imeli možnost uporabljati orožje v svojem poklicu. Bistvena pa je bila zelo 
velika motiviranost in prepričanje, da delamo nekaj, kar je potrebno in prav. Torej, da počnemo nekaj, 
kar od nas pričakujejo vsi naši sorodniki, znanci in prijatelji ter seveda vojaški poveljniki.

Z večkratnim srečevanjem, s pogostimi vojaškimi vajami in urjenjem je enota zmeraj bolj delovala 
enotno ter usklajeno. Dogajalo se je tudi to, da ni bilo potrebnih veliko besed in stvar je bila razumljena 
ter izpeljana. Skratka, za tisti čas je bila to ena najboljših in najbolj mobilnih ter vsestranskih enot.

Decembra 1990 so se med takratno JLA in Teritorialno obrambo stvari zapletle do vrhunca. Vojaški 
organi JLA so želeli imeti evidence bodočih nabornikov, da bi sami pošiljali pozive za služenje vojaške 
obveznosti znotraj tedanje Jugoslavije. Teh seznamov pa slovenski organi niso želeli izročiti. Zato so voja-
ški poveljniki JLA napovedali, da bodo na silo prevzeli dokumente. To pa bi pomenilo začetek vojaškega 
konflikta.

Pot v Celje in ogled Golovca, december 1990
Po teh grožnjah JLA so se tudi na našem območju pričele razne aktivnosti. Tako smo se v decembru 

1990 odpravili v Celje, in sicer: Tone Kolar, Peter Mlakar, Boris Podvršnik (za njega nisem prepričan, če 
je bil zraven) in jaz, z namenom, da si ogledamo območje Golovca nad Celjem, kjer je bil center zvez. 
Bili smo v civilu in z osebnim avtomobilom, oboroženi pa z vojaškimi pištolami, ki smo jih dobili na štabu 
TO. Pri sebi nismo imeli nobenih dokumentov, ki bi dokazovali, da je orožje last TO in da smo tako rekoč 
napoteni v Celje »po službeni dolžnosti«.

Nalogo smo vzeli resno in temeljito pregledali teren ter okolico, sam objekt, možnost dostopa, način 
branjenja in ostale pomembne stvari. Od tega ogleda smo morali odnesti vse ključne informacije, potreb-
ne za to, da bomo v naslednjih dneh lahko zavarovali center zvez z vodom PDV. 

Vse je potekalo gladko in uspešno smo opravili nalogo ter se vrnili v Slovenke Konjice.

Skomarje, december 1990

Po grožnjah JLA, da bo nasilno prevzela naborniške evidence, je bil aktiviran tudi vod PDV. Namestili 
smo se na Skomarju, v prostorih nekdanje šole. 

Po nekajdnevnih pripravah smo doživeli šok: prvič so nam razdelili bojno strelivo, in sicer v velikih 
količinah. Nastala je popolna tišina. Vsi smo vedeli, da gre od tega trenutka dalje zares. Strelivo smo 
spravljali v vse okvirje orožja, v tako imenovano RAP-torbico, v žepe in še kamor se je kdo domislil. Tega 
trenutka ne bom nikoli pozabil.

Bližal se je datum, ko naj bi enote JLA na silo prevzele evidence nabornikov. To naj bi bilo čez dva 
dni, v ponedeljek.
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Celotnemu vodu je bila predstavljena naloga, ki je v zraku visela že nekaj časa: v noči iz nedelje na 
ponedeljek moramo opraviti premik z vozili s Skomarja proti Celju. Namestili se bomo v gasilskem domu 
v Škofji vasi. V njem bomo počakali do jutra, v pripravljenosti, da v primeru konflikta med JLA in TO prvi 
pridemo do Golovca, ga zavzamemo ter branimo z vsemi sredstvi. 

Premik proti Celju, december 1990

Premik enote smo pričeli ob dveh ponoči, torej že v ponedeljek. Imeli smo kombije, zato smo vozili 
počasi. Tudi vozne razmere niso bile posebej dobre, ker je bil december. Pred gasilski dom smo prispeli 
nekje med tretjo in pol četrto uro, se namestili po prostorih, postavili straže ter opazovalce, vozila pa 
skrili v garaže. Sledilo je mučno čakanje, preverjanje orožja, streliva in tako dalje. Ura je tekla počasi. Po 
6. uri je začela naraščati napetost, ki se je stopnjevala tem bolj, ko se je ura bližala sedmi zjutraj. Vedeli 
smo, da bo v primeru intervencije JLA šlo zares in do konca, da bo hudo. Toda drugega izhoda ni bilo. Vsi 
smo doma imeli starše, sorodnike, prijatelje, znance … Vrnitve nazaj, brez tega, da opravimo nalogo, ni! 

Dočakali smo 7. uro. Od zdaj naprej pa bo, kar bo, smo si rekli! Minute so minevale počasi, dobivali 
smo sporočila, da zaenkrat ni zaznati posebnih aktivnosti znotraj vojašnic. To je bilo dobro, a oddahnili si 
še nismo. Tako smo dočakali nekje med 8.30 in 9. uro, ko smo prejeli sporočilo, da je stanje normalno ter 
da ni nikakršnih posebnih aktivnosti s strani JLA. To novico smo čakali celo noč! Zdaj smo si res oddahnili. 
Sledila je vrnitev v Slovenske Konjice.

Od tega dne smo pripadniki voda PDV imeli orožje in strelivo doma do odhoda zadnjega pripadnika 
JLA iz Slovenije.

Informacija, da so minirani stebri viadukta Škedenj

Čas: med 10-dnevno vojno za Slovenijo, 1991.

Nastanjeni smo bili v stari telovadnici osnovne šole Pod goro.

Ponoči smo prejeli informacijo iz našega glavnega štaba TO v Slovenskih Konjicah, da naj bi bili neka-
teri stebri viadukta Škedenj minirani. Takoj smo pričeli z aktivnostmi, pripravili orožje in strelivo ter ostalo 
najnujnejšo opremo za akcijo. Zelo hitro so bila pripravljena tudi vozila za naš prevoz. Dogovorili smo se, 
da se bomo o podrobnostih izvedbe akcije dogovorili med prevozom. Krenili smo na pot v smeri Konjiške 
vasi, v Žičah smo krenili v smeri Špitaliča. Pred viadukti smo dohiteli posebno policijsko enoto. Fantje so 
se pravkar pripravljali na isto akcijo kot mi, le da so imeli vso potrebno opremo, vključno z zaščitnimi 
jopiči. Po kratkem pogovoru smo se odločili, da gremo mi naprej. Vozili smo proti viaduktom, občutek pa 
je bil precej neprijeten, Bila je temna noč, nikjer nikogar, tišina. Po cesti smo zapeljali pod viaduktom na 
drugo stran, kjer je bil boljši dostop do nosilnih stebrov viadukta. Poskakali smo iz vozil in se razvrstili v 
strelce, v smeri stebrov. Nato smo se izmenično približevali stebrom, istočasno smo drug drugega varovali 
in oprezali na vse smeri. Vsem je bilo vroče, napetost je bila na višku. V takšnih trenutkih spoznaš pravo 
povezanost med vojaki v enoti. 

Nadaljevali smo do stebrov in pričeli s pregledovanjem enega za drugim, osvetlili smo vse, visoko, tik 
pod cesto. Po temeljitih pregledih je bilo ugotovljeno, da ni sledi kakšnega razstreliva ali drugih eksplo-
zivnih snovi. Tako je počasi napetost popuščala in precej lažje smo dihali. Sledilo je olajšanje in vrnitev v 
Slovenske Konjice.
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Praznjenje skladišča Ložnica

Čas: med osamosvojitveno vojno, 1991.

V času slovenske osamosvojitvene vojne, ko so enote TO prevzele nadzor nad skladiščem orožja in 
vojaške opreme v Ložnici pri Slovenski Bistrici, so pripadniki našega voda več noči zapored pomagali 
prazniti skladišča. Vse aktivnosti so potekale samo ponoči, nekje med polnočjo in 4. uro zjutraj, in sicer 
zaradi nevarnosti zračnega napada. Tako se je vsakokratna akcija končala že pred jutranjim svitom. Vse, 
kar je bilo koristnega, se je nalagalo na tovornjake, ki so potem prispeli v Slovenske Konjice in bili parki-
rani v športnem parku nad mestom. Potem so opremo, orožje in eksplozivna sredstva transportirali dalje.

Izviren način pridobitve protioklepnega orožja

Nekega dne so se pripadniki našega voda vrnili iz Ložnice in na naš sedež prinesli ročne raketne 
metalce granat »RRB tipa Osa«. Bilo jih je osem, v dveh zabojih po štiri. Tako smo končno le prišli do 
protioklepnega orožja, ki smo ga nato čuvali do konca vojne, torej do trenutka razdolžitve. Pri oddaji pa 
so nastale težave. Nekdo od vodilnih v štabu nas je vprašal: »Kje ste pa to dobili?« Odgovor je bil, da 
v Ložnici. Sledilo je drugo vprašanje, in sicer: »Kje je to evidentirano?« Seveda ni bilo nikjer zavedeno, 
ker je bilo neposredno iz skladišča. Potem smo z razumevanjem in dobro voljo le oddali sporno orožje. 

Se pa zdaj sprašujem, koliko je bilo še takšnih primerov in kako so končali. 

Celje, nadzor pri umiku enot JLA iz vojašnice v Celju.

Čas: poletje, 1991.

V času poletnih počitnic leta 1991, po končani vojni, je PDČ (protidiverzantska četa), sestavljena iz vo-
dov PDV Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah in Šentjur, dobila nalogo, da v določenem obdobju nadzira 
umik enot JLA iz celjske vojašnice. Ker so bile poletne počitnice, smo bili nastanjeni v dijaškem domu v 
Celju. Poveljujoči čete je bil Bori Podvršnik, sam sem bil v vlogi komandirja voda PDV.

Naloge smo opravljali na dva načina. Prvi je bil ta, da smo imeli opazovalna mesta na več lokacijah 
okrog vojašnice, kjer smo menjavali naše pripadnike in opravljali 24-urni nadzor nad dogajanjem v vo-
jašnici. Prav tako smo še posebno pozornost namenjali morebitnim izhodom vojakov JLA preko ograje 
vojašnice.

Drugi način je bil patruljiranje z vozili predvsem v širšem območju vojašnice in sodelovanje s policijo. 
Nalogo smo opravljali motivirani, z vso resnostjo, v sodelovanju med posameznimi vodi.

Varovanje južne meje, Podčetrtek 

Čas: september, 1991.

Takoj po osamosvojitvi, ko se je JLA umikala iz Slovenije, so razne enote TO začasno pomagale varo-
vati meje novonastale države. Pripadnikov policije je bilo na začetku samostojnosti bistveno premalo, da 
bi prevzeli vse te naloge.s
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Naša enota je v septembru 1991 opravljala nalogo varovanja dela naše južne meje, in sicer skupaj s 
policijo. Območje je segalo od Marije Bistrice do Dobovca. Naša naloga je bila patruljiranje ob meji, zlasti 
ponoči, ob tem pa imeti tudi stalna stražarska mesta. Naloga je bila nekaj novega in predvsem drugačen 
izziv. V času pomoči pri varovanju meje smo bivali v gasilskem domu v Podčetrtku, tik ob cesti.

Pripadniki so naloge vzeli zelo resno in so delo opravljali temeljito. Le ponoči se je slišalo iz Hrvaške 
streljanje iz avtomatskega orožja. Po besedah ljudi ob meji so streljali v zrak predvsem pripadniki hrvaške 
vojske, ki so prišli z bojišča in so podoživljali vojne travme.

»Izlet na Hrvaško«, september 1991

V poveljstvu, v gasilskem domu v Podčetrtku, smo se pogovarjali o sodelovanju s hrvaško stranjo in 
na dan je prišla ideja, da gremo na Hrvaško na delovni obisk. S terenskim avtomobilom smo se odpravili 
štirje, takratni poveljnik štaba TO Alojz Groleger, Anton Kolar, Boris Podvršnik in jaz. Zapeljali smo se do 
Kumrovca, do zgradbe, ki je nekoč veljala kot »politična šola«. Tu so bile nameščene hrvaške specialne 
enote, ki so jih aktivirali po potrebi, nato so jih umaknili iz prvih bojnih črt. V okolici je bilo videti veliko 
vojaških vozil in tudi vojakov.

Parkirali smo in prišli do vrat, kjer nas je ustavil uniformiran stražar, ki je opravljal nalogo receptorja. 
Morali smo oddati osebno orožje in počakati. Poveljnik Groleger je povedal, da bi radi prišli do povelju-
jočih, zaradi dogovora o sodelovanju. Po kratkem čakanju nas je sprejel uniformirani pripadnik hrvaške 
vojske, ki ni dajal prav nič prijetnega videza. Obraz je imel zaznamovan z brazgotinami, kot posledico 
nekakšnih rezov iz preteklosti, na levi prednji strani prsi je na vidnem mestu imel v nožnici zataknjen nož. 
Nič kaj prijeten občutek. Povedal je, da je v tej enoti zadolžen za urjenje vojakov.

Z njim smo odšli v pisarno, kjer je povedal marsikaj. Med drugim, da je bil več let vojak in kasneje ča-
stnik v Tujski legiji, da je z vojsko obhodil skoraj ves svet ter da je zdaj z mnogimi Hrvati prišel na pomoč 
v domovino. Povedal je še, da je ravno ta enota pred časom zajela generala JLA, Aksentijevića. Povedal 
je še, kako so Hrvati po svetu zbirali denar za nakup orožja v domovini, da imajo zdaj pripadniki hrvaške 
vojske tudi znamenite ročne protiletalske rakete ameriške proizvodnje tipa »Stinger« in podobno. Med 
pogovorom se nam je pridružil poveljnik specialnih enot, sicer polkovnik po činu. Pogovor je stekel v zve-
zi s sodelovanjem, in sicer predvsem v primerih, da bi nekdo iz Hrvaške pobegnil na slovensko stran ali 
obratno. Za takšne primer smo se dogovorili za obveščanje, izmenjali pa smo si tudi telefonske številke. 
Pogovor je bil končan v prijetnem vzdušju, razpoloženi smo se vrnili nazaj v Podčetrtek.

Šele naslednji dan smo začeli razmišljati, kaj smo naredili: zapeljali smo se v drugo državo, brez doku-
mentov, v uniformah, z osebnim orožjem in brez najave. Lahko bi ustvarili mednarodni incident. Postalo 
nam je vroče, veseli smo bili, da se je tako končalo. Konec dober, vse dobro.

Po spominih zapisal
Milan Sojč,

takratni komandir PDV
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Republika Slovenija
OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Sekretariat za obrambo     
Datum: 9/11-1993

Kronološki pregled aktivnosti v občini Slovenske Konjice 1990/91

April 1990  –  Aktivnosti RŠTO in PŠTO za preselitev orožja v objekte JLA

Maj 1990  –  18/5-1990 izredna seja Občinskega sveta za splošno ljudsko  
  obrambo in družbeno samozaščito, sprejet je bil enoten sklep,  
  da Občina Slovenske Konjice orožja ne bo oddala. O tem je bil  
  obveščen PŠTO, Sekretariat za ljudsko obrambo.

 - Poostril se je nadzor ter uvedlo fizično zavarovanje vseh  
  skladišč OŠTO in upravnega organa za obrambo.

September 1990 –  Sprejeli navodilo o predaji celotne vojaške in naborne evidence  
  organom JLA, v vojaškem  
  uradnem listu je bila imenovana komisija za prevzem v občini Slovenske Konjice.

Oktober 1990  –  Sprejeli točen datum in razpored za predajo dokumentacije.

 - Dokumentacija na podlagi dogovora z organi za notranje zadeve preseljena začasno na   
  Postajo milice.

 -  Preselitev dela oborožitve in streliva iz skladišča upravnega organa za obrambo na drugo  
  lokacijo.

November 1990  –  Enote JLA iz Garnizije Slovenska Bistrica so z dopisom zahtevale tretji izvod pozivov za  
  vojaške obveznike, razporejene v njihove enote iz naše občine razporejenih cca 600  
  obveznikov).

Januar 1991  –  Glede na to, da orožje v naši občini ni bilo oddano smo od Garnizije Slovenska Bistica  
  sprejeli dopis, da se vso orožje in vojaška oprema, ki ni v sestavi oboroženih sil lahko preda  
  na čuvanje v Garnizijo Slovensa Bistrica, o tem je bil obveščen Republiški sekretariat za  
  ljudsko obrambo, odgovor iz občine pa je bil, da takega orožja in opreme pri nas ni.

Marec 1991  –  Garnizija Slovenska Bistrica je dala zahtevek za povečanje številčnega stanja enote, vendar  
  upravni organ za LO tega ni izvršil. Enako nismo izvršili zahteve po določenih zamenjavah  
  in vračanja opreme.

April 1991  –  Od poveljnika artiljerijske brigade smo ponovno dobili urgenco o vračilu vojaške opreme za  
  obveznike. Tudi takrat nismo reagirali na njihovo zahtevo. Od tega časa naprej nismo več  
  kontaktirali s poveljstvi enot JLA kjer so bili razporejeni obvezniki iz naše občine.

 - Priprava načrta za osamosvojitev, razselitev iz prejšnje tajne lokacije na tri druge lokacije  
  vse do pričetka agresije. Enoto so sestavljali vojaški obvezniki ter starešine, ki so bili razpo 
  rejeni v enote JLA tako, da bi eventuelni vpoklic od strani enot JLA bil nemogoč. Vse ostale  
  razporejene vojaške obveznike v JLA smo obvestili, da se pod nobenim pogojem ne odzi 
  vajo na eventuelni poziv iz poveljstva JLA, pač pa samo na poziv upravnega organa za  
  obrambo občine Slovenske Konjice.

 - 3/5-1991 je bilo na podlagi ukaza RSLO uvedeno stalno dežurstvo v občinskem centru za  
  obveščanje. V dežurstvo so bili vključeni vsi pripadniki enote za opazovanje in obveščanje  
  in pripadniki občinskega centra zvez ter delavci upravnega organa za obrambo.

 - Upravni organ za obrambo je 85. OBMŠTO posodil večjo količino avtomatskega orožja in  
  streliva.

Junij 1991  –  Dežurstvo v občinskem centru za obveščanje se je poostreno nadaljevalo, kakor tudi  
  priprave za aktiviranje celotnega občinskega centra za obveščanje s tehničnimi sredstvi, pri 
  prave za aktiviranje občinskega centra zvez, priprave izvršnega sveta ter upravnih organov  
  za delovanje v izrednih razmerah oziroma v skladu s pripravljenim načrtom.

Vinko Bauman
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 - Uvedeno stalno dežurstvo v OŠCZ.

 - 24/6-1991 je bila na ukaz RSLO izvšena prva mobilizacija enot TO i to 85. ObmŠTO in  
  prištabne enote.

 - 25/6-1991 izvršena mobilizacija enote T-7047 (diverzantski odred)

 - 26/6-1991 mobilizacija enote T-7337/16 (Žreška četa).

 - 27/6-1991 mobilizacija enot T-7500 (jurišni odred), T- 7337/12 (lahka topovska baterija  
  proti zračne obrambe), T-7337/11 (protidiverzantski vod).

 - 27/6-1991 je bil v celoti mobiliziran celoten občinski center zvez in s kompletno opremo  
  takoj premeščen na rezervno lokacijo je deloval tri dni in nato ponovno prestavljen na var 
  nejšo lokacijo. Center za obveščanje je opravljal še naprej kompletno dežurstvo na sedežu  
  centra, formirane so bile dve vizuelni opazovalnici, moštvo obeh opazovalnic z opremo  
  vred je bilo takoj napoteno na opazovalne lokacije. Vizuelne opazovalnice so delovale do  
  konca meseca avgusta 1991.

 - Pri upravnem organu za ljudsko obrambo je bil formiran sprejemni center za sprejem pre 
  beglih vojakov, starešin in civilnih oseb iz JLA.

 - 28/6-1991 mobilizacija enot T-7337/20 (vod KS Vitanje), T-7337/15 (četa KS slovenske  
  Konjice), T-7337/13 (proti diverzantska četa).

 - 28/6-1991 uvedeno dežurstvo v vseh gasilskih društvih.

 - 30/6-1991 ob 9.15 uri alarm zračna nevarnost.

 - Upravni organ je v tem času sprejel prebegle vojake JLA, ki so bili v naši evidenci in jih  
  pošiljal na doslužitev v enote TO.

 - Upravni organ je sprejel in vodil evidenco prostovoljcev za sodelovanje v enotah TO.

 - Pri upravnem organu za LO je bila formirana zaščitna enota (sestavljena iz prostovoljcev in  
  ostalih mobiliziranih vojaških obveznikov) za zavarovanje sedeža upravnega organa za  
  obrambo, izvršnega sveta, upravnih organov in stavbe skupščine.

 - Izvršni svet je od začetka agresije vsak dan, najmanj in družbenih dejavnosti ter čimboljšo  
  zagotovitev zdravstvene, materialne in tehnične oskrbe enot TO na položajih.

 - Upravni organ je med agresijo na podlagi potreb 85. ObmŠTO organiziral izposojo večje  
  količine orožja in streliva intendantske opreme, namestitvene opreme, sredstev RBK,  
  sredstev zvez (vsa sredstva so bila iz skladišč v lasti upravnega organa za obrambo in  
  drugih upravnih organov).

Julij 1991  –  4/7-1991 je bila izvršena mobilizacija enot T 7337/17 (četa KS Loče).

 - Pri izvrševanju mobilizacije pripadnikov TO so bili angažirani vsi inštruktorji za 22 KS in  
  komisije za izvrševanje mobilizacije v KS in kurirji KS. Poleg tega so v vseh mobilizacijah  
  sodelovali vsi delavci upravnega organa za ljudsko obrambo.

 - 4/7-1991 zagotovljeno je bilo nadaljne dežurstvo v OŠCZ in operativnih jeder enot CZ.

 - 7/7-1991 enote RKB CZ se angažirajo do popolnosti v stopnjo največje pripravljenosti.  
  Aktivirajo se ukrepi za zaščito vodnih virov.

 - 9/7-1991 ukinjeno je dežurstvo v GD.

 - 17/7-1991 ukinjeno je dežurstvo v OŠCZ in operativnih enotah CZ, zagotovljena  
  dosegljivost.

 - 19/7-1991 umik enot za zveze s tajne lokacije.

 - 30/7-1991 ukinjeno dežurstvo delavcev upravnega organa za obrambo, zagotovljena  
  stalna dosegljivost.

 - Stalno dežurstvo v centru za obveščanje se nadaljuje.

Avgust 1991  –  OŠCZ skozi ves mesec ureja problematiko beguncev iz R Hrvaške.

 - Center za obveščanje izvaja stalno dežurstvo še naprej.
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Pravijo, da ni prave nedelje, 
če za kosilo ni goveje juhe z 
rezanci, pečenke, praženega 
krompirja in solate, za 
povrh pa še kavča, časopisa 
ter radijskih čestitk. 
Toda nedelja, 23. junija 
1991, samo dva dni pred 
napovedanim sprejetjem 
Ustavnega zakona o 
samostojnosti v Slovenski 
skupščini, je bila drugačna. V 
zraku je bilo čutiti določeno 
napetost, nemir in celo 
strah, ki se je dodatno 
povečal že v ponedeljek. 
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Vojna za Slovenijo
Ponedeljek, 24. junija 

Ob 4.uri se je začela mobilizacija:

Poveljstva 85. OŠTO - poveljstva območnega štaba; 
Zaščitnega voda; Voda vojaške policije; Oddelka za 
zveze; Zalednega oddelka.

Ob 20. uri je začel z mobilizacijo tudi:

143. DOd - diverzantski odred.

Optimisti so bili še prepričani, da bo mobilizacijske 
vaje, tako smo mislili in upali, že čez dan ali dva 
konec, pesimisti pa so bili kar v skrbeh in imeli so 
prav.

Večer ob našem prvem velikem prazniku, spreje-
tju ustavnega zakona, smo vsi, razen stražarjev in 
dežurnih, slovesnost spremljali ob televizijskih in 
radijskih sprejemnikih, mi tudi ob kresu. 

Bilo je veselja, toda ne toliko, kot ob navadni voja-
ški vaji in prav hitro smo se podali k počitku.

Sreda, 26. junija

Dogodki so se začeli odvijati vedno hitreje. Drugi 
dan smo po TV z navdušenjem gledali zamenjave 
jugoslovanskih tabel in zastav na mejnih prehodih 
ter postavljanje novih prehodov proti Hrvaški. 

Kot odgovor na ta naša dejanja je Zvezni izvršni 
svet po hitrem postopku sprejel Odlok o zavaro-
vanju državnih meja in tako sta JLA ter zvezna po-
licija dobila zeleno luč, da meje zavarujeta tudi s 
silo. Po tem dogodku bi prvemu pozivu o predaji 
prehoda sledila grožnja z orožjem, nato streljanje v 
bližino prehoda in nazadnje v centre odpora. 

Še istega dne so proti prehodom z Italijo krenili 
prvi tanki JLA in zgodaj popoldan je v Divači že 
padel tudi prvi strel.

Ob 24. uri se je začela mobilizacija 114. čete TO 
Zreče.

Četrtek, 27. junija

Tega dne, ob 1.15 uri, se je začela 
vojna za Slovenijo, ko je protiletalska 
oklepna baterija JLA pri Metliki 
prestopila državno mejo. Kolono 12 
bojnih oklepnih vozil, s tricevnimi 
protiletalskimi topovi kalibra 20 mm in 
več tovornjaki, je pri Pogancih ustavila 
barikada TO, kjer so padli prvi streli. 
Ob 10.30 uri je kolona nadaljevala pot 
proti Ljubljani, toda do tja ni prispela, 
saj jo je pri Medvedjeku ustavila 
zapora na cesti.

Ob 2.40 uri je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču 
Brnik v dveh kolonah krenil 1. oklepni bataljon, 
prva kolona skozi Trzin in Mengeš, druga pa po 
stari cesti. Kljub improviziranim in takrat še nebra-
njenim barikadam iz avtomobilov so tanki, dva sta 
jim že manjkala, ob 5. uri prispeli na Brnik, kjer jih 
je ob 18. uri napadla enota TO. 

Ob 12. uri so bili mobilizirani naslednji:
124. JOd TO - jurišni odred;
29. Ltb PLO TO - lahka topovska baterija protiletal-
ske obrambe; 
194. Pdv TO - protidiverzantski vod. 

V spopadu v Trzinu, v katerem sta sodelovali spe-
cialna policijska enota in enota TO, je JLA kljub 
pomoči pripadnikov diverzantskega odreda, ki jim 
je s helikopterjem prihitela na pomoč, izgubila tri 
oklepne transporterje in vozilo za zveze.

Ob 9. uri je iz Maribora proti Šentilju odpeljalo 5 
tankov in proti Dravogradu 10 oklepnikov.
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Brnik, 27. 6. 1991

Kog, 7. 7. 1991

Gornja Radgona, 7. 7. 1991

Brnik, 6. 7. 1991

Komenda-Moste, 2. 7. 1991

Holmec, 6. 7. 1991
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Tanke proti Šentilju je v Pesnici ustavila branjena 
barikada, ki so jo okoli poldneva začeli obstreljeva-
ti ter jo nazadnje tudi zažgali.

Na mostu čez Dravo v Ormožu je bila ustavljena 
tankovska kolona polkovnika Popova, prav tako je 
bila ustavljena tudi kolona, ki je v Slovenijo prišla 
pri Razkrižju. 

Pri vasi Rigonce pri Brežicah je bil zvečer ustavljena 
oklepna enota, ob 20.45 uro pa je TO z dvema 
82 mm minometoma napadla letališče Cerklje ob 
Krki, ko je nato večina letal JLA to tudi zapustila. 

Zvečer je bil sestreljen eden od helikopterjev, ki so 
hoteli raketirati naš učni center TO na Igu.

Prvi spopadi so pokazali, da želi JLA s Slovenci 
opraviti enako zlahka, kakor so pred tem na Ko-
sovu in Hrvaškem, kar se je izkazalo kot njihova 
velika napaka. Na začetku so tanki pred seboj res 
uničevali nebranjene in večinoma iz tovornjakov 
ter avtobusov sestavljene barikade, toda že ob pr-
vem resnejšem odporu so tanki postali vse manj 
nevarni, brez ustrezne logistične podpore niso bili 
sposobni daljšega bojevanja in vse to še brez pod-
pore pehote.

Petek, 28. junija

Ob 3. uri so bili mobilizirani: 
125.vod TO – Vitanje;
113. četa TO – Sl. Konjice;
141. Pdč- proti desantna četa;

Ponoči so naše sile okrepile blokade in novo mobi-
lizirane enote TO usmerjale proti zavzetim mejnim 
prehodom. Prišel je ukaz: »Na vseh točkah, kjer 
so oborožene sile RS v taktični prednosti, izvršite 
ofenzivne akcije proti okupatorskim enotam in 
objektom. Nasprotnika pozivajte k predaji, določi-
te čim krajši rok ter izvedite akcijo z vsem razpolo-
žljivim orožjem. Pri akcijah poskrbite za evakuacijo 
in varnost življenj civilnega prebivalstva.«

Tanki so pri Pesnici barikado odstranili, toda pri 
Štrihovcu so bili spet ustavljeni. Malo pred poldne-
vom so jim prišla na pomoč prva letala jugoslo-

vanskega vojnega letalstva, zgodaj popoldan pa še 
štiri. Ubiti so bili štirje vozniki tovornjakov.

Tudi ustavljeni koloni JLA na Medvedjeku so prišla 
na pomoč vojaška letala, kjer je bilo ubitih še šest 
voznikov.

V Limbušu pri Mariboru sta bila uspešno napade-
na dva tanka. Na Gibini je bila ustavljena oklepna 
enota iz Hrvaške, pred Dravogradom je bila usta-
vljena oklepna enota iz Maribora in zavzet je bil 
mejni prehod Holmec.

Letala JLA so napadla letališče Brnik, oddajnike 
Krim, Kum, Boč in Nanos. Napadli so tudi Kara-
vanški predor, Kočevsko Reko in Mursko Soboto. 
Oklepna enota polkovnika Popova je zavzela mejni 
prehod Gornja Radgona, kjer je izgubila tovorne 
avtomobile. Enote TO so zavzele skladišče JLA v 
Borovnici, ko se je nato oborožitev TO bistveno 
izboljšala. Zavzeto je bilo skladišče v Leskovcu, 
neuspešen pa je bil napad na vojašnico v Ribnici. 
Zavzet je bil mejni prehod Rožna dolina, ko sta bila 
dva tanka uničena in trije zajeti.

Ker so bile obkoljene enote JLA v vedno težjem 
položaju, je JLA ob 21. uri razglasila premirje.

Sobote, 29. junija, se spominjam po prvem se-
stanku v Zagrebu, kjer je bil sprejet prvi dogovor o 
ustavitvi sovražnosti, ki pa ni bil uspešen. Vdali so 
se vojaki in zvezni policisti na Brniku, razbita je bila 
tankovska kolona v Štrihovcu. 

JLA je s pisnim ultimatom zahtevala KAPITULA-
CIJO Slovenije. Zvečer se je slovenska skupščina 
opredelila za mirno rešitev krize,vendar slovenska 
neodvisnost ni smela bili ogrožena.

Nedelja, 30 junij

Ob 9. uri je bil zračni alarm, ko so z letališč na Hr-
vaškem proti Sloveniji poletela letala JLA, ki pa so 
se kmalu vrnila na svoja letališča. V varaždinskem, 
zagrebškem in reškem korpusu je JLA oblikovala 
nove sile za napad na Slovenijo.

Enote TO so napadle ploščad pred predorom Ka-
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ravanke, ki jim je bil ponoči tudi izročen. Iz zaple-
njenih tankov je bila ustanovljena še ena nova tan-
kovska četa TO.

Ponedeljek, 1. julij

Zgodaj zjutraj je eksplodiralo skladišče orožja JLA 
v Črnem vrhu nad Idrijo, v katerem je bilo od 18. 
maja 1990 tudi orožje TO.

Oklepna enota na Medvedjeku se je izvlekla, toda 
pri Krakovskem gozdu je bila spet ustavljena in bila 
po neuspelih pogajanjih tudi napadena.

Zvečer je Slovenija dobila nov ultimat od JLA.

Torek, 02. julij

Zjutraj so enote TO ponovno napadle oklepno 
kolono v Krakovskem gozdu, ki jim je odhitel na 
pomoč oklepno-mehanizirani bataljon JLA iz Ja-
strebarskega, vendar je bil pri Prilipah zaustavljen 
in vojaki oklepnikov v Krakovskem gozdu so okle-
pnike zapustili in bili ujeti. 

Z zajetimi tanki JLA, zdaj že pod zastavo Slovenije, 
je bil uspešno izveden napad na stražnico JLA v 
Šentilju.

Popoldan je prišlo do spopada v Gornji Radgoni, 
ko so se tanki JLA, ki sta jim prišli na pomoč tudi 
dve letali, znesli nad delom mesta.

V naši neposredni bližini je bilo zavzeto skladišča 
JLA v Ložnici.

Letala JLA so ponovno napadla oddajnike na Na-
nosu, Kumu in v Domžalah.

V Mariboru so s havbicami streljali proti Pohorju. 
Po napadu letal JLA je popoldan in pozno zvečer 
sledil nov spopad med silami TO ter JLA pred Dra-
vogradom.

Zvečer smo na TV slišali grožnjo načelnika General-
štaba JLA, Blagoja Adžića:

»Zagotovili bomo nadzor in stvari privedli do kon-
ca!«

Sreda, 03. julij

Iz vojašnic v Beogradu je proti Sloveniji krenila gar-
dna oklepno-mehanizirana divizija, vendar je ta 
pohod zaradi številnih in vedno novih okvar pro-
padel.

Zjutraj so se predali pripadniki JLA v Šentilju. 

Pri Vidmu ob Ščavnici je bil spopad našega 124. 
JOd - jurišnega odreda z oklepno enoto, ki je pro-
dirala proti Gornji Radgoni. Pri Radencih je bila 
dokončno ustavljena oklepna kolona, ki je iz Hr-
vaške hitela na pomoč obkoljeni enoti na mejnem 
prehodu Gornja Radgona. Uspešen je bil napad na 
oklepno enoto na Kogu.

JLA je s helikopterji, na katerih so bile oznake RK, 
dovažala okrepitve.

Četrtek, 04. julij
Enote TO so zasedle vse mejne prehode, enote JLA 
pa so se vračale v svoje vojašnice v Sloveniji in na 
Hrvaškem. TO je dovolila umik tankovski koloni z 
Brnika, oklepni koloni iz Dravograda in oklepni ko-
loni iz Gornje Radgone.

Ob 22. uri sta bili mobilizirani še naši zadnji enoti:
126. vod TO Zreče in 
115. četa TO Loče.

Nedelja, 07. julija

Na Brionih je bila sprejeta Brionska deklaracija, s 
katero so bile ustavljene sovražnosti na ozemlju 
Slovenije.

***EPN - enota za posebne namene je bila formirana 
na tridnevnih vajah, ki so potekale od 29. do 31. 5. in 
ponovno spet 17. 6. , kot nove tridnevne vaje, ki pa so 
se zaradi vojne nevarnosti, podaljšale na celih 25 dni! 

Pesnica, 6. 7. 1991

Logaški klanec, 3. 7. 1991
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Krakovski gozd, 2. 7. 1991

Pesnica, 6. 7. 1991

Logaški klanec, 3. 7. 1991

Ljubljana, 28. 6. 1991

Ormož, 7. 7. 1991

Medvedjek, 30. 6. 1991
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Rožna dolina, 28. 6. 1991 

Vrhnika, 27. 6. 1991

Štrihovec, 6. 7. 1991

Šentilj, 6. 7. 1991

Pivka, 1. 10. 1991

Trzin, 27. 6. 1991
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Vojna pri nas
Težko je, ko slutiš in čakaš na nekaj hudega. Ko 

pa se to začne, postane vse nekako lažje. Pred tem 
me je ob strahu za moje najbližje zelo skrbelo tudi 
za mene samega, potem pa je skrb zame nekam 
izpuhtela in ostala je samo še skrb za mojo dru-
žino ter skrb za moje fante teritorialce, za katere 
sem odgovarjal. Da sem bil ves čas v nekakšnem 
transu, sem spoznal šele zadnji dan, ko sem zjutraj 
fantom povedal, da je vojne konec in da gremo 
domov. S pomočniki smo jim še razdelili naloge za 
tisti dan, poskrbeli, da so bile vsem potrjene voja-
ške knjižice, potem pa me je zvilo. Pravijo, da se 
človeku tik pred smrtjo še enkrat odvije film nje-
govega življenja in nekaj podobnega se je zgodilo 
tudi z menoj, le da sem vse tudi občutil. Moja leva 
in desna roka,Vojko in Božo, sta se mi v začetku še 
smejala, toda prav kmalu sta se mi tudi onadva pri-
družila. Potrdila se je resnica, da je v slogi vse lažje. 

Film, ki se nam je takrat odvil 
v spominu, se je zame začel v 
ponedeljek zvečer, ko smo začeli z 
mobilizacijo 143. diverzantskega 
odreda, 16 ur za mobilizacijo 
celotnega območnega štaba in 
nekaterih njegovih enot. 

Med temi enotami je bil tudi vod vojaške po-
licije, kateri je poveljeval Slavko Burja, ki mi je o 
prvih trenutkih mobilizacije povedal: »Zgodaj zju-
traj, 24. junija 1991, me je zbudil zvonec na vratih 
mojega stanovanja v bloku na Kajuhovi.

Spet se je nekdo zmotil in po pomoti pritisnil na 
zvonec, namesto na stikalo za luč, sem pomislil ter 
poskusil zaspati nazaj. Nato je zvonec zazvonil bolj 
odločno. Nejevoljno sem vstal in odprl vhodna vra-
ta. Pred vrati je stal Ervin Jančič in rekel: Dobro ju-
tro, Slavc! Čim prej se javi v štabu, v bojni opremi!

Takšnega (ustnega) poziva na orožne vaje še 
nisem dobil. Očitno se dogaja nekaj zelo pomemb-
nega, verjetno z našim osamosvajanjem, sem po-
mislil in se začel oblačiti v uniformo.

Čez slabo uro sem bil v štabu TO. Tam je bilo 
kljub zgodnji uri že zelo živahno. Takoj ob prihodu 
sem dobil novo značko slovenske TO in z njo za-
menjal zvezdo na kapi. Torej, stvar je resna.

»Dobil boš vod vojaške policije! Javi se v skladi-
šču pri Kodriču, za orožje, strelivo in ostalo opre-
mo!«, sem dobil zadolžitev na poveljstvu.

V skladišču pa presenečenje. Poleg avtomat-
skih pušk smo se zadolžili še za pravo bojno stre-
livo. V tistem trenutku smo se vsi globoko zavedli, 
da gre resnično zares …«

 Ker sem že prej vedel, da se bo začelo, sem bil 
na to že pripravljen. Pripravljen sem imel tudi svoj 
vojaški nahrbtnik, toda vsega samo za nekaj dni, 
saj sem po tihem vseeno verjel, da bo v Beogradu 
in JLA prevladala zdrava pamet. Nisem počakal na 
kurirja s pozivom, temveč sem se takoj po telefon-
skem klicu odpravil v mobilizacijsko zbirališče, ki 
smo ga za moj odred imeli pri Janezu Kuku. Kmalu 
za tem so začeli prihajati tudi moji fantje, najprej 
starešine in nato še vojaki. Starešine zato, ker smo 
se vedno obveščali še po telefonu. Tam je bilo tudi 
eno od tajnih skladišč orožja, tako da smo z obo-
roženimi stražarji mobilizacijsko zbirališče lahko 
takoj zavarovali. Ker smo bili v enoti večinoma stari 
mački, ki smo do takrat preživeli že veliko mobi-
lizacijskih vaj, je vse teklo gladko, praktično brez 
težav, razen ene in to ob najbolj nepravem času.

Po vojaških vajah leta 1988 smo v odredu izve-
dli nekaj zamenjav in z novimi fanti leta 1989 tudi 
uspešno izvedli vajo helikopterskega desanta. Ko 
smo bili februarja leta 1991 na vaji kot neke vrste 
dežurna enota, smo tudi bili sklicani po novem se-
znamu. Za to mobilizacijo, ki je bila do takrat za-

Šentilj, 6. 7. 1991
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Dopis-navodilo za izvajanje 
domovinske vzgoje v enotah in 
štabih 85. območnega štaba TO 
poslano od Republiškega štaba za 
TO, dne 24. 06. 1991.
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Prsti na sprožilcu ročnega minometa Miroslav Pesko, Avgust Jevšenak s svojim strojem in Jože Kuzman

Slavko Burjan, poveljnik voda vojaške policije                Dr. Marjan Berginc v elementu

Protioklepna mina                                                              Smer cevi protiletalskega topa = JV

Posadka protiletalskega topa                                              Iztok Mlakar z Armbrustom
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gotovo najpomembnejša, pa je bil sklic opravljen 
spet po starem. Kdo je to »ušpičil«, ne vem, vem le 
to, da smo morali tiste od prej, ki so bili že tudi čr-
tani iz naše evidence, čim hitreje odpeljati domov 
in pripeljati »ta prave«. 

Počasi se je enota večala in že so nam pripe-
ljali preostalo orožje, ki so ga fantje iz zalednega 
oddelka najprej popisali ter razdeljevali. Ob 2. uri 
smo dobili čaj in kmalu tudi NAVODILO ZA IZVA-
JANJE DOMOVINSKE VZGOJE V ENOTAH IN ŠTA-
BIH 85. OŠTO. 

Kmalu po vojni mi je Tone povedal, da so za-
čela prihajati prva povelja, ki jih je bilo vedno več, 
skladno z razvojem dogodkov. Za veliko povelj 
je bilo mogoče takoj najti primerno rešitev in že 
tudi ukrepati, saj nam je presneto prav prišlo vse 
znanje, ki smo ga pridobili na posameznih vajah, 
urjenjih ter raznih predavanjih. V podrobnosti smo 
poznali celotno občino, vsako cesto ali pot, vsak 
most ali malo večjo ravnino, vsako naselje ali po-
samezno hišo. Poleg tega pa še tisto, kar je bilo 
najpomembnejše, vedeli smo, kako vse ocenjujejo 
v JLA in kaj lahko od njih pričakujemo. 

Pri nas ni bilo nobene vojašnice, zato smo lah-
ko večino sil namenili oviranju na glavnih prome-
tnicah, najprej na avtocesti Celje - Maribor, nato 
na magistralni cesti Celje - Maribor, na cestah iz 
smeri Poljčan proti Konjicam in Vitanju, Ceste Vi-
tanje - Škofja vas, Slovenske Konjice - Oplotnica, 
Ličenca - Loče - Ponikva ter kasneje še nekatere 
lokalne. 

Naloga je bila tudi varovanje ustanov ter ener-
getskih in drugih pomembnih objektov.

Ogromno dela so za nas opravili celjski, žalski 
in slovenjebistriški teritorialci, ki so že takoj v za-
četku obkolili ter zablokirali vse: Celjani vojašnico 
v Celju in vojaška skladišča v Bežigradu, Bukovžla-
ku ter v Šmarjeti, Žalčani eno največjih skladišč 
minsko-eksplozivnih sredstev in streliva v Zaloški 
Gorici ter Bistričani vojašnico v Slovenski Bistrici, 
ogromno skladišče v Ložnici in posadko na Boču. 
Takoj z blokiranjem je bila vsem obkoljenim izklju-

čena elektrika, zaprta voda in prekinjene so bile 
vse telefonske zveze, v Slovenski Bistrici pa so po-
stavili še veliko razglasno postajo s proti vojašnici 
usmerjenimi zvočniki.

Pri nas je bila na svojih položajih pripravlje-
na protizračna obramba, v pripravljenosti so bile 
tudi enote za protidesantno in protidiverzantsko 
obrambo. 

Ob začetku agresije JLA je bilo izdano pove-
lje, da je treba zavarovati že pripravljeno oviro ob 
predoru na zdajšnji avtocesti Celje - Maribor, ki jo 
je bila dolžna in jo je tudi morala pripraviti civilna 
obramba. Toda četa EPN, ki je bila takrat najbliž-
je temu kraju, je našla le star zapuščen tovornjak, 
natovorjen s peskom, ki bi ga lahko že skupina vo-
jakov peš odrinila. 

Pri tej prvi nalogi se civilna obramba zagotovo 
ni izkazala.

Ob tej neblokadi je nastal predlog, ki bi bil upo-
rabljen le v največji nujnosti. To pa je bilo, da se 
vse pripravi za rušenje enega od nosilnih stebrov 
viadukta, toda to je bila res, res zadnja možnost.

Mobilizacija je potekala dobro, saj so bili ob 2. 
uri navzoči že vsi častniki, razen Herberta Lešnika - 
Herbija, ki se je zaposlil v vojaškem centru Pekre in 
tam doživel svoj prvi ognjeni krst in od petnajstih 
podčastnikov jih je prišlo že trinajst. Med prvimi se 
je pojavil tudi poveljujoči našega zalednega oddel-
ka, po narodnosti Hrvat, Lino Sabanović, vendar z 
nogo v mavčni oblogi. Ko sva se pozdravila, sem 
mu rekel, da mu tega dejanja, te zvestobe enoti, 
ne bom nikoli pozabil, in res ga ne bom. Obljubil 
mi je, da pride v odred takoj, ko mu bodo sneli 
mavec. Po mojem mnenju so mu ga še rezali, ko je 
že odhitel proti nam. 

Ni se še povsem zdanilo, ko smo dobili 
POVELJE POVELJNIKA  
85. OBMOČNEGA ŠTABA ZA 
VAROVANJE OBJEKTOV IN BOJNI 
NADZOR OBMOČJA ODGOVORNOSTI.
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To povelje ni bilo na prvi pogled nič pretresljive-
ga, toda v njem je pisalo tudi: »Za izvajanje naloge 
se enote oskrbijo z 1 b/k streliva - en borbeni kom-
plet, za pehotno oborožitev …«

To povelje in razdelitev streliva sta nekatere 
fante malo vznemirila, toda večina jih je dremala, 
nekateri kar na zabojih od orožja, kot da so na 
najmehkejši žimnici.

Dodeljeni so nam bili trije tovornjaki in trije 
kombiji, s katerimi smo se ob 7. uri odpeljali proti 
Stranicam, kjer sem se že čez dobrih deset minut 
pozdravil z ravnateljico šole, Marino Hren, ki nam 
je šolo prijazno odstopila. Ves objekt sva seveda 
skupaj pregledala in vse še zapisala. V takšen brez-
plačni najem smo dobili še del gasilskega doma, 
kjer je že bila enota občinskega centra zvez in tam 
smo si pripravili skladišče.

Za starejše teritorialce je to nezanimivo, je kar 
neke vrste rutina, pridobljena na vajah. Vendar pa 
smo takoj nadaljevali z določitvijo straže in dolo-
čitvijo petih stražarskih mest, jih seznanili z znaki 
razpoznavanja, določil sem organe tabora in še 
dopoldan je bilo vse urejeno. Fantje so se malo 
zmrdovali nad ležišči, ki so bila samo iz parketa 
na tleh in šotorskega krila, toda stvar so vzeli v 
svoje roke in kdo ve od kod pripeljali velike debe-
le kartone ter precej neke bele mehke tkanine, za 

katero sem kasneje izvedel, da so v Konusu iz nje 
izdelovali filtre. Kakor koli že, proti večini drugih, 
razen seveda štabovcev, smo imeli dobre pogoje 
namestitve, proti nekaterim kar de luxe. Seveda pa 
inovativnosti mojih fantov s tem še ni bilo konec. 

Prve dni smo za hrano poskrbeli sami, kjer se je 
naš kuhar Izidor Turščak res izkazal, pa tudi doma-
čini so nam šli zelo na roke. Ko pa so za hrano vseh 
enot začeli skrbeti v Konjicah, je postalo vse bolj 
podobno menzi. Pa nič hudega, saj je bolje v miru 
jesti krompir v oblicah, kot v vojni pečenko. Za do-
datno preskrbo je takoj poskrbel Albin, ki je ustva-
ril pravo kantino v malem, le da ni zaračunaval 
provizije. Dobili smo izrecno navodilo o prepovedi 
pitja alkohola v taboru, toda takšne kršitve nisem 
kaznoval, saj je bilo veliko bolje, če si je kdo pri 
Albinu kupil pivo, kakor pa, da se je izmuznil ven 
iz tabora in zraven piva popil še kakšnega »kratke-
ga«. Imeli smo celo lastno pražarno kave LUCAS 
CAFE »v lasti« mojega osebnega varnostnika in 
kurirja Rajka Rutarja. Če ne bi bilo vojne in bi bila 
vse le vaja, se bi kar »lepo imeli«.

Čeprav še ni bilo neposredne nevarnosti, je bil 
del enote na urjenju, del na zavarovanju in del v 
nadzoru širšega območja. Z Vojkom sva začela 
zbirati podatke o vsem, kar bi nam lahko koristilo 
ob vse bolj verjetnem in pričakovanem povelju za 
popolno zaporo ceste. Tega je bilo res precej.

V kamnolomu Ingrada sta bila dva buldožerja 
TG 170, en velik 18-kubični prekucnik in en 3-ku-
bični nakladalec. V posebnem skladišču podjetja 
Geotehnika iz Zagreba pa je bilo skoraj 2 tisoč kg 
eksploziva Kamniktit. Bila so tudi sredstva za vžig 
eksploziva in kompresor, v neposredni bližini pa še 
4-kubični nakladalec ULT in nekaj motornih žag. 
Nihče nam ni odrekel pomoči, ne Marjan Pelin 
za eksploziv, ne Alojz Rebernik za kompresor, ne 
Martin Korenjak za buldožerje, ne Branko Flis za 
prekucnik, ne Avgust Jevšenak za nakladalec, ne 
Vinko Šket za tovornjak prekucnik, ki se je pripe-
ljal po cesti prav takrat, ko smo začeli z izdelavo 
blokade, in ne Marjan Korošec ter Ivan Bornšek za 
motorni žagi.Rajko Rutar: Le kje je skrita ta cesta ?
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Povelje poveljnika 85. območ-
nega štaba TO za varovanje 
objektov in bojni nadzor območja 
odgovornosti ter stanja pripravlje-
nosti za intervencijo-deblokado 
objekta v primeru napada.
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Miroslav Pesko na desni in Marjan Grosman                     Dobrodošla »pošiljka« iz Ložnice

Tone Kolar  Priprave na kolono iz Dravograda

Ivan Pavlič na levi in Jože Košir Tokrat gre zares

»Črni vrag« pri postavljanju protitankovske mine              Jakob Anton - Mafija, v postaji za vžig eksploziva
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Za povrh pa je na nas v bližini ceste čakalo še 
114 betonskih protioklepnih tetraedrov JLA. 

Ko sem o teh tetraedrih in njihovem številu po-
ročal območnemu štabu, sem na vprašanje, kako, 
da vem, koliko jih je, preprosto odgovoril, da sem 
jih pač preštel!

Vsega je bilo dovolj, ko pa je iz štaba prišel Ivan 
Pavlič z ustnim ukazom za postavitev protioklepne 
ovire in to TAKOJ, nam je zmanjkovalo le časa. 

Kateri del ceste bi bil najugodnejši za postavi-
tev blokade, kakšna naj bo, kje in kako postaviti 
mine? Na vsa ta vprašanja smo že imeli odgovore 
v svojih opomnikih iz ene od pretekle boljše vaje, 
ki jo je vodil član Pokrajinskega štaba TO, sicer ča-
stnik JLA, podpolkovnik Slavko Železič. 

Na začetku smo imeli največ težav s prometom, 
pa čeprav smo postavili po dva usmerjevalca in 
prometne znake za zaporo prometa na avtobusni 
postaji v Frankolovem ter križišču v Stranicah. Po-
poldanska ura, odhajanje v službo ali iz nje, neob-
veščenost, vse to je od nas zahtevalo improvizaci-
jo. Ko smo cesto zaprli, min pa še nismo postavili, 
smo pešce vodili ob robu cestišča na drugo stran 
blokade, od tam pa jih s kombiji vozili do Stranic 
ali Frankolovega. Ko pa so bile mine položene, je 
bilo tudi tega konec.

Blokada je bila sestavljena iz velikih skal, pre-
mera vsaj meter, navoženih na 30 metrov dolg ce-
stni odsek in čez vso njeno širino. Iz celjske smeri 
smo nasuli nekaj kubičnih metrov gramoza in v 
njega nastavili protioklepne mine, med navože-
nim skalovjem pa postavili več nekaj 10 kilogram-
skih min iz razstreliva Geotehnike. Preden so bile 
mine postavljene, je bila vsa blokada prekrita s 
podrtimi drevesi, na katere smo pritrdili še proti-
pehotne mine, pripravili postajo za vžig, postavili 
obojestransko zavarovanje s tremi ročnimi metalci 
min, dvema tromblonoma in strelci in okoli 500m 
pred blokado postavili še nadzorne točke s po šti-
rimi pripadniki. Za vsako orožje sem odobril po 1 
b/k streliva in vsak pripadnik je dobil po eno roč-
no bombo. Ekipi pri blokadi smo pustili enega od 
kombijev, da so bili vsaj malo na suhem in ta kom-

bi nas je kmalu zatem rešil velikega cirkusa.

Ko je bila blokada pripravljena, so bili fantje 
premočeni do kože, nekaj od potu, saj so se res 
nagarali, potem pa še od dežja, ki se je vlil. Določil 
sem triurne menjave ekip in vsi, ki niso bili na ka-
kšni od dolžnosti, so se odpeljali v tabor. Enota za 
varovanje blokade se je z dovoljenjem namestila v 
hiši Konrada Sodina, tik ob cesti in s telefonom v 
njej. Pri njih sem do jutra ostal tudi jaz.

Vsi »civilisti«, ki sem jih že omenil, so upošteva-
li dano besedo in vse je res potekalo po moji zami-
sli, le z voznikom velikega prekucnika sem na za-
četku imel manjšo težavo, saj si le-ta z vozilom ni 
upal na cesto, ker za vožnjo po cesti vozilo pač ni 
bilo registrirano. Če bi moral koga od njih posebej 
pohvaliti, bi bil to Avgust Jevšenak, ki nam je od 
vsega začetka del največ pomagal. Ker smo za za-
četek čim prej potrebovali vsaj nekaj skal, jih je ta 
v svojem kamnolomu naložil na Šketov tovornjak 
in to na dokaj zanimiv način. Ko sta namreč Jevše-
nak in Šket hotela v kamnolom, se je na poti pred 
njima pojavil neki možak na traktorju, ki jima ni 
dovolil vstopa vanj. Vse skupaj ni trajalo dolgo, ko 
sta se »protestnik« in traktor že znašla v potočku. 

Tisto noč, bilo je malo čez polnoč, sem pred 
Sodinovo hišo dežural z Momčilom Karanom, po 
rodu Srbom, zaposlenim v Geološkem zavodu, 
po službeni dolžnosti tudi mojstrom za eksploziv. 
Pozabil sem že, o čem vse sva se pogovarjala, ko 
naenkrat zaslišiva večje vozilo, ki z veliko hitrostjo 
prihaja iz smeri Stranic. Pograbil sem svetilko in z 
njo skočil na cesto, kjer sem mahal z njo kot nor.  
Avtobus pa je zapeljal samo mimo in proti bari-
kadi. Spustil sem se v dir za njim in to zagotovo s 
hitrostjo okoli 10 sekund na 100 metrov, ko se je 
avtobus le ustavil in tudi to šele takrat, ko je ob ce-
sti zagledal kombi. Voznika avtobusa, ki je očitno 
vozil na pamet in ni upošteval prometnih znakov 
za zaporo ceste, spregledal našega usmerjevalca in 
naju z Momčilom, sem poznal, nisem pa razumel 
njegove naglice. Hitel je v Velenje, kjer bi naj vsto-
pili neki izletniki in bi jih odpeljal na izlet. 

Kam le? Kvečjemu do naslednje blokade. 
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Ob tej glavni blokadi smo takrat še nekako 
mimogrede s podrtim drevjem in z minami zapr-
li manjšo stransko cesto, malenkost težja naloga 
pa nas je čakala naslednjega dne, ko je bilo treba 
zaminirati oziroma pripraviti za rušenje del ceste 
Konjice - Oplotnica, na odseku Bezina - Malahor-
na. Tam je bil v strmini in med ovinki »uporabljen« 
velik obcestni jašek, v katerega je bilo naloženega 
16 pet-kilogramskih paketov eksploziva, ki bi za-
gotovo porušilo velik del ceste. 

Tudi ta cesta je bila zaprta za ves promet. Izje-
me so bili le lokalni avtobusi, iz katerih pa so mora-
li vedno izstopiti vsi potniki in del poti opraviti peš. 
Čeprav je bila mina še brez vžigalnikov in takrat 
ni bila nevarna, vžigalnike bi namreč vstavili šele 
tik pred njenim aktiviranjem, je bila vse do njene 
odstranitve deležna velikega spoštovanja. 

Še tako dobra ovira ali barikada pa je figo 
vredna, če ni sočasno tudi dobro varovana. Za 
zavarovanje naše velike in dveh manjših barikad 
ter straže tabora je bilo dnevno angažirana dobra 
tretjina enote. Drugi so nadzorovali širšo okolico 
Stranic znotraj meje Ulipi - Križevec - Lipa - Beli 
potok - Čretvež. Včasih tudi dlje in širše. Tretji pa 
so opravljali druge naloge ali celo počivali. Dnevni 
program je bil lep le na pogled, saj smo uradno 
vstajali ob 5.30 uri in šli spat ob 22. uri, toda v 
resničnosti je bilo precej drugače. Vendar pa so se 
tudi tega fantje hitro navadili in res izrabili vsak 
prosti trenutek za počitek. 

Ko so bili mojim fantom izročeni pozivi, jih 
je bila večina prepričanih, da gredo le na krajše 
vojaške vaje in zato tudi niso imeli s seboj dovolj 
rezervnega perila, kar je že čez nekaj dni naše bi-
vanje (tudi v drugih enotah je bilo tako) vsaj neko-
liko otežilo. Odločil sem se, da vsak dan za dve uri 
odpeljemo skupino fantov domov, kjer so se lahko 
na hitrico okopali in preoblekli. Za kaj drugega ni 
bilo časa. Po tem pa naj se s kombijem vrnejo. Pri-
jave so zbirali njihovi poveljniki, ki so pripravili tudi 
vrstni red. V skupinah so bili vedno fantje iz istih 
krajev, ki so imeli časa res samo po dve uri, ko jih je 
kombi po istem vrstnem redu, kakor jih je pripeljal, 

tudi odpeljal. V primeru alarma je po njih prišel 
kombi takoj. Moj pomočnik Božo je imel smolo, 
kajti ravno takrat, ko se je v kadi lepo namilil, je 
zmanjkalo vode in preden je ta spet prišla, je bil že 
naš kombi pred hišo. Kot zadnji sem si to kratko 
ugodnost privoščil še jaz. 

Ker je bila vedno večja vročina, smo si na dvo-
rišču uredili tuš, kmalu pa so nam sanitarije s tuši 
ponudili v obratu Kovinarja iz Vitanja, ki je bil v 
bližini tabora. 

Iz lekarne smo pripeljali zaščitno sredstvo proti 
klopom in si na vse mogoče načine olajšali bivanje. 
Če dam roko na srce, nam je bilo v nekaterih pri-
merih celo bolje kakor civilistom, saj smo zagotovo 
več vedeli o tem, kje in kaj se dogaja. 

Tudi to, da bo nekaj narobe, smo izvedeli prej, 
saj se je vse hudo pripetilo večinoma takrat, ko je 
bil dežurni častnik moj pomočnik za zaledje, Lud-
vik Jakopič. Ljubkovalno smo ga klicali »zadevšči-
na«. Ni bil napačen fant, toda imel je to »srečo«, 
da se je v času njegovega dežurstva tudi res nekaj 
zgodilo, če nič drugo, me je sredi spanja zbudil 
in mi povedal, da se je iz Beograda proti Sloveniji 
pravkar napotila kolona dvestotih tankov JLA.

Na blokadi v Malahorni je bilo dokaj mirno, 
bolj živahno je bilo na glavni blokadi v Stranicah 
oziroma Belem potoku. Težave pri komunikacijah 
med zavarovanjem, skupino na počitku pri Sodinu 
in kontrolami na cesti so fantje rešili s štirimi voki-
-tokiji, predhodniki mobilnih telefonov, ki so si jih 
sposodili v Cometu. Ostala pa je večja težava, in 
sicer v slabi osebni varnosti fantov na kontrolnih 
točkah ob cesti, ko se ni nikoli vedelo, kdo in s 
kakšnimi nameni sedi v ustavljenem avtomobilu. 
Da je šlo zares, priča majhen listič, na katerem so 
bili z roko napisani tipi osebnih avtomobilov, njiho-
ve registrske številke in barva, poleg pa opomba: 
»Posadko uničiti!«

Za najbolj izpostavljenega smo imeli večji voja-
ški neprebojni telovnik, kar pa je bilo premalo in 
spet se je našla rešitev za vsaj delno zmanjšanje 
nevarnosti. 

a
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Božidar Punčuh
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Levo, Velimir Cugmas in Vojko Vahter

Levo, pripadnik 124. jurišnega odreda Boris Švab, ki se je izkazal z napadom na tank JLA pri Vidmu ob Ščavnici in  
njegov tast Marjan Pelin, ki nas je oskrbel z eksplozivom in sredstvi za vžig iz skladišča Geotehnike v kamnolomu Ingrad na Stranicah
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Diverzantski odred je bil sestavljen iz poveljstva 
s petimi častniki in tremi vojaki, tremi vodi s častni-
kom, petimi podčastniki in osemnajstimi vojaki, 
večinoma diverzanti in zalednim oddelkom, ki so 
ga sestavljali podčastnik in šest vojakov. V vsakem 
vodu je bil med vojaki po en bolničar, vezist, kuhar 
in ostrostrelec, vsak vod je imel radijsko postajo za 
zvezo s poveljstvom in drugimi vodi, poveljstvo pa 
zvezo naprej do 85. območnega štaba TO. Vsak 
od treh vodov je bil izurjen za samostojno delova-
nje in vsi pripadniki so znali uporabljati vse orožje, 
razen takrat, ko smo dobili »zolje«, katerih pa ve-
čina še ni poznala. Oboroženi smo bili s 23 avto-
matskimi pištolami, 43 avtomatskimi puškami, 5 
puškomitraljezi, 10 polavtomatskimi puškami, 23 
pištolami, 3 ostrostrelnimi puškami, 3 ročnimi me-
talci in 16 zoljami, ko je skladišče JLA v Ložnici pre-
vzela TO. Imeli smo še ročne bombe, protipehotne 
in protitankovske mine in eksploziv. 

Četrtega julija se je odred povečal še za diver-
zantski vod iz Šentjurja, s 23 pripadniki in formal-
no še enak vod iz Šmarij, ki pa ni bil operativen.

Konjiške enote TO so bile razporeje-
ne po vsem območju občine: 
•	 EPN Albina Borka - glavnina južno od avtoce-

ste Celje - Maribor, 2. četa Albina Antleja pri 
predoru in viaduktu Pletovarje ter 3. četa An-
tona Šketa v rajonu Loč;

•	 Jurišni odred Jožeta Topolška vzhodno od me-
sta Slovenske Konjice, pri Vidmu ob Ščavnici in 
Gornji Radgoni;

•	 Samostojna četa TO Zreče Franca Sagadina v 
Spodnjem Doliču;

•	 Samostojna četa TO Slovenske Konjice Maksi-
miljana Sevška v rajonu Bezina - Sv. Barbara;

•	 Samostojna četa TO Loče Marjana Ošine v ra-
jonu Mlač;

•	 Lahka protiletalska baterija Benjamina Macu-
ha v Škalcah;

•	 Protidesantna četa Vojka Vahterja v rajonu 
Žiče - Draža vas;

•	 Moj diverzantski odred v vlogi rezerve PŠTO v 
rajonu Stranic in Malahorne;

•	 Protidiverzantska četa Borisa Podvršnika v vlo-
gi v rezerve OŠTO na območju Konjic.

Zavzetje skladišča JLA v Ložnici je bila prava 
mana za naše enote, saj smo končno dobili dovolj 
najrazličnejšega streliva in orožja, posebej protio-
klepnega. Omenil sem slabo poznavanje Zolje, kar 
se je v Dobju na Kozjanskem skoraj tragično kon-
čalo, a vseeno je bilo sedem fantov lažje ranjenih 
in eden težje. Da to ni šala, bi kmalu doživeli tudi 
v odredu, kjer smo se prav tako urili s takšno boj-
no, ker šolskih niti nismo imeli. Bojno raketo sicer 
lahko dvakrat razstaviš in sestaviš, toda v tretje ne 
gre več in takrat postane nevarna. Takšna je takrat 
v Dobju tudi poletela. Mi smo jo lepo položili v 
skladišču in zaklenili, jaz pa sem takoj začel iskati 
dovoljenje za njeno izstrelitev ter uničenje. Toda 
prav takrat je veljal moratorij, ko je bilo vsako stre-
ljanje prepovedano in mi ni preostalo drugega, kot 
da sporočim na OŠTO, da bomo takrat in takrat v 
kamnolomu na Stranicah zoljo uničili. Še preden 
sem dobil odgovor, je naredilo bum. 

Nekaj podobnega smo izvedli tudi s plastičnim 
eksplozivom, ki smo ga dobili iz zavzetega skladi-
šču JLA v Zaloški gorici pri Arji vasi. Za vsak takšen 
eksploziv (plastik), ki je bil dalj časa v skladišču, je 
treba obvezno takoj opraviti test in to tako, da se 
ga nekaj »vrže v zrak«. Ko seveda spet poči. In 
ponovno sem moral zaradi moratorija prositi za 
dovoljenje in še preden sem tudi dobil odgovor, 
je počilo. Oba odgovora sta bila seveda negativna, 
toda raje sem izpostavil sebe, kot pa fante.

Preletavanje letal in helikopterjev JLA je od nas 
zahtevalo tudi čim boljšo zaščito stražarjev pri vho-
du v tabor, samega vhoda in vseh stražarskih mest. 
Stražarska mesta na travniku in sadovnjaku niso 
bila problem, saj jih je bilo mogoče izkopati. Hujše, 
vendar ne za dolgo, pa je bilo z zavarovanjem pri 
objektu. Vendar pa smo se ponovno znašli. Tokrat 
se je izkazal Rajko Rutar, ki je omenil, da ima v pra-
žarni veliko praznih jutastih vreč, ki bi napolnjene s 
peskom nudile dobro zaščito. In res, že prav kmalu 
je bil tabor videti kot pravo skladišče surove kave 
vrst ROBUSTA, SANTOS, MINAS. Če se nas že prej 
ne bi prijelo ime »Črni vragi«, bi verjetno posta-
li »kafetarji«. Črni vragi smo postali zaradi naših 
uniform, ki so bile drugačne od običajnih. Hlače so 
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bile po kroju podobne tistim iz divjega zahoda, s 
širokimi naramnicami, namesto srajc pa smo nosili 
majice in čez vse to še bluzo, tudi kot hlače polno 
velikih in malih žepov. Majic ni bilo dovolj, zato so 
si jih mnogi dali prinesti od doma, ali so si jih prine-
sli sami. Iz pridobljenih izkušenj so bile vse majice 
temnih barv, ker so se bele ponoči preveč na daleč 
svetile. Eno takšno našo, v črne majice oblečeno 
patruljo, so nekje videli domačini in krstili so nas 
za »Črne vrage«.

Ko sem od poveljujočega častnika občinskega 
voda zvez zahteval, da tudi oni uredijo eno stra-
žarsko mesto, se je stvar najprej malce zataknila. 
Toda, ko se je prvič oglasila sirena za zračni pre-
plah, so skopali tako globoko luknjo, da stražar iz 
nje ni prav nič videl in je bilo treba narediti lesen 
pod. Ko pa se je sirena oglasila drugega dne, so se 
že preselili na drugo lokacijo, v Skomarje.

Četrtega julija so naš odred okrepili z dvema 
diverzantskima vodoma in to z enim iz Šmarja ter 
drugim iz Šentjurja. Prvi je na papirju sicer bil, a ni 
bil operativen, drugemu pa je manjkalo le precej 
znanja in urjenja. Z njihovim poveljnikom Zlatkom 
Zevnikom sva hitro naredila nekakšen pospešen 
program urjenja in kadar se je pri nas le pokaza-
la priložnost, je kakšna naša skupina odšla k njim 
v Šentjur ter z njimi naredila kolikor se je le dalo 
veliko.

Kolona
Dan po spopadu našega 124. jurišnega odre-

da v Vidmu pri Ščavnici je bil oklepni koloni, usta-
vljeni pred Dravogradom, dovoljen umik, ko si je 
veliko naših fantov od blizu ogledalo agresorja. S 
to novico in ukazom o zavarovanju njihove poti je 
k meni prihitel Ivan Pavlič. Čeprav je bila kolona 
še vedno v Dravogradu, sva pohitela in poiskala 
primerne položaje za prvo skupino pri Arcetu, ob 
odcepu ceste proti Ljubnici in Zrečam, za drugo pri 
Lipi, tretjo pri kamnolomu v Stranicah, četrto ob 
križišču za Križevec in Zreče ter peto ob glavnem 
križišču v Stranicah. Na njegovo zahtevo so morali 
fantje, oboroženi z ročnimi metalci min, ročnimi 

raketometi zolja, avtomatskimi puškami in avto-
matskimi pištolami kljub dežju zavzeti svoja mesta 
do poldneva. Kolona pa je še vedno bila v Dra-
vogradu. Vrnil sem se v tabor in ker sem po rodu 
iz Vitanja, sem začel v telefonskem imeniku iskati 
znance ter njihove telefonske številke in jih tudi 
našel, vse od Firerja ter Spodnjega Doliča do Vi-
tanja. Prosil sem jih, naj mi nemudoma sporočijo, 
čim zagledajo ali slišijo kolono. Tako sem takoj in 
na lastno odgovornost poklical fante s položajev v 
tabor, pod streho in na suho. 

Ko je pozno ponoči kolona mukoma le prišla 
v bližino Vitanja, so se fantje malo pred polnočjo 
ponovno odpeljali na svoje pripravljene položaje. 
Toda v Vitanju se je kolona spet ustavila in priro-
potala do nas šele okoli ene zjutraj. Toliko časa so 
porabili za pot iz Dravograda, da smo se včasih že 
kar bali, da se jim ja morda ni kaj zgodilo.

Čez dobrih deset ur so skozi Stranice v sprem-
stvu milice peljali še zamudniki, in sicer v dveh to-
vornjakih ter treh avtobusih.

Ko sem kasneje izvedel za ukaz nadrejenega 
poveljstva, ki ga je dobil poveljnik protiletalske 
baterije na položajih v Škalcah, Benjamin Ma-
cuh, da mora v primeru, če se kolona nenadoma 
ustavi, z vsemi svojimi topovi takoj udariti po njih. 
Samo njemu ter bratu Stojanu, ki je kot častnik 
območnega štaba spremljal kolono, se imamo za-
hvaliti, da do katastrofe ni prišlo, saj se je kolona 
kot nalašč ustavila prav pred Petrolovo bencinsko 

Vojaška kolona pred Dravogradom.
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črpalko. Kmalu, ko so se sekunde zdele dolge kot 
minute, minute pa kot ure, se je kolona prema-
knila naprej. Del vozil je zavil desno na obvoznico 
in proti Konjiški vasi, ostali pa proti Tepanju ter 
Slovenski Bistrici.

Napetost je počasi popustila in iz previdnosti so 
morali fantje vrniti ročne bombe v naše skladišče. 
Ne vem, kakšne občutke so imeli drugi, toda od 
vsega orožja so mi bile ročne bombe najbolj odvra-
tne. To se je zgodilo v soboto, 6. julija dopoldan, 
ko smo dobili povelje o razminiranju vseh treh blo-
kad in ob 14.35 uri sem že lahko sporočil, da je 
naloga opravljena in da smo eksplozivno vrvico po 
predpisih uničili. Medtem, ko je ena skupina de-
lala na razminiranju, je druga pripravljala teren za 
prestavitev protioklepnih tetraedrov, ki so jih pre-
peljali na avtocesto, 13 pa smo jih, za vsak primer, 
prestavili do Belega potoka. 

Nedelja je bila namenjena regeneraciji, ko-
panju, čiščenju, košnji okoli tabora, ena skupina 
pa je začela s sistematskimi ogledi najrazličnejših 
objektov, ki jih je ob krizi na Madžarskem in in-
tervenciji Sovjetske zveze, od Vojnika do Stranic 
zgradila JLA. Čeprav je bilo tega veliko, smo v na-
slednjih dneh vse bunkerje, strojnična gnezda in 
razna zaklonišča premerili ter narisali. To skupino 
je vodil poveljnik 2. voda, Zdravko Zver, po pokli-
cu inženir gradbeništva. Krajani so vedeli za nekaj 
takšnih objektov, prav vse pa je poznal upokojeni 
podčastnik - podčastnik JLA, ki je imel hišo blizu 
Rajka Rutarja!! Takoj smo se trije odpeljali v Konji-
ce, toda še pravi trenutek se je Rajko spomnil, da 
je gospod težak srčni bolnik. Zato smo Rajka naj-
prej odpeljali domov, da se je preoblekel v civilista, 
potem pa do gospoda. Odprla je njegova žena, ki 
ji je Rajko povedal, kdo smo in da smo prišli zato, 
ker ga prosimo za pomoč pri iskanju teh bunker-
jev, kar nam je tudi obljubil. Takoj naslednji dan 
ju je naš voznik kombija pripeljal, gospa je ostala 
v poveljstvu, gospod pa je šel s skupino in jim je 
povedal za vse bunkerje, nekatere je tudi poka-
zal. Popoldan smo ju odpeljali domov, vendar pa 
je Rajko čez nekoliko časa izvedel, da sta bila oba 
prepričana, da ju bomo likvidirali!

Tega dne se spomnim tudi po tem, da smo iz-
vedeli za odpust prvih enot, še bolj pa si je ta dan 
zagotovo zapomnil Albin Borko, saj je bila med 
srečniki tudi njegova EPN.

Napetost se je še zmanjšala in vse je spet po-
stalo bolj podobno orožnim vajam. Ena skupina je 
bila še vedno okupirana z merjenji in risanjem bun-
kerjev, vmes so si ogledali takšne objekte tudi med 
Socko in Vitanjem. Skupina je hodila k »našemu« 
vodu v Šentjur, od večjih nalog pa nas je čakalo 
tisto bolj osovraženo delo, to je pospravljanje za 
seboj. Pa to ni bilo navadno pospravljanje, temveč 
smo morali očistiti cesto, kar pomeni odstraniti ba-
rikado. Tisto ta hujše delo, razminiranje, je že bilo 
za nami, ostalo pa je odstranjevanje podrtih dreves 
iz ceste in odvoz peska ter skalovja. Ne vem kako, 
toda zdelo se mi je, da je teh skal veliko več kot 
smo jih pripeljali. Na srečo je bil z nami spet Av-
gust Jevšenak, ki je s traktorsko vitlo odstranjeval 
drevesa in s kopačem odnašal skale. Prišli so tudi 
straniški gasilci, ki so cesto temeljito oprali in ob 
21.45 uri sem nato sporočil na 85. OŠTO, da sta 
obe blokadi v rajonu Beli potok odstranjeni, cesta 
pa očiščena.

V enoti smo sprejeli precej obiskov, od tega več 
službenih iz nadrejenega štaba, nekajkrat iz kra-
jevne skupnosti, iz občine pa nas je obiskal le Rudi 
Petan. Seveda smo se srečevali tudi z novinarji, še 
posebej smo bili veseli Jureta Zdovca, ki smo ga 
dan pred tem ustavili na blokadi in to po njegovi 
dolgi poti iz Rima, kjer se je odpovedal nastopanju 
za košarkaško reprezentanco Jugoslavije.

Ker je odšlo že kar nekaj enot, smo morali ob-
čutno povečati ozemlje, ki smo ga nadzorovali z 
izvidniškimi patruljami. Tako se je naše območje 
odgovornosti povečalo celo do Sv. Vida in Čebelice 
na Pohorju, visoko v Stenico ter Konjiško goro in 
na Golek ter Zabork.

Tlorisi vseh objektov JLA so bili narisani in pre-
dani, lotili smo se temeljitega čiščenja orožja, do-
mov smo spustili nekaj nujnih primerov in zanje 
dobili zamenjave ter začeli še s papirologijo. To je 
bilo pisanje predlogov za pohvale, priznanja in na-
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Pripadniki protidesantne čete

Podobno kot v Ljubljani smo 25. junij 1991 tudi mi počastili in 

v taboru na Stranicah zakurili kres. Kljub veselemu razpolo-

ženju smo bili v skrbeh, kako in kam se bo vse skupaj obrnilo, 

bo mir ali spopad z JLA? Naenkrat je bilo s takšnim razmišlja-

njem konec, za to pa je bil kriv sumljiv paket, ki ga je prinesel eden od 

stražarjev in ga je dal pred nas na mizo. Dejal je, da nam to pošilja 

nek moški, ki se je pripeljal z avtomobilom z nemškimi registrskimi ta-

blicami. Kaj bi to le lahko bilo, saj ni bilo večje od opečnatega zidaka? 

Kmalu je nekdo rekel: »Kaj pa, če je bomba, mina presenečenja in to v 

samem prostoru poveljstva diverzantskega odreda?« Na vso srečo so v 

takšni enoti pri roki vedno tudi minerci in eden od njih je sumljiv pred-

met pazljivo odnesel ven na športno igrišče, ga previdno položil na tla, 

vsi vojaki pa se so morali umakniti. Začel je z delom, ki dovoli samo eno 

napako in nobene več. Vse je šlo po sreči in naenkrat se pokaže »mina« 

v vsej svoji »grozljivosti« - v obliki steklenice 12 let starega viskija!! 
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predovanja. Slednje je bil naš edini strel v prazno, 
saj iz vsega tega spet ni bilo nič, ne pri nas in ne 
v drugih enotah. Ob deseti obletnici vojne je nek-
danji komandant TO zahodno-štajerske pokrajine, 
Viktor Krajnc, v svoji knjigi Izpolnjena pričakova-
nja, na strani 115, celo vse komandante samostoj-
nih odredov degradiral v komandirje.

Ko sem opisoval življenje v mojem odredu, sem 
želel skozi opis dela, nalog in življenja v njem po-
vedati tisto, kar smo doživljali vsi teritorialci v vojni 
za Slovenijo. Vsi smo bili na istem, mogoče smo 
»ven štrleli« le stari mački, ki smo včasih kakšno 
stvar, recimo, preslišali, ali kaj naredili po svoje. Ko 
sem se kdaj oglasil v štabu ali tja poklical, je vedno 
kdo komentiral: »Le kaj si je Kuzman tokrat spet 
izmislil?« Pa to ni bilo nikoli nekaj posebnega, le 
moje fante sem imel pred očmi, prav tako kakor 
tudi vsi drugi poveljniki.

Opazoval sem jih, kako so bili zaskrbljeni, ko so 
polnili orožje z ostrim strelivom, ali pa, ko so od-
hajali na nočne patrulje, zaustavljali in preiskovali 
neznane avtomobile ter osebe, ali, ko so polagali 
mine in vstavljali vžigalnike. Vse to so delali resno, 
premišljeno, previdno in bolj skrbno za druge so-
tovariše, kakor zase. In če si potem takšni niso za-
služili kakšne dodatne pozornosti, potem res ne 
vem nič.

Kar predstavljam si, kaj so doživljali fantje Vi-
tanjskega voda ob varovanju svoje ovire na mostu 
čez Hudinjo na Fužinah, ko se je na drugi strani po-
javil in ustavil kombi, ugasnil luči. Nastala je tišina, 
slišali so se le zaklepi pušk, ko so naboje vstavljali 
v cevi. Čez nekaj dolgih, dolgih minut, ob ponov-
nem pozivu: »Kdo je?«, se je od kombija končno 
zaslišal odgovor, da so miličniki in da so prišli v 
kontrolo ovire. Ali niso vedeli drug za drugega? Je 
bila morda vmes površnost v koordinaciji?

Takšnih dogodkov je bilo precej in to 
vse od Zreč do Zbelovega ter Stranic 
do Tepanja. 

Ti fantje iz Vitanja so bili tudi zraven, ko je bilo 
treba varovati kolono JLA, ki se je iz Dravograda 
umikala skozi Vitanje, Stranice in Konjice. Oni so 
bili na položajih vse od prejema ukaza, jaz pa sem 
si jih zaradi močnega dežja upal umakniti v tabor 
na suho. 

Že med vojno mi je prišlo na uho, da v Gornji 
Radgoni z našim jurišnim odredom nekaj ni bilo v 
redu. Skušal sem dobiti kakšno pojasnilo od Topol-
ška ali njegovega pomočnika Edija Tiča, toda pri 
obeh sem odpadel. Šele čez čas sem od drugih do-
bil nekaj informacij in vse so me privedle do sklepa, 
da sta oba po pravici globoko razočarana in bi vse 
najraje čim prej pozabila. Z Jožetom Topolškom, 
jaz sem ga lahko klical Pepi, sva bila v TO v dobrih 
odnosih. Večinoma sva bila v isti enoti, v začetku 
v inženirsko-diverzantskem odredu in pozneje še v 
protioklepnem, on je bil poveljnik oziroma takrat 
še komandant, jaz pa njegov operativni častnik 
ali načelnik štaba. Šele z ustanovitvijo jurišnega in 
diverzantskega odreda so naju ločili ter vsakemu 
dodeli svoj odred. 

Vse se je začelo, ko je bil njegov odred s ustnim 
ukazom prestavljen v PŠTO vzhodno-štajerske po-
krajine. Sporočeno mu je bilo samo, kje in kdaj 
se mora z odredom javiti in da naj s seboj vza-
mejo vse, s čimer razpolagajo. Časa za priprave 
na odhod ni bilo veliko, niso poznali naloge, šele 
v Hočah pa jih je prevzel častnik za povezave iz 
vzhodno-štajerskega pokrajinskega štaba. Takrat 
so se fantje prvič spogledali, saj so pred tem kroži-
le govorice, da gredo v zavarovanje Mariborskega 
letališča, zdaj pa morajo naprej, menda v Videm 
ob Ščavnici ali Bučečovce pri Ljutomeru. Vso noč 
in brez luči so se po stranskih cestah vozili do tja, 
kjer jim je častnik za povezave povedal samo ne-
kaj malega o nalogi, potem pa izginil. Pustil jih je 
same, brez povezave s katero od tamkajšnjih enot 
TO, brez vojaških zemljevidov in to na odprtem 
ravninskem predelu. Bučečovci so naselje ob cesti, 
ki pelje od Ljutomera skozi Križevce, Vučjo vas do 
Radencev, Videm ob Ščavnici pa leži ob cesti, ki 
pelje po vzporedni cesti tudi proti Radencem, čez 
Janžev vrh pa v Gornjo Radgono.
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Pepi je poklical Kolarja, ta pa v pokrajinski štab, 
toda kljub obljubam se ni zgodilo nič. Iz pokrajin-
skega štaba vzhodno-štajerske so jim zgolj sporo-
čili, da jurišni odred ni več Konjiški in naj že enkrat 
nehajo »komplicirati«. Toda v našem štabu so se 
dobro zavedali, da je to naš odred, zato so tja ne-
mudoma poslali Mira Peska in Zlatka Vehovarja. 
Skupno so sprejeli odločitev za uporabo odreda 
in ob prihodu tankovske enote so napadli s svojo 
protioklepno skupino Dejana Okoviča. V njej so bili 
še Boris Švab, ki je kasneje prejel spominski znak 
»Obranili domovino«, kot priznanje za sodelova-
nje v bojnih akcijah TO, pri čemer je tvegal življe-
nje, in Iztok Mlakar, Ivan Podgrajšek, Tomi Hren ter 
Drago Marinšek. Po tej akciji se je enota preselila 
v Gornjo Radgono, kjer je zavarovala objekte ka-
ravle JLA. 

Če še enkrat ponovim, ob odhodu iz Konjic ni 
nihče v odredu o nalogi in lokaciji vedel NIČ. NIČ 
niso vedeli niti o značilnostih terena, kamor so jih 
poslali, niti o vojaški situaciji. Dobesedno so padli v 
NIČ, če pozabimo tanke zloglasnega Popova.

Kakor nam je v začetku primanjkovalo streliva 
večjega kalibra in MES - minsko eksplozivnih sred-
stev, je bilo tega po padcu skladišča JLA v Ložnici 
več kot dovolj. Ko so v našem štabu dobili nalogo, 
naj zaradi možnega letalskega napada na to skla-
dišče z vsemi razpoložljivimi tovornjaki pomagajo 
pri evakuaciji streliva ter MES, so se s kolono tovor-
njakov takoj odpravili tja. V koloni, akcijo je vodil 
Alojz Groleger, so bili pripadniki za nakladanje in 
enota za protidiverzantsko delovanje Borisa Pod-
vršnika, ki se je nato vrnila v Konjice z do vrha na-

loženim protioklepnim strelivom, minami za ročne 
metalce, ročnimi bombami in »bingom«, velikim 
številom ročnih raketometov zolja in s strelivom za 
raketomete osa. Vsega je bilo več deset ton, del 
tovora je ostal v rezervi, del pa ga je šlo v enote, 
tudi v moj odred. Ko je bilo konec vojne, je šlo spet 
v Ložnico, takrat že v skladišče slovenske TO.

O pošiljanju jurišnega odreda v neznano, uka-
zu protiletalski enoti za napad na kolono JLA sredi 
Konjic in še o čem, bi se lahko oziroma celo morali 
pogovoriti ob analizi celotne vojne. Toda analize, 
čeprav smo jo običajno imeli že po vsakem stre-
ljanju z zračno puško, ni in ni bilo. Šele čez leto in 
pol po vojni so nas sklicali. Ko mi je bilo splošnega 
govoričenja dovolj in sem protestiral zaradi vsega 
tega, sem od poveljnika Pokrajinskega štaba TO, 
Viktorja Krajnca dobil odgovor, ki je Marjana Gro-
seka, komandanta jurišnega odreda iz Šentjurja, 
Jožeta Topolška in mene, z nami je bil tudi Rajko 
Rutar, dobesedno vrglo pokonci in iz protesta smo 
odšli. Odšli pa smo dobesedno, saj smo čez čas 
na cesti izvedeli, da nismo več komandanti, par-
don komandirji, in po pošti sem dobil sporočilo, da 
moram takrat in takrat vrniti vojaško uniformo ter 
opremo. To sem tudi storil, opomnik, ročno bateri-
jo in oznako kapetana 1. razreda oziroma stotnika 
pa sem obdržal.

V soboto, 13. julija, smo spali do šeste ure zju-
traj, z Marino Hren sva naredila nekakšno primo-
predajo, kar sem pred dnevi naredil tudi z gospo-
dom Konradom Sodinom. Fantje so pospravljali in 
potem me je zvilo. 

Tisto, kar sem takrat tam na slovesu 
zamudil, pa zdaj večkrat ponovimo.

Osnovna šola na Stranicah, dom »črnih vragov«



Puškomitraljezec vragov Karel Tič in naš mali prijatelj Hrovat Borut takrat in danes
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Odisejada jurišnega odreda
O mojih osebnih videnjih in izkušnjah iz tridnevne »Odisejade« 124. jurišnega 
odreda pri 85. OŠTO Slovenske Konjice.

Po odločitvi komandanta OŠTO se je štab v času dejanske ogroženosti razdelil, večji del je ostal v 
Konjicah, drugi, vključno z mano, pa se je preselil na rezervno lokacijo na Pohorju. Drugi ali tretji dan pa 
se je kljub stalni povezanosti obeh delov štaba nenadoma, kot strela z jasnega, pojavil voznik OŠTO z 
ukazom, da se moram takoj javiti pri komandantu. Kaj sem pa sedaj ušpičil? 

So bile krive zastave, ki so jih v naših enotah zahtevali in ko so jih dobili, jih niso hoteli obesiti, ker 
na njih ni bilo slovenskega grba in so bile za njih tuje? Ko sem s pomočjo dveh aranžerjev Dravinjskega 
doma, Slavka Pečovnika in Franca Rateja, poskrbel, da je bil na vsako zastavo pritrjen iz samo lepljivih 
tapet izdelan slovenski grb, so zastave izobesili, toda kmalu so jih zaradi nevarnosti zračnega napada 
morali spet sneti in zdaj niso visele. 

Je bil mogoče kriv slab obisk svete maše za domovino, katere bi se naj po navodilu pokrajinskega 
štaba udeležilo čim več pripadnikov, pa se jih ni, ker jim je ta obisk naenkrat predlagal »politkomisar« in 
so bili nekateri prepričani, da gre za neke vrste preštevanja. In to kljub zagotovilu, da so tudi v partizanih 
bili verniki, pa tudi duhovniki?

Kaj torej? 

Malo sem sicer sam dvomil o svoji politični primernosti za tako pomemben položaj pomočnika ko-
mandanta za moralno politično vzgojo v 85. OŠTO, po starem politkomisarja, glede na mojo vsem znano 
družbeno-politično kariero v preteklosti. Ne vem, mislim pa, da jih je bilo verjetno kar nekaj, ki jim moj 
položaj in položaj še nekaj drugih tovarišev v TO ni bil najbolj pogodu. Bili pa so vsaj diskretno, modro 
tiho, za vsak primer, kako bo, ali pa zato, da se njim ni bilo treba izpostavljati, ali pa preprosto zato, 
ker drugih v tistem trenutku pač ni bilo. Mogoče sem edini, ki še danes tako razmišlja, vendar pa nisem 
prepričan, da sem res edini.

 In tako v štab. Nekaj pomembnega že mora biti. Komandant mi je na kratko povedal, da je bil jurišni 
odred poslan v Videm ob Ščavnici, danes Sveti Jurij ob Ščavnici, z namenom, da podpre obrambo pred 
morebitnim prodorom vojaških enot iz hrvaške smeri. Pripadnikom je bilo povedano, da se bodo še isti 
oziroma drugi dan vrnili nazaj v Konjice. Pa je imel hudič parklje vmes. Tankovska kolona je dejansko 
prodrla do naših položajev in tudi streljanja je bilo, tudi iz tankovskih cevi. Kako je vse skupaj potekalo in 
kako se je z vojaškega vidika končalo, ne nameravam razpredati, ker je to stvar tistih, ki se na to spoznajo 
in so bili tam. Vsa čast jim, meni še danes postane tesno, ko samo pomislim, kako jim je bilo. Preživeli 
so ognjeni krst, jaz ga nisem. Vse pa se je še kar dobro končalo, kolona se je umaknila, med našimi pa 
so tudi bili vsi celi in zdravi. Zmanjkalo pa je volje, kot bi to politično-diplomatsko lahko rekli. In prišlo 
je še povelje, da je treba, ne nazaj v Konjice, ampak naprej v Gornjo Radgono, kjer so pred tem dejan-
sko potekali hudi spopadi z žrtvami in kjer se je polkovnik JLA, zloglasni Popov, držal, da se mu ni bilo 
mogoče približati. Odred mora naprej v podporo in okrepitev naših sil v Radgoni, jaz pa naj dokažem, 
da si zaslužim položaj pomočnika komandanta za moralno politično delo v OŠTO. Torej naloga: »Idi in s
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oceni ter naredi vse, da bo odred moralno čvrst krenil 
v Radgono.« 

Razumem, kako in kaj, pa ne vem. Skupaj z vo-
znikom sva se po prevoznih poteh znašla v Vidmu. 
Vojska je počivala oziroma me čakala in hkrati vedela, 
da jim verjetno ne prinašam veselih novic, ker mi zato 
ne bi bilo treba priti osebno, saj so tudi druge, hitrejše 
veze dobro delovale. 

O svoji poti v Videm sem kasneje veliko razmišljal 
in si ustvaril svoj pogled na tisti čas.

Vse, kar se je zgodilo v času od mobilizacije do 
neposrednega spopada in v nadaljevanju, je z vidika 
psihologije čustev ter uma vsekakor snov za resnično 

strokovno obdelavo in oceno, ki bi pokazala dejansko veličino tistih dni. Bili smo junaki prav zato, ker 
smo bili samo ljudje, saj smo bili v TO vsi: kmetje, delavci, direktorji, zdravniki in drugi, mladinci, upoko-
jenci, poročeni ter zaljubljeni. Večina je imela doma družine, starše, prijatelje, zemljo, delavnico, hišo ali 
stanovanje. Predvsem pa smo imeli eno samo življenje in bilo nas je, po mojem prepričanju in sodeč po 
sebi, zelo strah. Nismo čutili nekega posebnega sovraštva do tistih na drugi strani, zagotovo tudi zato, 
ker nam niso ubili najbližjih, razrušili domov ali nam preluknjali kakšen del telesa. Nismo še tudi imeli 
občutka, da smo vojaki, ki moramo ubijati za to, ker bomo drugače sami ubiti. Imeli smo še upanje, da 
bo vse hitro mimo in da se bodo oni tam na vrhu kmalu sporazumeli ter da bo spet mir.

Nismo še imeli, razen tistih, ki so me čakali v Vidmu, pravih borbenih izkušenj, ki bi na našo lastno 
kožo napisale grozote vojne. Nismo bili še pravi vojaki, kljub služenju v JLA in nato kot dolgoletni pripa-
dniki teritorialne obrambe. Malo smo se še imeli za prostovoljce, ki smo se zavestno odločili, da branimo 
domovino in svojo pravico do odločanja o sebi in skupnosti, ki si jo želimo. Nihče nam ni grozil z vojaški-
mi sodišči in njihovimi strogimi zakoni, saj mislim, da jih sploh nismo imeli. 

In so me dočakali. 

Po kratkem posvetu s poveljstvom odreda mi je bilo dano, da pred vsem odredom pokažem svo-
je teoretično in praktično znanje obvladovanja situacije, dela z ljudmi. Teorija še že, dokler je teorija, 
pa praksa? Kot je znano iz teorije, se je iz celotnega 
moštva odreda izoblikovala skupina približno 6 do 
8 govorcev, bolj ali manj glasnih, ki so govorili kot 
predstavniki vseh ali pa v svojem imenu oziroma zase. 
Moram reči, da so mi najbolj pomagali pri pridobiva-
nju večine prav takrat, ko so govorili zase. Kot prvo je 
bilo izpostavljeno, da jim je bilo rečeno, da bodo šli 
samo do Vidma in nazaj ter kot drugo, da smo teri-
torialna vojska, vezana na svoje območje in da nima-
mo kaj hoditi okoli po svetu. Teoretiki bi o tem rekli, 
nič novega, tako se je dogajalo s partizansko vojsko v 
narodno-osvobodilni vojni, oziroma v vseh podobnih 
vojskah, ki so na koncu morale preiti v manevrske sile. Posledice vojaškega divjanja v Gornji Radgoni

Gornja Radgona, 28. 6. 1991
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Naš odred je sicer nosil oznako manevrske strukture, 
kaj to je, pa do tistega trenutka tako še nihče ni izku-
sil, vsaj mi ne.

Po precej obširni razlagi nemoči posameznika in 
moči organizirane skupine, o »sosedski« pomoči, ki 
bi jo pričakovali od drugih tudi mi, če bi bili prisiljeni 
braniti svoje domače ter sosedovo, smo prešli tudi na 
osebne teme. Recimo: Jaz kot učitelj ali zdravnik ali 
veterinar, ali jaz kot veliki kmet, pridelovalec hrane, ali 
jaz kot veliki obrtnik ali direktor, ki dajem kruh števil-
nim zaposlenim, bi bil veliko bolj koristen in potreben 
v svoji delovni sredini, kot pa tu, ko verjetno še strelja-
ti ne znam. Ali pa: Malo sem gluh in vidim tudi slabo.

Prišli so mi na mino, vi bi radi kravce pasli ali pa šli 
za osem ur na »šiht«, potem pa mogoče v bife, na te-
nis ali pa kam drugam, mi ostali, velika večina, pa naj 
bomo 24 ur na vojaški hrani, v uniformi, z orožjem in 
s strahom v sebi, da nas res kaj zadene. Mi smo torej 
res lahko nekoliko bolj pogrešljivi ali pa po njihovem 
celo privilegirani, da umremo za narod in domovino.

Bravo, ali smo vsi za to? »Glasnogovorniki« so iz-
gubili podporo večine in situacija je bila že boljša. Za 
konec pa stavek, ki mi ga je odločno izrekel eden od 
borcev: »Gremo v Radgono, če greš z nami tudi ti!« 

Sledila je smrtna tišina in pričakujoč pogled stoterih oči. In da se ne bom junačil, sem se poslovil od pri-
jatelja voznika s prošnjo, naj pozdravi komandanta ter ljubo mi mirno Pohorje, ker jaz grem v Radgono.

Po dolgotrajni vožnji gori doli naokoli, smo končno prišli do kot sir preluknjane kasarne na obrobju 
Radgone, saj so jih njihovi teritorialci in miličniki dobo zdelali. Le kaj so prestajali mladi, samo okoli 20 let 
stari vojaki JLA, ki so vse to preživeli? Pri tem pa niso niti vedeli, zakaj se to prav njim dogaja. O njihovih 
čustvih in počutju so pričali neizmerni kupi vojaške opreme, oblačil in dokumentov, ki smo jih pozneje 
zbrali ter posredovali dalje. O njihovi stiski so pričale shrambe, kjer je bilo odprtih na stotine velikih kon-
zerv zelenjave in sadja, toda brez kapljice tekočine, ki so jo izpili. Reveži!  

Po delni najnujnejši nastanitvi v kasarni je prišlo obvestilo in ukaz, da je bil na 
odgovorni ravni dosežen dogovor, da bo Popov z vso opremo in vojsko zapustil 
Radgono po glavni cesti, ki pelje mimo kasarne, pri tem pa ne sme ob poti videti 
nikogar, seveda še najmanj pripadnike TO ali policije. In res, slabo uro po našem 
prihodu je kompletna kolona JLA odropotala s tanki in kamioni mimo nas. Tudi 
pokvarjen tank so vlekli za seboj.

Gornja Radgona, 4. 7. 1991.
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In takrat je nastal spet problem. Našim fantom je popustila psihična zavora in sprostila se je vsa nape-
tost in gnev preteklih dni. Nekateri bi najraje streljali po koloni, drugi pa so želeli po vsej sili od blizu videti 
sovražnika, ki nam je prizadejal toliko gorja. »Jok brate«, to pa ne. Če ste jo srečno odnesli v Vidmu in če 
smo prebrodili krizo ter ohranili svoj obraz s prihodom v Radgono, potem boste tudi tu spoštovali ukaz 
in pustili Popova pri miru. Naj gre, če so se tako dogovorili. Mi ga ne potrebujemo, še manj pa bi rabili 
kakšen konflikt in bi zaradi neumnosti prišli nazaj v Konjice s katerim na nosilih, ali še kako hujše. Ne, naj 
raje kar vsi pripovedujejo svojim vnukom, kako je takrat bilo. Pozneje smo si Radgono ogledali in res je 
bilo hudo. V Radgoni so nas res lepo sprejeli in poskrbeli za nas. Zvečer, ko sva z dežurnim okoli polnoči 
obšla obširne sobane, sva videla na tleh speče fante, ki jih v trdnem spancu niso motile niti povsod nao-
koli prižgane luči. Jaz sem dobil jogi, ki pa so mi ga odtujili, toda tudi na razgrnjeni preprogi sem trdno 
zaspal. Kaj sem sanjal, se ne spomnim, bilo pa je nekaj lepega.

Kljub nekaterim obvestilom, da bomo zaradi varovanja državne meje odšli v 
opuščene karavle, smo dobili ukaz, naj se vrnemo v Konjice. Glej ga zlomka, ko 
smo prišli v te kraje, so se nekateri pritoževali, zdaj pa bi tam najraje kar ostali in 
čuvali mejo. Nič od tega. Skupaj smo prišli in skupaj bomo odšli.

Dobro, da se je tako končalo, za njih in za nas.

Pa smo šli vsi skupaj, tudi s tistimi tremi ali petimi posebneži, ki bi bili po njihovem mnenju potrebni 
kje drugje in so se hoteli sami takoj vrniti v Konjice. Res smo jim najprej zagrozili, da jih bomo dali zapreti, 
toda kje je kakšno sodišče in kje zapori? Bilo bi malo nerodno, da jih zvežemo in vozimo s seboj, razo-
rožimo in pošljemo domov v Konjice peš, da naj gredo kakor vedo in znajo, potem pa naj sami povedo, 
kaj in kako je bilo. Oni bi se vrnili v Konjice sami, lepo oboroženi, ko pa so zahtevali še svoj prevoz, se je 
zaslišal glasen smeh vseh ostalih jurišnikov. 

Nismo jih pustili same, saj se je končno tudi njim posvetilo v glavah in srcih, da smo tim, vojska in da 
je vse skupaj le bolj resno, kot bi si želeli. Vsi skupaj smo se stlačili na tovornjake in se z rešeno častjo 
poslovili od Vidma. Iz primerne razdalje je vse to ves čas snemala nemška TV, zato je na koncu vse izpadlo 
kot enourni resničnostni šov. Nekaj dni pozneje sta mi dva prijatelja povedala, da se je vse to, skupaj z 
menoj kot »politkomisarjem«, že kmalu videlo na svetovnem odru in tako sem tudi sam nehote postal 
»zvezda«. Šment, pa taka varnost, res nismo bili profesionalci.

Miroslav Pesko

P.S.: Moj prispevek ni analitično delo. Je, kakor sem si takratne dogodke pač zapomnil. Ali je vse res in ali se je vse res 
tako zgodilo, pa lahko ocenijo ter potrdijo samo tisti, ki so bili zraven. Nalašč ne omenjam datumov in podatkov, 
tudi nobenega imena ne. Preveč jih je, ki bi si zaslužili, da se jih napiše na našo zastavo. Nikogar tudi nisem hotel 
žaliti, seveda pa tudi nikomur prizanesti, nisem pisal o posameznikih, pač pa o skupnosti ljudi, ki je v nekem času 
dokazala, zakaj se je vredno opredelitvi. Za domovino!
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Benjamin Macuh in  
Konjiški  protiletalci

Eden mojih zanimivejših pogovorov je bil zagotovo pogovor z Benja-
minom Macuhom, poveljnikom konjiške protiletalske baterije, v kateri sta 
bila dva voda s skupaj 8 protiletalskimi topovi kalibra 20 mm. 

Začel je s podatkom, da so do padca skladišča JLA v Ložnici imeli samo 
tisto topovsko strelivo, ki je januarja prišlo iz Raven na Koroškem in preko 
Žalca do Konjic ter bilo 5 mesecev skrito v poslovni stavbi Konusa. Tega je 
bilo samo za 10 minut streljanja z vsemi osmimi topovi. Če streliva ne bi potrebovali, bi še šlo, toda letala 
JLA so napadla Boč v petek, 28. junija, Ložnica in z njo tudi prepotrebno strelivo pa je prišla v roke TO 
šele v torek, 2. julija. Takrat so dobili toliko streliva, da so morali del le-tega preseliti še na druge tajne 
lokacije. 

Povedal je: »So pa čudni občutki, ko lahko iz položajev na Škalcah istočasno 
opazuješ letalski napad na Boč in na našo hišo, moj dom, ki je tik pod menoj. 
Sam sebe sem spraševal, ALI MI JE TEGA TREBA? Pa sem si samozavestno 
odgovoril: odločil sem se za to po lastni presoji in zaradi tega bom nosil za 
izbrano pot tudi morebitne posledice v primeru neuspeha.«

To je tako hudo, da bi vsakega, ki tako rad reče: »Pa saj to ni bilo nič, to ni bila vojna, kaj se trkate 
po prsih,« ali še kaj hujšega, najraje enkrat pošteno na g…. Ali vedno res največ vedo tisti, ki jih ni bilo 
zraven?

Takšne misli in vprašanja so se mi podila po glavi v dolgih nočeh, ki sva jih s Silvom Klineom preživela 
v »prostornem in udobnem domovanju«, kabini osebnega vozila znamke Subaru Legacy. Nič bolje ni 
bilo mojim fantom, ki so vse noči prespali na tovornjakih. Sicer smo dobili na razpolago nekaj prostora v 
eni izmed »gorc« na Škalcah, toda tam je bilo vse tako zanemarjeno, da so vsi raje ostali na tovornjakih. 
Veliko nam je pomenilo izredno gostoljubje, ki smo ga bili deležni od družine Viktorja Bogatina.

Na srečo streliva še nismo potrebovali, čeprav so se letala in helikopterji JLA še vedno grozeče raz-
kazovali po našem nebu, ni pa veliko manjkalo, da bi ga skoraj morali. Do tega je skoraj prišlo 4. julija 
ponoči, ko se je skozi Konjice, nam dobesedno pred nosom in topovskimi cevmi, pomikala kolona JLA, ki 
je bila več dni zaustavljena ter blokirana pred Dravogradom, jaz pa sem od nadrejenega poveljstva imel 
ukaz, da v primeru zastoja oziroma ustavitve kolone, brez opozorila in vsemi topovi, usekamo po njih. In 
ko ima hudič mlade, jih ima več. Pri bencinski črpalki Petrola so se ustavili. Ukaz je ukaz, toda še preden 
sem izrekel povelje za napad, sem še enkrat pomislil na vse tiste, ki so živeli ob cesti in tudi na brata 
Stojana, ki je kolono kot obveščevalec štaba spremljal ter točno vedel, kje so naši topovi. Ne vem, komu 
se naj zahvalim, toda v tistem trenutku, tik pred mojim poveljem za napad, me je poklical po telefonu in 
verjamem, da je obema nekaj velikega padlo s srca.
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Je tisti, ki je izdal takšen oglas pozabil na miličnike in konjiške čete TO, ki so bili v neposredni bližini 
kolone. 

Nekaj posebnega sem doživel ob smrti mojega tasta in njegovem prevozu na pokopališče, kjer mi je 
pomagal prijatelj Srečko. Seveda sva bila oba v vojaški uniformi, to pa je med nekaterimi povzročilo pravo 
paniko, saj krsta in dva teritorialca ne pomeni ne pomeni nič dobrega, je že eden padel!?

In za konec še zahvala vsem pripadnikom enote, še posebej poveljstvu za 
izkazano resnično domovinsko pripadnost, pogum in vsa dejanja, ki smo jih 
opravili skupaj v času našega druženja, pa naj so bila še tako naporna, zahtevna 
in nemogoča. 

         Benjamin Macuh

                                              

Beno Macuh, poveljnik protiletalske baterije 
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ODLOMKI IZ PISMA: 
Anton Gričnik

Na Pohorje nisem šel skrit 
orožja, ampak družino
Pismo zambijskemu misijonarju p. Lojzetu Podgrajšku 
dne 8. avgusta 1991

Dragi p. Lojze! Hvala za obe razglednici: za prvo pred vojno, na kateri je bilo v 
glavnem kratko vprašanje, češ »kaj bo z našo ljubo domovino«, in drugo sedaj 
po vojni (upajmo, da za vedno končani!) s sporočilom, da tudi Ti tisti teden nisi 
spal …

V sredo, 26. junija, zvečer ob začetku proslave proglasitve naše narodne »polnoletnosti«, kot to rad 
imenujem, je grozeče priletel čez mesto in naše stanovanje jugoslovanski vojaški Mig, da je zabobnelo 
in zagrmelo. Stekli smo na balkone in sosed je preroško rekel: »Poslavljajo se!« Potem smo spremljali na 
televiziji slovesnost na Trgu republike. Tja od nas ni nihče šel, čeprav je bil res zgodovinski večer, o ka-
terem nas bodo mlajše generacije morda še spraševale, kot nas bodo sploh o teh usodnih zgodovinskih 
dnevih za našo domovino. Predsednik Kučan je  tolažil z nadihom Biblije: »Danes so dovoljene sanje. 
Jutri je nov dan. /…/ Nič več ne bo tako, kot je bilo prej … Ne ogrožamo nikogar. Zato ni treba letal nad 
naša mesta, ne tankov na naše ulice. /…/« Gostilne in lokali so baje bili odprti dolgo v noč, nekateri vso 
noč, in pilo se je, pelo in veselilo. 

Zjutraj, v četrtek,  pa alarmantna vest, da iz več vojašnic po Sloveniji kot ščurki in čmrlji lezejo vojaški 
tanki, že od polnoči naprej. Kako je Slovenija reagirala, je znano. Šel sem v službo. Tam se pa skoraj ni 
dalo več delati, kajti radio je »prešaltal« samo na vesti in obveščanje. Muzike skoraj ni bilo več, sploh pa 
ne narodne in kakšne vesele. Le tisti refren se je največkrat slišal: »Za narod in dom napravil bom vse, saj 
sin sem slovenske matere!« Sem pa slišal, da je šlo nekaterim to na živce,  češ, zakaj tak cirkus s tem – pa 
to niso bili Neslovenci! 

In vesti so bile vedno hujše, glava vedno bolj polna in vroča. Vsepovsod vojaške ovire, vedno več. 
Ljubljano so kmalu obdali s petimi ali šestimi koncentričnimi krogi barikad. Mnogi so žrtvovali kamione, 
transporterje, razna vozila. Ko smo kasneje šli domov na Pohorje, smo videli, da so za barikade upo-
rabljali tudi težke hlode, pesek, kamenje in podobno. Sedaj pa so pripravljeni nekakšni križi iz tračnic, 
po avstrijskem zgledu. Povsod po mestih jih vidiš in povsod po Sloveniji. Tisti dan smo v službi  postorili 
glavno in kmalu šli domov.

V petek je bilo še hujše. Govorilo se je, da se je bati bombnih napadov, zlasti v Ljubljani. Okrog enih 
sem bil že doma. Nagonsko odprem hladilnik z dobrotami, pa mi je vse nekako smrdelo, vse se mi je s
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dvigalo, pa imam sicer velik apetit, kot veš. Torej je že moralo biti hudo! Razmišljam, kaj storiti. Telefo-
niram v Črnuče in vprašam taščo oz. ženimo mamo, kaj bi naredili. Pa pravi: »Pridite dol, tu imamo klet, 
da bomo skupaj umrli!« Ni mi dalo miru, ne bomo čakali tu! Naj vzamejo električni tok, naj bo z vodo 
kaj narobe, naj pozaprejo  trgovine? Kaj bomo pa dali otrokom?  Črnuče so pa itak že bile odtrgane od 
nas, da se je težko prišlo dol. In še slabše bo, če bo šlo tako naprej. Kazalo je vedno huje. To lahko traja 
mesece in mesece, morda celo leta. Streli so bili vse bolj pogostni. Streljalo se je tudi mimogrede iz avto-
mobilov. Orožje se je pojavljalo vsepovsod. Vleklo nas je na Pohorje, kjer mi je brat po telefonu sporočil, 
da je tam še oaza miru. Kasarne so precej vstran, v Celju in v Slovenski Bistrici, vmes pa nič kaj takega. 
Je pa bilo seveda tudi tam več skritih vojaških »zalog«, kajti cela Slovenija se je silno naježila. Za vsem se 
je čutila neka nepremagljiva volja, neka odločna zagrizenost na vsak način priti do zgodovinskega cilja!  

Telefoniram na železniško postajo, če v redu vozijo vlaki proti Celju in Mariboru. Rekli so, da do 
Poljčan, kamor sem želel, ni problema. V trenutku se odločimo in v pol ure smo imeli glavno skupaj in 
že gremo na postajo, seveda peš (kakšen pol ure daleč, iz Fabianijeve ulice). Nosili smo nekaj kovčkov, 
torbic. Najmlajšega, Lojzka, sem imel v otroškem »rukzaku« na ramah, druga dva, Boštjan in Doris, sta 
hodila sama; v veselem pričakovanju »počitnic« še prenaglo, da ju je bilo treba kar naprej krotiti, da si 
ne prideta pod kakšen avto. Ob štirih in petinštirideset je vlak odpeljal. Kaj, če je proga kje minirana? 
»Kondukter« je videti kar sproščen, sicer so pa obrazi zaskrbljeni, neprespani, tudi objokani.

Prispemo v Poljčane. Tam je nastal glavni problem, kako sedaj naprej. Rabil sem telefon. Poprosim kar 
načelnika postaje. »Dobro,« je dejal nekoliko nejevoljno, »ampak čisto kratko!« Potem pa kličem domov 
v Planino brata Janeza, »Vančka«. Ker je rekel, da si ne upa po nas zaradi barikad in neznanih poti in 
poznega večera, sem prosil, da mi čimprej da telefonsko številko bratranca Sandija v Konjicah.  Seveda je 
takoj segel po telefonskem imeniku, toda številke dolgo ni mogel najti, da sem že skoraj obupal – zaradi 
načelnika, ki je čakal in se živčno prestopal. Potem sem hladnokrvno poklical še bratranca, ki je odgovoril 
podobno kot brat, pač pa me je usmeril na sestrično Justiko v Čadramski vasi pri Poljčanah in mi dal njen 
telefon. Seveda je bilo treba klicati še njo. Ubogi načelnik! Po končani »telefonadi« sem mu vsilil nekaj 
denarja, čeprav se ga je otepal. 

Zvečerilo se je, ko nas je sestrična pripeljala na svoj dom. 

Zjutraj je bil spet problem, kako naprej. Pride soseda in pripoveduje o barikadah in o tem, da se do 
Konjic skoraj ne da, da ljudje prihajajo nazaj, se vračajo. Že padajo ideje, da se bomo morali vrniti v Lju-
bljano. Dejal sem, da nazaj nikakor ne grem, pa čeprav bi moral vse naše peš znositi na Pohorje! Nisem 
takoj nasedel paničnosti, zlasti ne kakšne starejše ženske! Telefoniram na postajo milice v Poljčanah, češ 
tam bodo gotovo najbolje vedeli. Slišim, da »ni problema«. Pokličem tam prisotnega mlajšega domačina, 
da je prisluhnil v slušalko, kako se pride po raznih zamotanih  poteh do Konjic. In tisti domačin, Justikin 
sosed, nas je potem peljal po zapletenih potih do Konjic, kjer smo videli debele hlode na cesti, pa nekje 
čez Škalce, mimo tvoje sestre, moje sestrične Micke, skozi Zreče, pa gor na Gorenje. Pri stari šoli sem mu 
rekel hvala in mu z veseljem dal tristo din, za en »tank«, čeprav se jih je branil.  

Anton Gričnik
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V reprezentanci Jugoslavije 
ne bom sodeloval
Iz članka Jureta Zdovca v Novem Tedniku 4. julija 1991, ki je kot državni 
reprezentant sodeloval na 27. evropskem košarkarskem prvenstvu v Rimu, in 
se ob napadu JLA na Slovenijo odločil, da v reprezentanci Jugoslavije ne bo 
sodeloval:

Četrtek, 27. junij

Dopoldne sem po telefonu poklical mamo. Seznanila me je z vojaškim napadom na Slovenijo, toda 
menil sem, da jo je zajela panika. Neprijetno novico sem preveril pri novinarju Dela Stanetu Trbovcu, ki je 
bil v stalni zvezi s kolegico, rimsko dopisnico Mojco Drčar - Murko. Vse je bilo res.

Petek, 28. junij

Zjutraj mi je Trbovc javil, da je bil bombardiran Brnik in da je napovedana možnost napada s kemič-
nimi strupi. »Boš nocoj igral?« me je vprašal Trbovc. »Ne vem, o tem še nisem razmišljal,« toda lotevala 
se me je negotovost. Ko mi je Miha Žibrat posredoval vsebino priporočila Športne zveze Slovenije, da se 
zaradi napada na Slovenijo odrečem nastopu v dresu jugoslovanske reprezentance, sem šel do trenerja 
Ivkovića, ki je neprizadeto rekel: »Odloči se sam.« V odgovor je kar bruhnilo iz mene: »Ne bom igral!«

(Zadnji tekmi si je ogledal po televiziji, ostal je izoliran, potni list je bil pri vodstvu ekipe. Osvojene 
medalje ni dobil!)

Sobota in nedelja, 29. in 30. junij

Po negotovi poti do doma, ki sem jo skupaj z Miho Žibratom, Stanetom Trbovcem in Petrom Vilfanom 
preživel v avtomobilu Televizije Slovenije, sem v Slovenijo prišel skozi maloobmejni prehod Lipica in kma-
lu zatem nas je ujel alarm za zračni napad. Tesnoba se je mešala z obupom. V Ljubljano smo prišli brez 
nevšečnosti, toda pred mano je bila še pot v Konjice. Na pomoč so mi priskočili prijatelji, do Celja me je 
peljal Matjaž Tovornik, preostali del poti Smiljan Skarlovnik. Oddahnil sem si šele na Stranicah, ko sem v 
uniformah teritorialne obrambe srečal nekaj Konjičanov.

Jure Zdovcs
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Iz članka novinarja Željka Zuleta 
o obisku v naši enoti, ki so jo domačini preimenovali v Črne vrage: »Njihovo nepopustljivost in budnost 
sva minuli petek občutila tudi s fotoreporterjem Edijem Masnecem, ko naju je novinarska zvedavost pri-
peljala tik do barikade. Rutinski, a korekten kontrolni pregled in v redakcijo sva se vrnila praznih rok. Šele 
po sklenitvi bolj kot ne navideznega premirja, sva se lahko približala konjiškim fantom.

Željko Zule

Mobilizacija 114. čete TO Zreče
Po mobilizaciji moje 114. čete TO Zreče smo se premaknili na območje vasi Osredek, do kmetije Go-

renak, po domače Falentl. Tam smo čakali na naslednji ukaz. Ob prejetju ukaza, da naredimo blokado 
na cesti Mislinja - Vitanje na za to primernem mestu, smo naredili premik v Spodnji Dolič. Pred premikom 
smo pri vaščanih dobili orodje za izdelavo barikade. Ko so vaščani videli, da gre zares, je potekla marsika-
tera solza. Na primerno strmem in ozkem delu ceste pod Firerjem smo takoj začeli s podiranjem debelih 
dreves. Vse to smo utrdili s protitankovskimi minami. Ko je bilo to urejeno, smo pri barikadi uredili še 
stalno postojanko za dežuranje. Sam sem se odpravil iskati prenočišče za četo. Naključje je hotelo, da je 
bilo najprimernejše mesto za četo na kmetiji Kotnik, pri lastniku gozda, kjer smo podrli približno 50 naj-
debelejših smrek. Kmetija stoji v neposredni bližini cerkvice Sv. Marjete, kjer so nas brez pomisleka spre-
jeli. Spali smo na seniku, štab pa smo si uredili v garaži in veži. Naš »politični« je s svojo radijsko postajo 
dobil veliko podatkov od kolegov radioamaterjev o tem, kakšna je situacija po Sloveniji, med drugim tudi 
od enot, ki so blokirale kolono JLA pri Dravogradu. Vzdolž ceste ob barikadi smo imeli vkopane položaje 
in pripravljeno naše najmočnejše možno orožje. Vse to smo še posebej skrbno pripravili za nočni spopad. 
Vsi fantje so delo opravljali zelo zavzeto in s polno odgovornostjo, da pa smo jih malo razbremenili ter 
jim pregnali najbolj črne misli, pa smo organizirali tudi delo na kmetiji. Tako je ena skupina pomagala 
zidarju, ki je obnavljal hlev, druga skupina je cepila drva, tretji so skrbeli za osebno higieno in tako jim je 
čas hitro minil. 

Tudi smešnih trenutkov je bilo v izobilju. Da ne bom izpostavljal fantov, bom navedel le prigodo, ki 
se je pripetila meni osebno. V noči, ko je kolona JLA iz Dravograda naredila kontroliran premik proti 
Vitanju in naprej, sem najstrožje prepovedal govorjenje ter kajenje na položaju. Ko sem s svojim kurirjem 
pregledoval fante na položajih, sem zagledal dve majhni lučki, in ker sem mislil da kurir kadi, sem izustil 
nekaj, kar sem ne sodi. Kurir je še naprej molčal, jaz pa sem opazil, da tisto nista bili cigareti, temveč 
nedolžni kresnički.

Franc Sagadin s
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»Srečanje« z zapornico in 
oklepnikom

V jurišni odred iz Slovenskih Konjic sem bil mobiliziran s svojim kamionom za prevoz orožja in streliva. 
Ob odhodu iz Slovenskih Konjic nam je bilo rečeno, da gremo varovat letališče Maribor. Izpred policijske 
postaje v Slovenskih Konjicah, smo odšli v koloni šestih kamionov do Hoč, kjer so nas sprejeli specijalci 
in nas vodili po poti proti Miklavžu. V Hočah smo prišli do železniške proge s spuščenimi avtomatskimi 
zapornicami in ko so se dvignile, je konvoj krenil, a se kmalu zatem ustavil, jaz pa sem s svojim kamionom 
ostal na tirih med zaprtimi zapornicami. Pogledal sem proti Mariboru in zagledal vlak, ki je drvel proti 
meni in mojem kamionu polnem streliva in tovarišev, ki so se peljali z menoj. V trenutku sem zavil ostro 
levo in s polnim plinom razbil zapornico ter se ustavil ob stoječi koloni. Za strah ni bilo časa, zato me tudi 
ni vznemirila novica, ki sem jo slišal od specialcev, da gremo na barikade v Bučečovce pri Ljutomeru. Do 
tja smo se vozili v temi in brez luči, kamor smo prišli okoli šeste ure zjutraj. Ustavili smo se pri kmetiji, kjer 
so nam povedali, da smo čisto blizu tankov JLA. Svetovali so mi, da se umaknem s kamionom, ker so naši 
teritorialci enega od tankov že onesposobili in me tako napotili do Vidma pri Ščavnici, kjer pa me vaščani, 
verjetno zaradi strahu pred napadom JLA, niso najlepše sprejeli. Jaz se na to nisem veliko oziral in zapar-
kiral kamion tako, da so me videli naši teritorialci in da sem imel pregled nad ostalimi prihodi do Vidma.
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Od tam smo se kasneje preko Janževega vrha odpravili v Gornjo Radgono, kjer je za obrambnim 
zidom reke Mure še vedno bil Popov s svojimi tanki JLA in prispeli do karavle, sedaj se jim reče stražnica, 
v Gornji Radgoni in tam parkirali. Naslednjega dne je Popov s svojo tankovsko kolono zapustil Radgono, 
toda prav pred karavlo in tik pod nami se je s svojim tankom ustavil in samo čakali smo, kdaj bo tanko-
vsko cev obrnil proti nam. Na srečo se to ni zgodilo in odpeljali so se proti Radencem.

Kakšno uro kasneje me je komandant odreda Jože Topolšek vprašal, če mi je Radgona kaj poznana in 
če lahko priskrbim pitne vode za fante. Vzel sem dva svoja tovariša in se na zajetem terenskem avtu JLA 
»Pinzgauerju« odpeljal po stranski ulici in naletel na znance, ki so nam dali mineralno vodo. Nenadoma 
sem v bližini zaslišal glas tanka in vprašal fante, ali gre tank nazaj. Eden mi je rekel, če se mi blede, toda 
jaz sem terenca v trenutku obrnil in oddirjal nazaj proti karavli, tam pa tik pred nosom naenkrat zagledal 
še oklepni transporter JLA. Obstal sem in samo čakal kaj bo. V naslednjem trenutku sem se odločil, da 
bom pač prebil še eno zapornico, samo da pridem nazaj v enoto, toda šele ko sem speljal, sem na sredini 
transporterja zagledal z velikimi črkami napis TO. Tudi on je opazil znan napis na terencu, oba sva se 
odpeljala proti karavli in ko sva izstopila je sledilo presenečenje, v človeku, ki me je tako prestrašil, sem 
spoznal enega od svojih dobrih prijateljev.

                                                                                             Dušan Šloser
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Spomnim se otroških let, ko sem se velikokrat šalil: »Ko bom bil velik, bom 
carinik na Kolpi.«. Najbrž smo to slišali od starejših, ki so imeli svoje sanje, sanje, 
ki so postale resničnost. 

Pisalo se je leto 1989, november je šel proti koncu, bili so podaljšani prazniki, a ne za vse. Posebna 
enota pooblaščenih uradnih oseb iz Kazensko poboljševalnega doma in kazni zapora Celje in jaz kot 
kuhar, smo zaradi napovedanega mitinga v Ljubljani, morali  biti v pripravljenosti na delovnem mestu, za 
primer, da nam pripeljejo izgrednike. Kljub temu, da je bil miting jasno prepovedan, smo bili pripravljeni 
na sprejem izgrednežev. Novice smo spremljali preko radia in TV. Prišel je preklic pripravljenosti in odšli 
smo domov.

Od leta 1980 sem bil rezervni miličnik, v času službovanja na Upravi za notranje zadeve v Celju, tudi v 
rednem sestavu Posebne enote milice. Vsako leto smo imeli redna usposabljanja na terenu, sam sem imel 
poleg taktičnih vaj, vaj za obnavljanje, tudi tiste za pripravo hrane na terenu. Kljub temu, da se nam niti 
sanjalo ni, kaj nas čaka na začetku naslednjega desetletja, smo vse vaje opravljali brezhibno. Bolj kot se je 
bližalo leto 1991, bolj so bile vaje pestre, ostre in na njih smo imeli vse več kontrol iz vrha milice. Nismo 
se dali zmesti. Vedno smo si dejali, poklicani smo v enoto, kamor so povabljeni samo izbranci. Vsako leto 
smo rezervni miličniki poleg rednega usposabljanja na terenu, streljanja s kratkocevnim in dolgocevnim  
orožjem, tudi dvakrat letno opraviti dežurstvo na Postaji milice. Tako sem dežurstvo opravljal iz sobote 
na nedeljo, takoj po Pekerskih dogodkih. 

Dežurstvo sem opravljal na terenu z Jožetom Golobom. Dejal mi je, da se bova najprej malo peljala 
na okoli, iz Slovenskih Konjic preko Radane vasi, Skomarja proti Rogli. Zakaj sva opravila to pot takrat ni-
sem vedel, naročil mi je samo, naj budno spremljam, če bom slučajno kje videl kakšne ljudi. Tisto noč se, 
razen  prometne nesreče neprevidnega motorista na cesti proti Rogli, ni zgodilo nič pretresljivega. Zjutraj 
preden sem zaključil z dežurstvom, me je poklical dežurni, mislim da, Stanislav Kolar. V podpis mi je dal 
nekakšno soglasje. Na soglasju je bilo vprašanje, če me lahko vpokličejo v primeru izrednih dogodkov, da 
ob osamosvojitvi pride do potreb po večjem številu miličnikov. Brez premišljanja sem podpisal in dejal: saj 
sem v rezervnem sestavu in ne vem zakaj moram to sploh podpisovati.

Prišla je nedelja 23.6.1991. Bil je lep sončen dan. Okoli 19,00 ure je zazvonil telefon, poklicali so s Po-
staje milice Slovenske Konjice, da se naj nemudoma v uniformi in z vso opremo javim na postaji. To sem 
tudi storil. Nisem bil sam, vpoklicana je bila celotna prva enota. Komandir nas je poklical v sejno sobo in 
nam razložil kakšno bo delo in kako ga bomo opravljali. Razdelil nas je v skupine. 

Prva skupina je ostala  dežurna, druga je bila v pripravljenosti na postaji milice, tretja v pripravljenosti 
na domu. Nato je šla prva skupina zjutraj v pripravljenost na dom, druga je prevzela delo prve, tretja delo 
druge in tako naj bi krožili. Kaj hitro smo se znotraj skupin dogovorili kaj bo kdo počel. Bil je ponedeljek 
24. 6. 1991, z miličnikom Iztokom Črešnikom sva se peljala na obhod, ko je po zvezi dobil sporočilo, da 
je na postajo prišla depeša, ki jo bo moral dešifrirati. Hitro sva se vrnila na postajo. 
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Vpoklicati je bilo potrebno še število preostalih rezervistov. Sreda, lep sončen dan, vsa v pričakovanju 
razglasitve samostojnosti. Slovesnost so motile preletavanja vojaških letal. Takrat smo videli, da ne bo šlo 
vse tako gladko kot smo želeli. 

Naslednji dan sva z miličnikom Zdenkom Jakičem bila napotena na varovanje pred predor Pletovarje, 
na cesti rezervirani za motorna vozila iz smeri Celja proti Mariboru. V predoru je bilo potrebno pripraviti 
blokado. Ob preletavanju helikopterjev in letal sva budno spremljala ali se kaj čudnega dogaja. Naenkrat 
sva zaslišala glasno brnenje motorjev. Slišati je bilo, da se proti nama pelje nekaj težkega, poiskala sva za-
klon. Res se je proti nama peljalo nekaj težkega, peljali so se trije težki kamioni iz kamnoloma Pirešica iz 
katerih je pridno odtekalo olje na asfaltno površino. Kamione so parkirali v predor, tako, da so jih zagoz-
dili, odklopili akumulatorje ter jih odpeljali. Prišli so strokovnjaki, ki so v barikado nastavili še eksploziv. 
Po nastavitvi barikade z eksplozivom, je na varovanje tunela po hribu navzgor prišla enota Teritorialne 
obrambe. Naju je zamenjala druga patrulja. 

V soboto zvečer, sva z aktivnim miličnikom kontrolirala prometa na relaciji Stranice-Vitanje. Pri tem 
vseh vozil nisva ustavljala. Ob tem pa se je pred nama ustavilo vozilo, v katerem  so bili trije poslanci. 
Prosili so  naju, da vozilo, ki  jim sledi že dlje časa, ustaviva. To sva tudi storila. Takoj ko se je vozilo usta-
vilo, so potniki pričeli glasno govoriti: »pres, pres«, vendar na vozilu niso imeli nobene oznake. Zato sva 
zahtevala dokumente, oni pa so še vedno ponavljali: »pres, pres«. Le najin povišan glas jih je zdramil, 
da so pokazali dokumente. Bili so res novinarji, vendar svoje delo smo morali opravljati temeljito in ne 
verjeti vsakemu na besedo. 

Bil je 1. julij, okoli 11,00 ure. Na postajo milice smo dobili sporočilo, da je proti Celju, po cesti rezer-
virani za motorna vozila, krenilo vojaško vozilo, katero bi naj peljalo hrano v celjsko vojašnico. Pri tem je 
prebilo rampo na vstopu na cesto. Enota, v kateri sem bil, je bila takrat v pripravljenosti na postaji. 

Brez oklevanja smo pobrali vso opremo in šli postavit zasedo na izhod iz omenjene ceste v Tepanje. 
Kmalu ko napravimo zasedo, se spogledamo in pričnemo s pogovorom: Saj ne more do tu, saj je na 
enem  izmed nadvozov barikada, ki  je tudi zaminirana. V tistem trenutku nas po zvezi obvestijo, da se 
je vozilo vrnilo v enoto. Po vrnitvi na postajo, me  pokliče komandir Marjan Planinšek in mi pove, da so 
klicali iz Celja, če bi bil pripravljen naslednji dan delati v Celju. Rekel sem mu, ne glede kako bova odgo-
vorila, bom jutri v Celju. In tako je tudi bilo, tam so me bolj potrebovali. 

Kot poklicni kuhar, sem najprej  v kuhinji na Upravi za notranje zadeve, skuhal, nato vse lepo predeval 
v termo posode ter s šoferjem kombiniranega vozila odpeljal hrano na teren. Poleg prevoza hrane, sva 
s šoferjem morala opazovati, kaj se dogaja na trasi po kateri voziva. Hrano sva namreč vozila ne samo 
na Postaje milice v Šmarje pri Jelšah in Rogaški Slatini, temveč tudi na mejne nadzorne točke: Rogatec, 
Dobova, Imeno in Bistrica ob Sotli. Imela sva kar lep kos poti ob meji s Hrvaško, zato je najino oko moralo 
na poti biti toliko bolj budno, saj sva imela vsa pooblastila, da v slučaju sumljivega dogodka posredujeva.

Sedaj po tolikih letih sem ponosen, da sem bil zraven, da sem pomagal uresničiti 
sanje mnogih Slovenk in Slovencev - samostojno Slovenijo.

Jože Laščak
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Milica v času vojne
Na območju policijske postaje Slovenske Konjice je bilo sodelovanje med MSNZ in milico zelo dobro. 

Koordinacijo dela sta na strani milice vodila Stane Skubic in Marjan Planinšek. Vzorno je bilo sodelovanje 
z OŠTO Slovenske Konjice, občinskim oddelkom za ljudsko obrambo, notranje zadeve oziroma vso ob-
činsko strukturo. Osnovni cilj tega sta bila večja varnost in blaginja slehernega občana, na tiho pa smo 
si vsi želeli neodvisnosti ter samostojnosti. V času priprav na osamosvojitev smo reševali manjše in malo 
večje varnostne ter obrambne probleme, z veliko stopnjo tveganja, v strogi tajnosti, ker določene aktiv-
nosti v začetku niso bile v popolnosti zakonsko pokrite. 

Vse starešine štaba TO v Slovenskih Konjicah so se maja 1990 odločno uprle ukazu o razorožitvi 
teritorialne obrambe in predaji orožja teritorialne obrambe v hrambo v objekte JLA. Pretežen del nave-
denega orožja smo v začetku ilegalno hranili in čuvali v prostorih policijske postaje Slovenske Konjice. (O 
dogovorih več Skubic.)

V času pritiskov JLA na občinske oddelke za ljudsko obrambo smo za napovedan datum prevzema 
oziroma odvzema naborniških evidenc v dogovoru z regijskem vodstvom milice fizično varovali vhod v 
oddelek za ljudsko obrambo. Dogovor je bil, da miličniki brez orožja s telesi vojski preprečijo vstop. V ta 
namen je bila na sedežu Uprave za notranje zadeve v Celju v pripravljenosti PEM, za potrebe morebitne 
intervencije. Zaradi varnosti miličnikov, ki bi fizično s telesi preprečili vojski vstop v oddelek LO brez orož-
ja, sem na lastno odgovornost organiziral in postavil zasedo za takojšnje ukrepanje, če bi bilo to nujno 
potrebno za zaščito navedenih miličnikov. Mojo navzočnost na oddelku za ljudsko obrambo opravičujem 
s tem, da bi prevzel vodenje akcije zaščite miličnikov, ki bi bili v primeru agresivnega nastopa vojaških 
oseb nedvomno ogroženi. Takšnega rizika si nisem dopustil, saj bi bil prihod interventne skupine iz Celja 
lahko prepozen, vendar napovedanega obiska vojske v prostore oddelka za ljudsko obrambo Slovenske 
Konjice ni bilo.

Kasneje, v dogovoru s pristojnimi, so vojaške evidence za nabor in del osebja oddelka za ljudsko 
obrambo začasno, za približno mesec dni, preselili v del prostorov postaje milice Slovenske Konjice. 
Ocena ogroženosti je narekovala, da se vojaške evidence in osebje preseli na drugo lokacijo, kar je bilo 
tudi izvedeno. 

V času zaostrenih varnostnih razmer in sporov z jugoslovansko vojsko ter zahtev, da naborniki služijo 
čim bližje domu, smo bili priča smrti vojaka, doma iz Žič, ki je služil vojaški rok nekje na jugu. Če me 
spomin ne vara, so ga pripadniki vojske pripeljali v zaprti krsti in so bili navzoči vse do pogreba, ki je bil 
v Žičah. Miličniki pa smo opravili varovanje, saj je bilo ozračje napeto in je bila opravičena bojazen, da bi 
lahko prišlo do neljubega incidenta med domačini ter vojsko. 

V času neposredne vojne nevarnosti in času osamosvojitvene vojne smo aktivirali rezervni sestav mili-
ce, ki se je odzval hitro ter stoodstotno. Osebno sem rezerviste seznanil z vsemi nalogami, nevarnostmi, 
možnosti oboroženega spopada in ogroženosti lastnih življenj ter jih pozval, naj v primeru kakršnih koli 
razlogov ali zadržkov brez sramu in posledic odstopijo od opravljanja nalog rezervnega miličnika, vendar 
so vsi zavestno pristopili k opravljanju nalog, katere so opravljali vseskozi hrabro, vestno, požrtvovalno 
in korektno. Res vredni so spoštovanja in sem kot njihov takratni začasni vodja ponosen na slehernega 
od njih. s
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V tem času smo na postaji milice Slovenske Konjice opravljali vse redne naloge policije, in sicer: va-
rovanje življenja ljudi, premoženja Ipd., pa tudi vrsto tako imenovanih izrednih nalog, ki so se nanašale 
na osamosvajanje. Te so bile strogo zaupne, koordinirane, neposredne in konkretne ciljno usmerjene, 
za njih pa je bilo treba redno poročati nadrejenim. Nekatere naloge so bile tako konkretne kot splošne, 
stalne in občasne. Stalno, 24 ur dnevno, smo pokrivali vse pomembne cestne relacije, varovali pomemb-
ne in vitalne objekte, bili fizično prisotni v podjetjih, ustanovah, šolah, stanovanjskih soseskah oziroma 
na celotnem postajnem območju. Imeli smo posnetek stanja na terenu, nenehno smo zbirali informacije, 
dokumentirali pomembne dogodke in pojave. S pomočjo vodij varnostnih okolišev smo zbirali, preverjali 
in tudi selekcionirali podatke, nadzirali operativno zanimive osebe oziroma opravljali vse ključne poli-
cijske naloge. V času neposredne vojne nevarnosti in vojne smo izvajali tudi vrsto pomembnih nalog iz 
varnostnega in obrambnega načrta postaje milice.

Vsa obvestila, lastne zaznave, prijave občanov in druge navedbe smo takoj temeljito preverili, ne 
glede na težo, pomembnost, večjo ali manjšo verjetnost resničnosti navedb. Res pa je, da smo pristopili 
k uresničevanju najprej nujnih, neodložljivih in pomembnih zadev, vendar pa nobena zaznava ni ostala 
nepreverjena. V nadaljevanju jih bom predstavil le nekaj.

Zanimiva prijava mlajšega moškega, znanega kot zanesljivega, ki je prijavil, da je v gozdu nad Sloven-
skimi Konjicami, v smeri Bezine, videl tri ustaše na konju s popolno bojno opremo - puškomitraljezom, 
z redenikoma preko obeh ram in se mu je uspelo skriti v gosto smrečje, neznanci pa so odjezdili v smeri 
Bezine. Dogodek je neverjetno živo opisal, (osebni opis, oborožitev, kraj, čas). Prijavo smo takoj temeljito 
preverjali in na kraju našli sicer sledove kopit, nato pa s težavo le ugotovili, kdo dejansko je bil v tem času 
s konjem v navedenem gozdu. Res je, da ima strah zares velike oči, saj ni bilo govora o več jezdecih, ki 
bi bili oboroženi.

Prav tako prijava osebja hotela R. o sumljivem moškem (agentu), ki se pogovarja po radijski postaji 
s tujci - južnjaki in nekaj načrtuje. Osebo smo legitimirali, vendar ni imela dokumentov, zato smo jo pri-
vedli na postajo milice, da smo prek krajevno pristojne milice ugotovili, ali gre res za osebo, za katero 
se je izdajala. Ugotovili smo, da je imel pri sebi radijsko postajo in je poslušal varnostne organe sosednje 
Hrvaške. Začasno smo mu naveden oddajnik oziroma sprejemnik zasegli, prav tako seznam frekvenc, 
napisanih na manjšem lističu. Ugotovljeno je bilo, da je o sebi dal resnične podatke in da gre za lojalnega 
državljana.

 V primeru postanka ubežnega helikopterja JLA na Rogli, na žalost, od osebja hotela nismo prejeli 
nobenega obvestila, čeprav smo večkrat intervenirali zaradi manj pomembnih zadev. V tem primeru naj 
bi celo neka hotelska uslužbenka pilota nagnala, čeprav so bili delavci pripravljeni helikopter skriti. Celo 
patrulja milice se je v tem času nahajal v bližini tega območja in bi lahko priskočila na pomoč ter zavaro-
vala helikopter in pilota. Na srečo je pilot nato pristal na Golteh, kjer so poskrbeli zanj in za helikopter.

Disperzija orožja postaje milice Konjice je bila opravljena večkrat, saj je obstajal sum, da je ena izmed 
tajnih lokacij kompromitirana. V strogi tajnosti je bila opravljena prestavitev orožja iz navedene lokacije. 
Orožje postaje milice pa je bilo uravnovešeno – disperzirano (razpršeno) po celotnem območju postaje 
milice. Več podrobnosti o prestavitvi in sumu kompromitacije lahko pove gospod Golob, nekdanji VVO

Zanimiva je bila tudi vsebina depešnega obvestila, mislim, da od RSNZ, zelo nujne oznake, v katerem 
je bilo navedenih nekaj vozil, znamke in tipi, barve ter registrske številke, s katerimi so se prevažali diver-
zanti, ki nameravajo napasti dele objekta Jedrske elektrarne Krško ali daljnovode. Bili naj bi zelo nevarni, 
zato jih je treba prijeti, preprosto za vsako ceno. Eno izmed vozil je bilo znamke golf, bele barve, reg. št. s
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BG ……, ki je bilo opaženo v okolici Jerneja. V vozilu sta se prevažala dva mlajša moška. Če me spomin 
ne vara, smo takoj pristopili k realizaciji in smo s pomočjo civilnega opazovalca ugotovili točno smer in 
čas vožnje. Vozilo smo zaustavili na lokalni cesti, ob gozdu med Jernejem in vasjo Loče. Voznika in so-
potnika smo aretirali, pri tem pa upoštevali pravila policijske taktike ter ju s službenim vozilom pripeljali 
na postajo milice Slovenske Konjice. Tja smo pripeljali tudi omenjeno vozilo in opravili temeljit osebni 
pregled ter pregled vozila in ugotovili, da gre za dva novinarja, en je bil iz hrvaškega, drugi pa beograj-
skega časnika. Pregledali smo tudi vozilo znamke golf, v katerem ni bilo nobenega sledu o eksplozivu. 
O ugotovitvah smo poročali pisno naslovniku, novinarja in vozilo pa s službenim vozilom spremljali do 
Celja, kjer sta bila nastanjena v nekem hotelu. Izvedbo je neposredno vodil komandir, sodeloval pa je 
Bobek, VVO, ki se morda spominja še več podrobnosti. O tem obstajajo tudi pisni viri. 

Zelo pomemben in v strogi tajnosti je bil opravljen tudi prevoz delegatov na določeno zbirno mesto 
ter nato prevoz v Ljubljano, za odločanje v Skupščini Republike Slovenije, kjer so razpravljali o Zakonu o 
razglasitvi osamosvojitve Republike Slovenije. Podrobnosti lahko navede gospod Črešnik, takratni VVO,, 
ki je tudi opravil prevoz za področje Slovenskih Konjic.

Sodelovanje z enoto vojne policije za območje Slovenskih Konjic je bilo dobro tudi ob prijetju in razo-
rožitvi pripadnika TO, gospoda Vol…. Ta se je močno opil, občasno postajal agresiven, ni ravnal po uka-
zih neposredne starešine pri varovanju predora na avtocesti Celje - Maribor, zaradi psihofizičnega stanja, 
to je močne opitosti, ni želel predati niti orožja. Potrebno ga je bilo razorožiti, predvsem zaradi njegove 
osebne varnosti, pa tudi ostalih pripadnikov TO, ki so ga poznali kot agresivnega, samosvojega, vzkiplji-
vega in so se ga bali. Aretacijo je opravil komandir VP in PM na območju kmetije s kmečkim turizmom v 
kraju Škedenj (lastnica je bila prijateljica načelnika kriminalistične službe, gospoda Urbančka). Navedeni 
se ni hotel razorožiti, bil pa je močno vinjen in občasno tudi agresiven. Pri sebi je imel pripravljeno nabito 
avtomatsko puško in je prst ves čas držal na sprožilcu. Med pregovarjanjem sta komandirja vsebinsko 
usmerila pogovor tako, da je Wol… odstranil prst s sprožilca in ta čas izkoristila za to, da sta mu vzela 
orožje, ga prijela in vklenila. Privedli so ga v prostore TO kjer je bil pridržan ali zadržan. Postopek je vodila 
vojaška policija. Tudi za ta dogodek morajo obstajati pisni viri. Ali je v danem primeru šlo tudi za kaznivo 
dejanje, se ne spomnim, vem le, da sem ostal brez lisic - sredstev za vezanje in vklepanje, ki so bile sicer 
predane a PM in so se tu tudi izgubile. 
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Omeniti je treba tudi dogajanja ob alarmu za zračni napad. V tem času se je na postaji milice nahajalo 
več aktivnih in rezervnih policistov, zaznati je bilo tudi določen strah oziroma paniko. Nekateri so brez po-
trebe tekali po postaji. S pomirjajočim glasom sem ukazal, naj orožje z vozila odpeljejo v bližnji opuščeni 
kamnolom ob robu Konjiške gore in se v gozdu skrijejo oziroma zavarujejo pred morebitnim napadom 
iz zraka. Kakor je bilo rečeno, tako je bilo tudi hitro izvedeno. Na postaji milice sta ostala le dežurni poli-
cist, gospod Alenc, in komandir, zunaj v zaklonu pa dva ali trije stražarji rezervisti. Odločeni smo bili, da 
postaje ne damo. Kako sva si krajšala čas na PM ve dežurni, ki bo z lahkoto potrdil, da je ta čas tekel zelo 
počasi. Z olajšanjem smo sprejeli preklic alarma, ki je prinesel normalizacijo stanja tako na postaji milice 
kot tudi mestu, v katerem je bilo nekaj časa popolno mrtvilo, saj ljudje niso panično reagirali.

Treba je omeniti še streljanje v žlebove gostilne Marguč s strani pripadnikov TO. To je obravnavala PM 
in mora obstajati pisni vir, v katerem je podrobneje opisano dogajanje in naše ukrepanje. Prav tako je 
treba omeniti še dogajanja na kontrolnih točkah v Žičah ali v vasi Loče, neupravičena legitimiranja oziro-
ma delne osebne preglede oziroma otipavanje žensk, za kar obstajajo pritožbe. Zdi se mi, da je šlo le za 
osamljene primere, na kateri smo takoj reagirali in se niso več pojavljali s strani pripadnikov TO. Preveriti 
je treba tudi pisne vire, ali so stvari dokumentirane, saj sicer tega ni dovoljeno omenjati.

Prek postajnega območja se je vračala motorizirana brigada oziroma kolona vojaških vozil iz Dravo-
grada, ki je šla prek Doliča in Slovenskih Konjic nazaj na Hrvaško. Navedeno kolono je sicer spremljala 
specialna enota milice, vendar smo kljub temu v naseljih, skozi katera je kolona vozila, poostrili nadzor, 
da ne bi prišlo do morebitnega konflikta med vojaki JLA in civilnega prebivalstva. Kolona se je nepričako-
vano ustavila v mestu Slovenske Konjice, vendar je območje zapustila brez incidentov.

Menim, da po tolikšnem času ni treba dokazovati naše aktivnosti in zasluge, za katere so nam takrat 
bili najbolj hvaležni ljudje, ki so nam zaupali ter nas prepoznali kot učinkovito silo, na katero se lahko 
zanesejo. Res pa je tudi, da je čas prinesel svoje, misli in spomini so razvodeneli. Osebno je vseeno, če 
si drugi prilaščajo zasluge. Imam mirno vest, zadano nalogo sem opravil vestno in korektno. Imel sem 
srečo, da sem delal z ljudmi, ki so bili pripravljeni tudi za ceno svojega življenja z orožjem braniti procese, 
ki so potekali, bili so in so pravi patrioti. Na njih sem res ponosen in so vredni vsega spoštovanja.

Marjan Planinšek
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Čas vojne
S 1. januarjem 1991 sem bil iz delovnega mesta komandirja PM Slovenske Konjice razporejen na 

novo delovno dolžnost v UNZ Celje, na delovno mesto vodje izmene v Sektorju stalnega dežurstva. 

Na novi delovni dolžnosti se je moje sodelovanje v procesih osamosvajanja Slovenije nadaljevalo. V 
Sektorju stalnega dežurstva so se v tistem obdobju stekala pomembna sporočila in obvestila s terena, 
ki jih je bilo treba čim prej posredovati ustreznim službam ter pristojnim delavcem. Tako smo poleg re-
dnega operativnega dela spremljali premike vojaških vozil in pripadnikov JLA ter to posredovali dalje. V 
mesecu marcu je bila formirana »operativna koordinacija«, v kateri so bili predstavniki milice in TO. V 
drugem nadstropju UNZ Celje se je nastanilo poveljstvo Pokrajinskega štaba TO. 

Lahko rečem, da je bilo to obdobje izjemno pomembno v procesu priprav na vse tisto, kar je sledilo 
v pomladnih mesecih leta 1991. 

V mesecu maju so se zgodili dogodki, povezani s centrom za urjenje slovenskih vojakov v Pekrah pri 
Mariboru, ko je le malo manjkalo, da ni prišlo do oboroženega spopada. Ti dogodki in tisti pred kasarno 
Vojvode Mišića na Ljubljanski cesti v Mariboru, pa so bili pokazatelj, da se lahko pričakuje prav vse, tudi 
oborožen spopad, do česar je junija tudi prišlo. 

Dobro se spominjam proslave ob razglasitvi samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ki je bila 
25. junija 1991 v Ljubljani. Še danes mi odzvanjajo besede takratnega predsednika republike, gospoda 
Milana Kučana, ki je dejal: »Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan.«

In res, nov dan, 26. junija 1991, nam je življenje, vsaj za nekaj časa, postavil povsem na glavo. Tisti 
dan sem bil doma, moj delovni dan se je namreč pričel šele ob 19. uri. Delal sem namreč v izmenah. Žena 
Marija je odšla na delo že ob 5. uri in bi se domov morala vrniti okoli 14. ure. Doma se mi je dan pričel 
tako kot običajno, svojim štirim otrokom sem pripravil zajtrk in se pripravljal na delo zunaj, v okolici hiše. 
Radia in televizije nisem vključil, zato nisem vedel za dogodke tistega jutra, vse do sredine dopoldneva, 
ko je prišel domov sosed Maks, ki mi je povedal, da so na cestah tanki. Takoj sem vključil televizijski 
sprejemnik in na ekranu zagledal prizore iz Maribora, ko so tanki prebijali barikade, ki so jih postavljali 
pripadniki TO in milice, da bi preprečili prodor oklepnikom ter spremljajočim vojakom JLA, ki so imeli 
nalogo zasesti vse mejne prehode in tako izolirati Slovenijo pred zunanjim svetom.

Dogodke sem spremljal prek televizijskega sprejemnika, veliko več sem izvedel od kolega, miličnika, 
ki je prišel domov iz Maribora po opremo. Ker sem videl, da gre zelo zares, sem si pripravil nahrbtnik in 
pripadajočo opremo. Zvečer sem moral v službo, v Celje, zato sem z nestrpnostjo čakal, da se okoli 14. 
ure vrne domov žena, ki bi mi lahko povedala največ, toda, ni je bilo, saj je, tako kot vsi ostali, ostala na 
delovnem mestu. Njihova enota je sodelovala pri varovanju barikad, hkrati pa so se pripravljali na odhod 
na rezervne lokacije. Ker se je bližal čas mojega odhoda v službo, žene pa še ni bilo domov, sem obvestil 
svojega nadrejenega v UNZ Celje, da v kolikor žene ne bo domov, ne bom mogle priti v službo, saj otrok 
nisem mogel pustiti samih. 

Po tem, ko sem obvestil svojega nadrejenega, me je le-ta po nekaj minutah obvestil, da so uredili, da 
se bo žena v najkrajšem času vrnila domov. In res, okoli 17. ure je prišla domov in mi na kratko povedala, 
da so vsepovsod barikade in da bom v Celje prišel zelo težko, če sploh bom. Pred odhodom sva se še s
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pogovorila, kaj naj stori v določenih primerih in kam naj se umaknejo v primeru spopada, saj je naš dom 
od vojaškega objekta na Zgornji Ložnici oddaljen le 200 metrov zračne črte. To, da bo do spopada za ta 
objekt prišlo, sva menila oba, saj sva opazila premike enot TO. 

Na prvo oviro, blokado, sem naletel že po nekaj kilometrih od doma v kraju Spodnja Ložnica pri t. 
i. Doverjevem mostu. To oviro sem nekako obvozil in v Slovenski Bistrici dotočil gorivo. Do Vrhol je šlo, 
tu pa je v ovinku, pod domom krajanov, stal preko cestišča tovornjak Cestnega podjetja, poln gramoza. 
Ker je bil za ovinkom, pred tem pa ni bilo znakov, sem se komaj ustavil, za menoj pa še več vozil. Izstopil 
sem iz vozila in preveril bližnji travnik, če dopušča spust z vozilom v smeri stebrov viadukta avtoceste. Po 
krajšem pregledu sem se s svojim vozilom spustil po travniku v smeri stebrov in srečno pripeljal na kolo-
vozno pot pod avtocesto. Tik za menoj je peljalo še več vozil z različnimi registrskimi oznakami, sledili so 
mi, saj so mi očitno zaupali. Oblečen sem bil namreč v miličniško uniformo in so si verjetno mislili, ta bo 
že poznal pot. Vsa ta vozila so mi potem sledila vse do Celja. Ko sem obvozil to oviro, sem se že znašel 
pred novo, in sicer pred Slovenskimi Konjicami, v bližini Postaje milice, so bili preko cestišča zloženi hlodi. 
Spet sem našel obvoz, saj sem teren dobro poznal. V Stranicah, v križišču za Vitanje, je poleg prometnih 
znakov o zapori ceste stal pripadnik TO, ki mi je povedal, da prevoz skozi Frankolovo ni mogoč in se bom 
pač moral znajti, če želim priti v Celje. Odpeljal sem se v smeri Vitanja in Socke (Nove cerkve), kjer je šlo 
vse lepo do Uniorjeve kovačije. Tu pa so me ustavili pripadniki TO in moral sem izstopiti iz vozila. Bil sem 
v uniformi in oborožen s pištolo, v prtljažniku pa sem imel še avtomatsko pištolo ter borbeni komplet 
streliva. Ko sem izstopil, so zahtevali, naj odprem še prtljažnik. Takoj, ko so opazili še orožje v njem, pa 
so zahtevali še službeno izkaznico. Vse to se je dogajalo pod budnim očesom dveh pripadnikov TO, ki 
sta ves postopek spremljala s pripravljenim orožjem. Ko so preverili vse podatke ter dokumente so se mi 
zahvalili za sodelovanje in lahko sem odpeljal naprej. Toda pred Vojnikom, ponovno blokada. Križišče 
za Dobrno, pred Vojnikom, tam, kjer je picerija MC, je bilo zaprto. Pripadnik TO, ki je stal pri prometni 
signalizaciji, me je napotil skozi hmeljišča. Te poti nisem poznal, toda po neki intuiciji sem našel pravo pot 
in na koncu prišel v Celje. Kljub vsej odisejadi na poti, na delo niti nisem dosti zamudil. 

Na delovnem mestu je bilo ogromno dela, poročila so prihajala od vsepovsod in vse je bilo treba 
dostaviti naslovnikom, v nekaterih primerih pa smo morali tudi odrejati in posredovati ukrepe ter ukaze. 

Okoli 23. ure me je po telefonu poklicala žena in mi povedala, da v okolici skladišča JLA na Zgornji 
Ložnici silovito poka in da so vojaki TO verjetno napadli stražarnico skladišča. V telefonski slušalki sem 
slišal pokanje avtomatskega orožja. Povedala je, da so se v hiši zatekli v prostor, ki ima okna obrnjena 
stran od vojaških objektov, in da bo vse v redu. 

O tem sem obvestil inšpektorja Franca Bevca, ki mi je čez nekaj časa predlagal, naj zapustim delovno 
mesto in se vrnem domov k družini. Po premisleku, kaj storiti, sem se odločil, da ostanem, saj bi se moral 
ponoči prebijati mimo blokad in zased, poleg tega nisem poznal gesel, ki bi mi omogočala varen prehod. 
Težava je bila tudi v tem, da sem moral potovati iz regije v regijo, kjer so bila razpoznavna gesla različna. 

Povratek domov po opravljenem delu je bil spet poln nepričakovanih pasti in težav, tako, da sem 
domov prišel po več kot dveh urah vožnje.  

Seveda sem poskušal izbrati lažje poti, da bi prišel v Celje. Tako sem se naslednjič odpravil na delo 
preko Oplotnice in Malahorne, da bi se izognil kar največ blokadam. Toda, ko sem pripeljal nad Malahor-
no v ostre ovinke, so me ustavili pripadniki TO. Zelo neprijetno je, ko skozi avtomobilsko okno pogledaš 
v tisto črno cev, iz katere lahko v vsakem trenutku, ob napačnem gibu, bruhne ogenj. Fantje v zasedi 
so pregledali moje dokumente in bili dokaj nezaupljivi, dokler me ni nekdo prepoznal. Potem je bilo vse 
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lažje. Po kratkem prijateljskem pogovoru in napotku, naj vozim počasi in strogo po sredini vozišča, ker 
so nastavljene mine, sem odpeljal s tesnobnim občutkom, da me spremljajo preko merilnikov na puškah 
in s prsti na sprožilcih.

Tako je bilo prve dni, pozneje, ko so fantje v zasedah poznali mene in moj avtomobil, pa je bilo bi-
stveno lažje. Zato pa je bilo drugim težje. 

Spominjam se, da sem se peljal v Celje skozi Vitanje in pri Uniorjevi kovačiji zagledal pred barikado 
civilno vozilo z registrskimi oznakami milice, ob vozilu pa tri ali štiri pripadnike TO, ki so na sprednji del 
vozila imeli naslonjenega moškega. Roke je imel za vratom, noge pa razkrečene. V takšnem položaju je 
poskušal dopovedati pripadnikom TO, da je na »pravi« strani in da pač ni izvidnik JLA. Ko sem pristopil 
bližje, sem v moškem prepoznal sodelavca iz Ljubljane, s katerim sva pred časom sodelovala. Poklical 
sem ga po imenu, bil je Peter, in ga vprašal, kaj počne na avtomobilu. Takoj se je potožil, rekoč, da mu 
nič ne verjamejo. Ko sem fantom v zasedi razložil, kdo je, so ga spustili in mu dejali: »Je pač vojna.« Po 
tem je vse do Celja vozil tik za menoj, kako je prišel v Ljubljano, pa mi ni povedal nikoli, ker se pozneje 
nisva nikoli več videla. 

Nedeljo, 23. junija 1991, sem preživel v Celju, na delu, ko je prišlo okoli 9. ure obvestilo, da so iz 
različnih letališč JLA v smeri Slovenije poletela vojaška leta in da se pričakuje hujši bombni napad. Kar nas 
je bilo takrat v UNZ Celje, smo se umaknili v zaklonišče in delovali od tam, vse do preklica bombnega 
napada. Na vso srečo do napada z letali, kot se je pričakovalo, ni prišlo. 

Doma se je družina, v tem času, umaknila k sorodnikom, ki so imeli globljo in močneje zaščiteno klet, 
kjer so počakali na konec preplaha. Okolica mojega doma bi bila zagotovo ena od tarč zračnega napada, 
saj so pripadniki TO do nedelje že osvojili skladišče in z njim več sto ton najrazličnejšega orožja ter streliva 
za pehotno orožje, topovsko strelivo in najrazličnejše rakete. 

Tako sem se 28. ali 29. junija 1991 dopoldan napotil po naši parceli, ki jo z obeh strani obkroža 
gozd in si ogledoval njivo. Med ogledovanjem sem prišel do točke, ko sem videl bližnji vojaški objekt in 
območje skladišča na Zgornji Ložnici. V trenutku sem pomislil, da moje početje ni najbolj pametno, saj 
sem se približal položajem TO, zato sem odšel nazaj do doma. V popoldanskem času, bilo je nekje sredi 
popoldneva, ko smo bili vsi doma, pa je iz smeri skladišča silovito zaropotalo avtomatsko orožje. Spopad 
za skladišče je bil kratek in silovit. Ko sva z ženo poskrbela za varnost otrok, sem odšel na podstrešje, do 
okna, ki je bilo obrnjeno v smeri objekta, s katerega pa nisem mogel videti drugega kot gozd. Med stre-
ljanjem pušk, brzostrelk in mitraljezov sta odjeknili dve močni eksploziji. Po tem se je iz smeri streljanja 
zaslišalo poveljevanje o prenehanju streljanja in glasne pozive vojakom JLA k predaji. Ti so se tudi predali. 

Sicer pa, na srečo na območju UNZ Celja ni bilo vojaških spopadov, verjetno zaradi premišljenih rav-
nanj poveljujočih na obeh straneh. S takšnim ravnanjem smo se izognili človeškim žrtvam, ki bi bile v 
primeru spopadov. Dejstvo pa je, da v kolikor bi se sovražnosti nadaljevale, bi prišlo do spopadov tudi na 
Celjskem, kar bi povzročilo številne žrtve na obeh straneh. 

 

                                                                                                   Stanislav Skubic st.
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Odhod vojakov JLA iz luke Koper

Izplutje trajekta sv. Štefan iz luke Koper s
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Iz dnevnika učenke Polone Arbajter
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Za konec
Veliko lažje bi začel pisati povsem novo poglavje nove knjige, ka-

kor pa napisati teh nekaj zadnjih stavkov, saj je nenapisanega ostalo 
še zelo veliko, najmanj še za eno veliko knjigo. Ko sem se v začetku 
lanske jeseni odločil za knjigo, sem bil prepričan, da bo vse lažje. 
Prepričan sem bil, da o vsem tem veliko vem, saj sem bil zraven 
skoraj od samega začetka, toda z vsako napisano stranjo sem bolj in 
bolj ugotavljal, da je med napisanim veliko lukenj, sivih lis in pravih 
možganskih mrkov. 

Moja želja ni bila poveličevanje teritorialcev in miličnikov v času 
osamosvajanja, ker tega nismo dosegli sami, ampak vsi skupaj, vsi, 
ki smo na referendumu glasovali za samostojno državo Slovenijo. 
Želel sem le povedati, kdaj in kako se je vse začelo, kaj je bilo leta 
1990 in kako se je junija in julija 1991, pred dvajsetimi leti, vse tudi 
končalo. 

Posameznike, ki trdijo, da to kar so videli iz svojih naslonjačev na 
televiziji, nekateri tudi iz druge strani meja, sploh ni bila vojna, pro-
sim, da si preberejo imena otrok, ki so v tej vojni ostali brez očetov. 

Večkrat se naj spomnijo na: 
Alenko, Andreja, Barbaro, Bredo, Gregorja, Ines, Jasmino, Jernejo, 
Marijo, Marjana, Mateja, Matjaža, Miho, Mitjo, Nastjo, dva Petra,  
Romana, Saro, Simono ter Tomaža. 

Za njih je vojna bila, in to vojna v njeni najhujši kruti obliki. 

Kitajski vojaški mislec iz 5. stoletja pr.n.š. Sun Cu Wu je zapisal:
»Stotine dobljenih bitk še ni najboljše od najboljšega, brez 
boja in brez žrtev podrediti si sovražno vojsko, to je najboljše 
od najboljšega.«

Za nobeno vojno ni pomembna njena dolžina ali število žrtev, tem-
več cilj, ki je z njo dosežen. 

Sam se najbolj bojim vojne, ki bi trajala eno samo kratko sekundo. 

 

Kaj je že rekel učenec, v začetku žalne svečanosti pri pomniku  
padlim žrtvam vojne za Slovenijo v Ljubljani?

Kaj pa je sploh to bilo?
       Jože Kuzman - Joco
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