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Brane Dolenšek

Zasedba mejne
kontrolne točke št. 5

Brane  Dolenšek, vodja izmene na Postaji mejne policije v Dobovi

 V začetku maja leta 1991 je Posebna enota milice Uprave za notranje zadeve 
Krško pričela z vsakodnevnimi psihofizičnimi pripravami in z usposabljanjem na 
področju vojaške in miličniške taktike. Usposabljali smo se v postavljanju zased, 
prijemanju nevarnih oboroženih oseb, izvajanju vpadov v objekte, ustavljanju in 
prijemanju oboroženih voznikov in potnikov, varovanju enote na pohodu in med 
premiki ipd. Vsakodnevno smo izvajali tudi dnevne in nočne vaje v streljanju in 
sicer z vsemi orožji, ki smo jih imeli na razpolago. Usposabljanje smo izvajali zelo 
resno in ne glede na vremenske razmere. Konec meseca maja smo bili vsi zelo 
dobro psihofizično pripravljeni na dogodke, ki so nas čakali. 

 Dne 26. junija 1991 je tretja skupina PEM UNZ Krško v sestavi Brane 
Dolenšek, Andrej Bobek, Andrej Cedilnik, Darko Vranetič, Bojan Kužnik in 
Karlo Milič opravljala naloge na kontrolni točki št. 5 na Obrežju in sicer od 06.00 
do 18.00 ure. 

 Ob razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije so bile na 
zunanjih mejah Republike Slovenije postavljene mejne kontrolne točke z 
namenom, da se na njih izvaja mejna kontrola. V Posavju smo ustanovili mejno 
kontrolno točko na Obrežju. Dobila je zaporedno številko pet. Mejno kontrolo so 
izvajali miličniki iz postaj v UNZ Krško in miličniki, ki so prišli na pomoč 
predvsem z Gorenjske in so imeli več izkušenj z delom na mejnem prehodu. 
Postopke miličnikov na mejnih kontrolnih točkah so varovali miličniki PEM 
UNZ Krško. Naša enota je bila razdeljena na tri skupine. Celotna enota se je takoj 
po mobilizaciji nastanila v gasilskem domu Obrežje. Po razporedu dela je bilo 
delo organizirano tako, da je ena skupina delala, druga je opravljala varovanje, 
tretja pa je počivala.
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 Jaz, Bobek in Vranetič smo se dogovorili, da v kolikor pride do streljanja s 
strani JLA na naše položaje in do prebitja postavljene cestne ovire, poskušamo z 
našim streljanjem v cisterno, napolnjeno z butanom, povzročiti eksplozijo in tako 
odvrniti vojake, da bi zavzeli kontrolno točko.

 Takoj po umiku vseh s ploščadi smo iz smeri Bregane že opazili, da proti nam 
vozi kolona vojaških vozil, na čelu katere je bilo bojno oklepno vozilo z oznakami 
vojaške policije, ki je imelo prižgane modre rotacijske luči. Z Vranetičem sva 
takoj stekla do tovornega vozila v lasti Cestnega podjetja Novo mesto in zavzela 
položaj. Sam sem legel za sprednje desno, Vranetič je legel za zadnje desno kolo 
tovornega vozila. Ostali iz skupine so zavzeli položaje za betonskimi cevmi, ki so 
jih delavci cestnega podjetja na mojo zahtevo pripeljali že pred tem in jih napolnili 
s peskom, da bi nam služile kot ščit pred morebitnimi izstrelki. V bližini kontrolne 
točke oz. ploščadi in sicer po travnikih in njivah, so se pričeli zbirati novinarji, 
bližnji prebivalci in vozniki, ki so se zaustavili pred območjem prehoda.

 Enota JLA je takoj, ko je na cesti opazila oviro, zapeljala z oklepnimi vozili po 
travnatem pobočju navzgor, preko obcestne meje in nato po poljski poti ob 
magistralni cesti čez koruzno in pšenično njivo naprej proti kontrolni točki. 
Komandno vozilo z jugoslovansko zastavo se je ustavilo vzporedno, kjer so stali 
kontejnerji. Za njim so se postavila ostala oklepna vozila, med katerimi so bili 
oklepni transporterji in tanki in sicer tako, da so bili s strelnimi linami in cevmi 
obrnjeni proti nam. Po nekaj minutah močnega brnenja oklepnikov se je brnenje 
motorjev utišalo in iz komandnega vozila na koncu kolone sta izstopila dva vojaka 
in kapetan, ki je v roki držal debelejšo leseno palico in na njej privezano belo 
zastavo. Vsi trije so se napotili proti našim kontejnerjem oz. zaščitnim položajem. 
Bobek je meni in Vranetiču dejal, da se hočejo verjetno pogajati in da naj se mi 
trije napotimo proti vojaškim osebam. To smo tudi storili, pred tem pa sem še dejal 
Bobku, da bi lahko ob srečanju na sredini ploščadi zajeli oba vojaka in oficirja, v 
kolikor bi z njihove strani prišlo do zahteve, da naj zapustimo kontrolno točko. 
Bobek se z mojim predlogom ni strinjal in je nama z Vranetičem naročil, da naj ga 
pri pogajanjih varujeva in naj sva  pozorna na ostale vojake, da nas ne bi zajeli. Ko 
smo šli proti sredini ploščadi, so nam vojaki iz transporterjev in tankov kazali 
dlani z iztegnjenim sredincem. S pogajalsko trojko JLA smo se srečali točno na 
sredi ploščadi in sicer se je pogovor opravil na razdalji treh metrov. Kapetan z 

 Ves promet smo zaustavili tako, da je bila celotna mejna ploščad prazna. 
Andrej Bobek je po megafonu vsem voznikom in potnikom ter tudi delavcem 
cestnega podjetja, ki so urejali ploščad kontrolne točke ukazal, da nemudoma 
zapustijo območje blokade ter se umaknejo na varno. 
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 Okoli trinajste ure so iz Ljubljane pripeljali slovensko državno zastavo. 
Zastavo smo dvignili z vsemi častmi na posebej za to pripravljen drog ob 
kontejnerjih. Oseba, ki je pripeljala zastavo, nam je povedala, da bi zastavo 
pripeljali že dan prej, to je 25. junija 1991, vendar jim avstrijsko podjetje ni 
pravočasno dostavilo blaga za izdelavo zastav. Dan je bil zelo vroč. Promet 
potnikov po magistralni cesti Ljubljana - Zagreb je bil gost. Na mejno kontrolno 
točko je čez dan prišlo veliko novinarjev. Iz Hrvaške v Slovenijo pa je JLA na 
letališče Cerklje dovažala s helikopterji in letali okrepitve. Posamezni helikopterji 
JLA so prileteli tudi nad mejni prehod in nas opazovali iz neposredne bližine. 
Situacija je bila ves čas zelo napeta, saj smo lahko vsak čas pričakovali oborožen 
napad iz zraka ali po kopnem.

 Že pred nastopom službe smo bili seznanjeni, da je pričakovati, da bodo 
poskušali vojaki JLA zasesti kontrolno točko, saj je v Sloveniji ostalo nezasedenih 
le še nekaj kontrolnih točk. Ob prihodu na delo nam je komandir Andrej Bobek na 
krajšem sestanku razložil potek dela in ravnanje posameznikov v primeru napada 
(obramba, ravnanje z MTS, umik z lokacije ipd.). Do okoli pol osme ure zvečer je 
delo potekalo nemoteno. Nato pa so se pri nas že začeli ustavljati vozniki in nas 
obveščati, da iz smeri Zagreba proti nam po magistralni cesti pelje kolona okoli 
dvajset oklepnih in tovornih vozil z vojaki JLA.                          

 Dne 27. junija 1991 je naša skupina ponovno pričela z delom v času od 18.00 
ure do 06.00 ure naslednjega dne. Naloga skupine je bila varovati postopke 
miličnika Tomaža Sovca iz Postaje milice Brežice in miličnika, ki je prišel v 
pomoč z Gorenjske. Oba sta na točki opravljala kontrolo oseb in vozil, ki so 
vstopala v Slovenijo. Po zagotovilu vodstva UNZ Krško naj  bi prišla v pomoč 
tudi večja enota TO s protioklepnim orožjem, ki bi nam pomagali v primeru 
napada JLA, saj naša enota ni imela protioklepnega orožja.

 Nekaj voznikov tovornih vozil se je takoj ponudilo, da bi s svojimi vozili 
napravili barikado v ožini med mejnim prehodom Obrežje in bencinsko črpalko 
na Bregani (v bližini mejne črte). Komandir Andrej Bobek se je takoj odločil, da se 
s tovornimi vozili napravi ovira. Najprej smo pravokotno na cesto postavili 
tovorno vozilo s polno cisterno plina oznake butan. Z omenjenim tovornim 
vozilom smo zaprli celotno vozišče. Zaporo smo okrepili še z dvema 
polpriklopnikoma in tovornjakom s prikolico. Iz smeri Bregane je prispel tudi 
avtobus z zagrebško registracijo, katerega pa voznik ni hotel postaviti v barikado. 
Voznik avtobusa je bil nato napoten nazaj proti Bregani, pri tem pa mu je bilo 
povedano, da lahko pride v Slovenijo po obvozni poti.
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 Bobek mu je pojasnil, da o umiku ne more odločati sam in da se mora o tem 
pogovoriti s svojim vodstvom in da v kolikor bo odločeno, da ostanemo na 
kontrolni točki, bomo tudi ostali. O odločitvi naj bi bil oficir obveščen po 
petnajstih minutah. Bobek je z oficirjem govoril vseskozi slovensko, zaradi česar 
je imel kapetan zelo velike težave pri sporazumevanju. Določene besede mu je 
moral ponoviti večkrat, da ga je vsaj približno razumel. Po krajšem razgovoru so 
vojaški pogajalci odšli do svojih oklepnikov. Mi trije smo se vrnili do 
kontejnerjev. Bobek je po UKW zvezi z zadevo seznanil načelnika UNZ Krško 
Rajmunda Vebra, nakar je le-ta čez čas povratno sporočil, da naj zapustimo 
kontrolno točko. Po petnajstih minutah smo ponovno vsi trije odšli nazaj na sredo 
ploščadi, vendar pa obeh vojakov in oficirja ni bilo. Oficir je zahteval, da naj 
pridemo do oklepnega vozila, vendar pa tega nismo hoteli storiti. Vztrajali smo, 
da tudi oni pridejo na sredo ploščadi do nas, nakar so na naše vztrajanje tudi prišli. 
Bobek jim je povedal, da se bomo umaknili s kontrolne točke, vendar pa bomo 
kmalu prišli tudi nazaj. Na povedano je oficir izustil nekaj psovk. 

 V službena vozila smo zložili vso tehnično opremo, kakor tudi pijačo in hrano. 
Nazadnje smo z droga spustili slovensko zastavo, zaklenili kontejnerje in se 
napotili proti Brežicam. Zadnjih pet minut so nas vojaki zelo priganjali, da 
čimprej zapustimo kontrolno točko, sicer bodo uporabili strelno orožje. Umik je 
bil v celoti opravljen v desetih minutah. Že med vračanjem proti Brežicam smo po 
UKW zvezi slišali, da je enota JLA prebila blokado tudi v Rigoncah. Ko smo se 
pripeljali na Postajo milice Brežice, pa smo slišali sporočilo, da je bil ubit 
pripadnik TO Jernej Molan. Delavcem PTT in Elektra Krško smo naročili, da so 
odklopili na mejnem prehodu Obrežje telefon in elektriko. Predstavnika obeh 
podjetij sta v začetku komplicirala, kje imamo nalog za odklop, vendar sta na 
koncu le dojela, kaj se sploh dogaja. Prav tako je bila kasneje prekinjena tudi 
oskrba z vodo.
       

imenom Novica nam je pojasnil, da je ravnanje Slovenije v neskladju z ustavo 
SFRJ, s tem pa naj bi okrnili ozemeljsko celovitost države. Ukazal nam je, da 
moramo takoj zapustiti kontrolno točko. 

 Med tem časom sta se iz Brežic pripeljali tudi ostali  skupini PEM in se 
razmestili po pobočju nad kontrolno točko z namenom, da krijejo naš umik. Vsi 
smo tudi pričakovali enoto TO za protioklepni boj, vendar je ni bilo. 

 Oklepno mehanizirana enota JLA na mejnem prehodu Obrežje resnično ni 
ostala dolgo, saj smo ponovno začeli z delom na mejnem prehodu že v začetku 
meseca julija istega leta.
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Skupaj v vojni. Foto: Slavko Sintič.

Civilna zaščita je med vojno opravljala pomembne naloge. Foto: arhiv Naš glas.



SPOMINSKI ZBORNIK POSAVJE V LETIH 1989 - 1991

-- 116 --

 Bobek mu je pojasnil, da o umiku ne more odločati sam in da se mora o tem 
pogovoriti s svojim vodstvom in da v kolikor bo odločeno, da ostanemo na 
kontrolni točki, bomo tudi ostali. O odločitvi naj bi bil oficir obveščen po 
petnajstih minutah. Bobek je z oficirjem govoril vseskozi slovensko, zaradi česar 
je imel kapetan zelo velike težave pri sporazumevanju. Določene besede mu je 
moral ponoviti večkrat, da ga je vsaj približno razumel. Po krajšem razgovoru so 
vojaški pogajalci odšli do svojih oklepnikov. Mi trije smo se vrnili do 
kontejnerjev. Bobek je po UKW zvezi z zadevo seznanil načelnika UNZ Krško 
Rajmunda Vebra, nakar je le-ta čez čas povratno sporočil, da naj zapustimo 
kontrolno točko. Po petnajstih minutah smo ponovno vsi trije odšli nazaj na sredo 
ploščadi, vendar pa obeh vojakov in oficirja ni bilo. Oficir je zahteval, da naj 
pridemo do oklepnega vozila, vendar pa tega nismo hoteli storiti. Vztrajali smo, 
da tudi oni pridejo na sredo ploščadi do nas, nakar so na naše vztrajanje tudi prišli. 
Bobek jim je povedal, da se bomo umaknili s kontrolne točke, vendar pa bomo 
kmalu prišli tudi nazaj. Na povedano je oficir izustil nekaj psovk. 

 V službena vozila smo zložili vso tehnično opremo, kakor tudi pijačo in hrano. 
Nazadnje smo z droga spustili slovensko zastavo, zaklenili kontejnerje in se 
napotili proti Brežicam. Zadnjih pet minut so nas vojaki zelo priganjali, da 
čimprej zapustimo kontrolno točko, sicer bodo uporabili strelno orožje. Umik je 
bil v celoti opravljen v desetih minutah. Že med vračanjem proti Brežicam smo po 
UKW zvezi slišali, da je enota JLA prebila blokado tudi v Rigoncah. Ko smo se 
pripeljali na Postajo milice Brežice, pa smo slišali sporočilo, da je bil ubit 
pripadnik TO Jernej Molan. Delavcem PTT in Elektra Krško smo naročili, da so 
odklopili na mejnem prehodu Obrežje telefon in elektriko. Predstavnika obeh 
podjetij sta v začetku komplicirala, kje imamo nalog za odklop, vendar sta na 
koncu le dojela, kaj se sploh dogaja. Prav tako je bila kasneje prekinjena tudi 
oskrba z vodo.
       

imenom Novica nam je pojasnil, da je ravnanje Slovenije v neskladju z ustavo 
SFRJ, s tem pa naj bi okrnili ozemeljsko celovitost države. Ukazal nam je, da 
moramo takoj zapustiti kontrolno točko. 

 Med tem časom sta se iz Brežic pripeljali tudi ostali  skupini PEM in se 
razmestili po pobočju nad kontrolno točko z namenom, da krijejo naš umik. Vsi 
smo tudi pričakovali enoto TO za protioklepni boj, vendar je ni bilo. 

 Oklepno mehanizirana enota JLA na mejnem prehodu Obrežje resnično ni 
ostala dolgo, saj smo ponovno začeli z delom na mejnem prehodu že v začetku 
meseca julija istega leta.
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Skupaj v vojni. Foto: Slavko Sintič.

Civilna zaščita je med vojno opravljala pomembne naloge. Foto: arhiv Naš glas.
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Anton Preskar

Hrvaška figa v žepu

Anton Preskar,  stotnik Slovenske vojske

 V naslednjih dneh sem bil s strani sodelavca obveščen, stanoval je v 
neposredni bližini skladišča TO, da so ponoči teritorialci v Krškem nalagali orožje 
na tovornjake in ga vozili na Videm in Narpelj. Po polemikah v sredstvih javnega 
obveščanja mi je bilo jasneje, zakaj je prišel stotnik Teropšič na sejo in zakaj 
praznjenje skladišča v Krškem.

 

 Moj prvi stik s Teritorialno obrambo sega v mesec maj 1990, ko naj bi oddajali 
orožje TO RS v skladišča JLA. Na konstitutivno sejo Skupščine občine Brežice je 
prišel tudi poveljnik Občinskega štaba TO stotnik Mitja Teropšič. Zanimalo ga je, 
kdo bo izvoljen za predsednika skupščine. Na obrazu se mu je videlo, da ga nekaj 
hudo obremenjuje in da se želi z nekom posvetovati. Nekaj časa je bil na seji. Ker 
ni mogel dočakati glasovanja je sejo zapustil. Naslednji dan, ko sem prišel v 
službo na Agrokombinat v Krškem, sem ponovno opazil Teropšiča, tokrat v 
družbi poveljnika Občinskega štaba TO Krško Ernesta Breznikarja. 

 Po novembrskih poplavah v Posavju me je Teropšič povprašal ali bi bil 
pripravljen sodelovati z njim pri zbiranju podatkov o enotah in ljudeh zaposlenih 
v JLA. Z veseljem sem pristal v to. Želja po delu v TO je bila v meni živa vse od 
končanja služenja vojaškega roka, saj mi na Sekretariatu za obrambo Brežice 
pristojni, predvsem Rumica Topić, nikoli niso želeli prisluhniti, da bi bil 
razporejen v enote TO, ampak so me vseskozi držali razporejenega v enotah JLA 
na vojaškem letališču Cerklje ob Krki.

 

 V novembru in decembru 1990. leta mi je uspelo vzpostaviti mrežo 
informatorjev na in ob letališču Cerklje, med družinami pripadnikov JLA v 
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Kvaliteta naših radijskih zvez
je bila velikokrat odvisna
od iznajdljivosti vezistov.

Foto: Črtomir Čargo.

Nuklearna elektrarna Krško, objekt strateškega pomena. Foto: Anton Preskar.
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Nuklearna elektrarna Krško, objekt strateškega pomena. Foto: Anton Preskar.
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ANTON PRESKAR: Hrvaška figa v žepu

 Poročnik VP JLA je izstopil in me vprašal: "Jeli čoveče, kuda?" Ne vem kaj 
sem odgovoril in ali sem sploh kaj odgovoril. Ukazal mi je naj od tam "brišem." 
Ko sem stopal proti svojemu vozilu, sem bil prepričan, da me bo vojak z 
mitraljezom na tanku pokosil, ali pa poročnik, ko bo v vozilu zagledal moje 
orožje. Ko sem vstopil v vozilo in odpeljal preko železniških zapornic, sem bil 
bolj prepričan, da bom ostal živ.

 Takoj mi je bilo jasno, da naši ne bodo v Rigonce prišli pravočasno, da bi 
zasedli primerne položaje, zato sem se odločil, da grem za njimi. Ko sem se peljal 
iz Mosteca proti Dobovi, sem srečal osebni avto, ki je vozil kot na rellyju, trobil in 
imel prižgane smerokaze. Po prihodu do železniških zapornic pri livarni sem pred 
sabo ob livarni zagledal policijsko stoenko in tank. Pomislil sem, naši miličniki so 
zaustavili tank JLA. Zapeljal sem na desni rob ceste. Vozilo obrnil v smer proti 
Brežicam, odpel opasač s pištolo in odložil radijsko postajo. Ko sem izstopal iz 
vozila, sem ob zapornicah opazil Staneta Žnideriča, ki je dogajanje opazoval. Ko 
sem naredil nekaj korakov proti tanku, se je iz stoenke dvignil mož z belim 
oprtnikom. V tistem trenutku se mi je posvetilo, da je to Vojaška policija JLA in da 
je v Rigoncah nekaj zelo narobe.

       Pripeljal sem se v Dobovo, do diskoteke Maksimiljan. K meni je stopil Franci 
Molan in neki šofer komunalnega podjetja, ki sta pripeljala tovornjaka polna 
gramoza za barikade. Franci mi je porinil ključe in rekel: "Delaj kar hočeš, midva 
beživa od tod." Tovornjaka sem postavil preko ceste. Neki  domačin  je  pripeljal  
še  traktorsko prikolico in krožne brane. Med tem časom sta  mi pristopila 
dopisnik in snemalec RTV Rovan in Grajželj in hotela vedeti kaj se dogaja. V 
tistem trenutku smo zaslišali iz Cerkelj odmeve granat. Vedel sem, da so naši z 
minometi napadli letališče. Nekaj minut kasneje smo videli letala in helikopterje 
JLA, ki so bežali proti Zagrebu. Tako nizkega letenja do tedaj še nisem videl. 
Prepričan sem bil, da je pilote strah sestrelitve in da štejejo dolge sekunde, preden 
bodo preleteli na Hrvatsko.

 Odločil sem, da se v Rigonce odpeljem ob železniškem nasipu, ki je dajal 
kritje in da ugotovim, kaj je z našimi fanti. Po prihodu v Rigonce sem vozilo pustil 
ob vasi in odšel peš proti gasilskemu domu. V vasi je vladala smrtna tišina. Za 
steno neke hiše sem opazil Tomaža Kodriča, na cesti pa mlako krvi. Vedel sem, da 
je hudo. Neki vaščan mi je kazal naj vstopim v gasilski dom. Na ozki mizi je mrtev 
ležal  Jernej Molan. Povedali so mi, da so enega ranjenega odpeljali v bolnico. 
Takoj se mi je posvetilo, da je bil to tisti avto, ki sem ga srečal na Mostecu. 
Vaščanom sem dejal, da bom obvestil pristojno službo, da poskrbi za Jerneja.
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SPOMINSKI ZBORNIK POSAVJE V LETIH 1989 - 1991

 Dne 24. junija 1991 se je začela izvajati mobilizacija, da bi tako dopolnjevali 
enote TO. Po neprespani noči in delu na protiobveščevalni zaščiti mobilizacijskih 
zbirališč ter sekretariata za obrambo Brežice sem okoli pol desete ure 25. junija 
1991 odšel domov v Globoko k staršem. V prosvetnem domu, dvesto metrov od 
naše hiše, je bila nameščena 227. četa za ognjeno podporo 25. območnega štaba 
Teritorialne obrambe Brežice. Ravno ko sem zajtrkoval, se je na dvorišče pripeljal 
kombi JLA poln vojakov. Oče je šel iz hiše do njih, sam pa sem stekel na podstrešje 
in z ročno bombo in pištolo v rokah čakal kaj se bo zgodilo. Iz kombija je stopil 
poročnik vojaške policije JLA Branko Sakać in očeta vprašal kje ima sina. Oče mu 
je odgovoril, da me že tri dni ni videl in da živim v Krškem. Sakać se je ozrl po 
mojem avtomobilu, s katerim sem prišel domov in ga vprašal čigav je. Oče mu je 
odgovoril, da je njegov. Sakać se je pričel  obotavljati. Ni vedel ali naj vstopi v 
hišo ali kako drugače ukrepa, saj je vedel, da so teritorialci v neposredni bližini. 
Pogledal je očeta in mu osorno zabrusil:  "Dobićemo mi tvoga sina!" Kombi se je 
odpeljal  mimo prosvetnega doma proti Brežicam. Oče je prišel v hišo in me 
vprašal zakaj me iščejo. Prikrivanje ni imelo več smisla. Povedal sem mu, da 
zbiram podatke o JLA in naj bo previden. Po prihodu na območni štab me je 
stotnik Teropšič skušal prepričati naj z delom preneham, češ da so me odkrili. Ni 
mi bilo vseeno. Spomin na jutranje doživetje je bil še svež, vendar niti pomislil 
nisem, da bi prenehal. Odgovoril sem mu: "Mitja, sedaj je prepozno." 

Brežicah in tistimi, ki so delali na letališču Pleso in poveljstvu letalskega korpusa 
v Zagrebu. Tako smo vsakodnevno spremljali njihove odhode na delo, aktivnosti 
znotraj enot JLA in njihove aktivnosti v Brežicah.

 Zadnji teden pred osamosvojitvijo je na gradu Mokrice potekal sestanek med 
delegacijama Slovenije, katero sta vodila Janez Janša in Igor Bavčar in Hrvaške, 
katero sta vodila Špegelj in Boljkovac. Med ostalim je prišlo do dogovora, da v 
primeru napada enot JLA na Slovenijo iz vojašnic na hrvaškem o tem nemudoma 
obveščajo pristojne organe v Sloveniji. Dne 27. junija 1991 me je okoli pol šeste 
ure popoldne po telefonu v naš center za obveščanje v Brežicah poklical operater 
centra Zaprešič in mi dejal: "Prema vama ide kolona tenkova i oklopnjaka!" 
Vprašal sem ga: "Kje je ta kolona sedaj?" Odgovoril mi je: "Sada se nalazi ispred 
Zaprešiča." Takoj sem poklical 25. Obm ŠTO Brežice. Na telefonu se je oglasil 
stotnik Anton Čančer, ki je obvestilo sprejel. Slabih deset minut po tem sporočilu 
iz Zaprešiča se je zopet oglasil operativec njihovega centra in mi dejal: "Sad jih 
imate več u Laduču." Odgovoril sem mu: “Kaj me nateguješ, saj ni možno, da v 
desetih minutah prevozijo dvajset kilometrov."  Odgovoril mi je: "Izvini ali tako 
stvari stoje." Takoj sem ponovno poklical štab TO in stotniku Čančerju povedal. 
Odgovoril mi je: "Madona, jaz sem ravnokar naše poslal dol."
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nato podpisala prestopni izjavi. Igor Lihteneger in Uroš Štuhec sta bila vojaka iz 
Jastrebarskega in sta bila na služenju vojaškega roka od septembra 1990.

 V popoldanskem času smo se odločili, da stopimo do komandirja enote JLA v 
Dobovi in mu predamo pismo, v katerem mu predlagamo, da se enota vrne na 
Hrvaško ali pa prestopi v vrste TO. Za pisanje in predajo pisma smo določili 
sekretarja Skupščine občine Brežice Darka Bukovinskega. Zavarovanje predaje 
pa sva izvajala skupaj s stotnikom Viktorjem Pšeničnikom. Zasedla sva položaja v 
neposredni bližini enote JLA ob betonski ograji, Darko pa je odšel h kapetanu JLA 
in mu predal pismo. Kapetan ga je prebral,  nekaj minut sta se celo pogovarjala. 
Ko smo se umaknili do dobovske pošte, je Darko povedal, da je bil kapetan najprej 
zelo jezen, na koncu mu je dejal, da bo o pismu poročal nadrejenim. Posledica 
pobega dveh vojakov in tega pisma je bila, da je JLA okoli pol devetih zvečer v 
Dobovi zamenjala celotno moštvo, vključno s poveljujočim kadrom.

 Ob 20. uri sem obiskal svoje znance v gostilni Dalmatinec v Šenkovcu na 
Hrvaškem. Naročil sem pijačo in stekel je pogovor. Natakar mi je pripovedoval o 
včerajšnjem dogajanju, ko so tanki JLA prodirali proti Dobovi. Izvedel sem, da so 
ljudje v vasi Harmica s traktorji in kmetijskimi stroji zaprli cesto. Na kraj je prišla 
hrvaška policija in zahtevala, da cesto sprostijo. Nekateri so se upirali in policija je 
uporabila tudi pendreke, da je dosegla sprostitev ceste. Prisotni v gostilni so bili 
nad početjem svoje policije zgroženi. Neki gost je dejal: "Šta će naša policija da 
radi kad će nas napasti armija?" Takrat mi je bilo jasno, da so se Hrvatje z našimi 
vseskozi pogovarjali in dogovarjali s figo v žepu. 

 Na koncu tega prispevka naj zapišem, da je zelo težko le na nekaj straneh 
opisati vsa doživetja in dogodke, ki so mi ostali v spominu. Med njimi je tudi 2. 
julij, ko sem bil ranjen.  

 Največja zahvala velja moji ženi in sinu ter staršem, ki so mi takrat stali ob 
strani. V najhujših časih med oktobrom 1990 in novembrom 1991 mi žena ni 
nikoli odrekla podpore in zaupanja, tudi za ceno, da me sin ni videl tudi po tri dni 
na teden in jih je JLA vseskozi nadzirala. 
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 Videl sem, da njunega pobega nadrejeni niso opazili, zato sem tudi jaz stekel 
proti vozilu. Ko vojaka vskočita v vozilo, pohodim plin do konca in v vzratnem 
ogledalu gledam, kdaj se bodo pojavili oklepniki JLA. Tik pred železniškem 
prehodom opazim, da se za nami pelje kampanjola JLA. Še pospešim vožnjo in 
zavijem v vas Sela. Kampanjola se pred vasjo ustavi. Spoznal sem, da smo uspeli. 
Vojaka sem odpeljal na Sekretariat za obrambo, kjer sta najprej poklicala starše in

 Po isti poti sem se vrnil v Brežice, odšel sem na 25. Obm ŠTO Brežice. Tu sem 
našel le stražarje, ostali so se preselili na drugo lokacijo. Nato sem šel na občino, 
kjer je bila prava norija. Do pol enajstih zvečer smo obrambne načrte in razne 
druge dokumente odpeljali v gasilski dom Globoko. Ob treh zjutraj 28. junija 
1991 je v Globoko prišel Jože Blažinč. Povedal mi je, da so v Rigoncah še zmeraj 
teritorialci, ki ne vedo kam. Rekel sem mu naj jih pripelje v Globoko, sam pa bom 
poskrbel za naprej. Tako je okoli četrte ure s tremi osebnimi vozili pripeljal 
petnajst ali sedemnajst ljudi. Presedli so v naša vozila in preko Pišec smo jih 
prepeljali v štab, ki je bil v osnovni šoli na Sromljah. V štabu je vladala smrtna 
tišina in pretresenost zaradi Jernejeve smrti in Finkove ranitve.

 Okoli devete ure sem se vrnil v Brežice in v pisarni me je čakal Sandi Šumlaj. 
Povedal mi je, da so tanki JLA zaobšli barikado in da so se vkopali v bližini 
Železniške postaje Dobova, kjer se je z njimi pogovarjal. Med vojaki sta tudi dva 
Slovenca, vsi skupaj pa so prepričani, da se nahajajo na avstrijski meji in da 
Jugoslavijo napadajo zunanji sovražniki. Vprašal sem ga ali je pripravljen 
pomagati, da ta dva Slovenca potegnemo ven. Sandi je bil takoj za stvar, toda kako 
jih prepričati, da so v Sloveniji, v Dobovi in da so zavedeni. Na list papirja smo 
napisali: “Ste v Dobovi, Občina Brežice,”z mojim podpisom in štampiljko. 
Poklical sem komandirja Postaje milice Brežice Zlatka Pirša in mu povedal kaj 
nameravamo. Naš načrt je bil preprost in zelo nevaren. Jaz pustim vozilo na cesti 
železniška postaja - železniški prehod Sela z prižganim motorjem in odprtimi 
vrati. Njihov beg, potem, ko jima skrivaj damo listek, če se zanj odločijo, krijem s 
hiše, kjer imam odličen pregled nad celotno enoto JLA.

 Zadevo smo pričeli izvajati okoli pol dvanajste ure. Vse je potekalo po načrtu. 
Imeli smo srečo, ker se je ob enoti  nabralo okoli dvajset radovednežev in 
poveljujoči niso imeli nadzora nad dogajanjem v enoti. Ko sta vojaka prebrala 
papir, ki jima ga je izročil Sandi, sta se začela ozirati. Sandi jima je pokazal smer. 
Vedel sem, da sta se odločila za pobeg. Videl sem, da je poročnik JLA šel v bližnjo 
pizzerijo, kapetan pa je bil zaposlen s civilisti. Vojaka sta stekla proti mojemu 
vozilu. Za hip sem počakal. 
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ANTON PRESKAR: Hrvaška figa v žepu

nato podpisala prestopni izjavi. Igor Lihteneger in Uroš Štuhec sta bila vojaka iz 
Jastrebarskega in sta bila na služenju vojaškega roka od septembra 1990.

 V popoldanskem času smo se odločili, da stopimo do komandirja enote JLA v 
Dobovi in mu predamo pismo, v katerem mu predlagamo, da se enota vrne na 
Hrvaško ali pa prestopi v vrste TO. Za pisanje in predajo pisma smo določili 
sekretarja Skupščine občine Brežice Darka Bukovinskega. Zavarovanje predaje 
pa sva izvajala skupaj s stotnikom Viktorjem Pšeničnikom. Zasedla sva položaja v 
neposredni bližini enote JLA ob betonski ograji, Darko pa je odšel h kapetanu JLA 
in mu predal pismo. Kapetan ga je prebral,  nekaj minut sta se celo pogovarjala. 
Ko smo se umaknili do dobovske pošte, je Darko povedal, da je bil kapetan najprej 
zelo jezen, na koncu mu je dejal, da bo o pismu poročal nadrejenim. Posledica 
pobega dveh vojakov in tega pisma je bila, da je JLA okoli pol devetih zvečer v 
Dobovi zamenjala celotno moštvo, vključno s poveljujočim kadrom.

 Ob 20. uri sem obiskal svoje znance v gostilni Dalmatinec v Šenkovcu na 
Hrvaškem. Naročil sem pijačo in stekel je pogovor. Natakar mi je pripovedoval o 
včerajšnjem dogajanju, ko so tanki JLA prodirali proti Dobovi. Izvedel sem, da so 
ljudje v vasi Harmica s traktorji in kmetijskimi stroji zaprli cesto. Na kraj je prišla 
hrvaška policija in zahtevala, da cesto sprostijo. Nekateri so se upirali in policija je 
uporabila tudi pendreke, da je dosegla sprostitev ceste. Prisotni v gostilni so bili 
nad početjem svoje policije zgroženi. Neki gost je dejal: "Šta će naša policija da 
radi kad će nas napasti armija?" Takrat mi je bilo jasno, da so se Hrvatje z našimi 
vseskozi pogovarjali in dogovarjali s figo v žepu. 

 Na koncu tega prispevka naj zapišem, da je zelo težko le na nekaj straneh 
opisati vsa doživetja in dogodke, ki so mi ostali v spominu. Med njimi je tudi 2. 
julij, ko sem bil ranjen.  

 Največja zahvala velja moji ženi in sinu ter staršem, ki so mi takrat stali ob 
strani. V najhujših časih med oktobrom 1990 in novembrom 1991 mi žena ni 
nikoli odrekla podpore in zaupanja, tudi za ceno, da me sin ni videl tudi po tri dni 
na teden in jih je JLA vseskozi nadzirala. 
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Jože Košir

Zakaj iz Sevnice?

Jože Košir, stotnik, pomočnik za operativne zadeve 2./22. BR SV

 Kot pripadnik rezervne sestave Občinskega štaba za Teritorialno obrambo 
Sevnica sem od rezervnega kapetana 1. razreda Ivana Božiča, komandanta OŠTO, 
leta 1989 prejel vabilo na usposabljanje. Načrtovano je bilo streljanje iz več 
orožij. Na vabilu je pisalo, da je streljanje del priprav na “preverko?” Sledilo je 
pisno obvestilo, da moram do 3. julija 1989 sporočiti kdaj in kje bom v času 
dopustov. Najbolj pa so mi ostali v spominu dogodki, ki jih bom v nadaljevanju na 
kratko opisal.

popoldanskem času v prostorih OŠTO Sevnica. Seznanil me je, da izbira izmed 
najzauplivejšimi pripadniki rezervne sestave ljudi, ki bi bili pripravljeni 
sodelovati. Namenjeni naj bi bili za izvedbo nalog strogo zaupne narave, 
predvsem povezanih z varovanjem občinskih organov, premikih dokumentacije, 
orožja in podobno. Seznanil me je tudi, da bom v hrambo na dom prejel orožje in 
strelivo ter radijsko postajo. Ne vedoč v kaj se pravzaprav spuščam, sem takoj 
brez premisleka pristal na sodelovanje.    

 Dne 19. oktobra 1990 je Ognjenovič povabil na sestanek v prostore OŠTO 
izbrane pripadnike rezervne sestave. To smo bili: Ljubo Motore, referent za 
masovno izvidniško obveščevalno dejavnost v OŠTO, Franc Rupret, 
politkomisar v OŠTO, Drago Slukan, komandir 71. čete TO Krajevne skupnosti 
Sevnica, Jože Košir, pomočnik za obveščevalne zadeve v OŠTO. Na kratko nas je 
med seboj spoznal, sicer smo se vsi že od prej dobro poznali, seznanil z namenom 
in dolžnostmi in opozoril na konspirativnost. Med seboj smo si izmenjali 
telefonske številke in naslove. Prejeli smo razpoznavne znake in načrt zvez.

 Bilo je v oktobru 1990, ko me je rezervni stotnik Mirko Ognjenovič, pripadnik 
stalne sestave OŠTO Sevnica, povabil na skrivni razgovor. Dobila sva se v
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avtomobilskem prtljažniku. Čakal sem pozno v noč. Naslednjega dne sem iz 
službe poklical Ognjenoviča. Nič ni bilo novega. Z Rupretom sva bila zaposlena v 
delovni organizaciji Kopitarna Sevnica. Med delovnim časom sva se nekje sestala 
in na kratko izmenjala nekaj besed o pretekli bojni akciji in neprespanih dveh 
nočeh. 

 V mesecu decembru smo nekateri iz EPN pričeli dežurati na OŠTO. Dežurstvo 
je trajalo štiriindvajset ur. Točnega datuma nastopa na dežurstvo in števila dni se 
ne spominjam. V Kopitarni sem nenehno prosil in nato samo obveščal  šefinjo 
Albino Polutnik (vodja kontrolne službe v Kopitarna Sevnica), da imam “orožne 
vaje”. Zaradi razumevanja mi ni nikoli delala problemov ali postavila pod 
vprašanje moje angažiranje na tako imenovanih “orožnih vajah”. Dežural sem v 
povprečju 3- 4 krat mesečno, do preoblikovanja občinskih štabov v 25. območni 
štab Teritorialne obrambe Brežice v mesecu maju 1991. 

 Dopoldne, 19. junija 1991, me je Ognjenovič obiskal v Kopitarni. Na sebi je 
imel že novo bojno uniformo TO. Na vhodu me je zaprosil, če bi bil pripravljen 
sodelovati v pripravi, izdelavi dokumentov in mobilizaciji na novo ustanovljenih 
enot oz. čet za posebne namene in  nato prevzeti del nalog v centru, kjer bi enote 
usposabljali. Povabil sem ga v pisarno. V pisarni sva Polutnikovo seznanila o moji 
odsotnosti z dela za nedoločen čas. Polutnikova, kot vedno, ni nasprotovala, celo 
podpirala je mojo odsotnost in zagotovila, da bo v primeru nerazumevanja 
nekaterih vodilnih v delovni organizaciji uredila vse potrebno. Po kavici sem se 
poslovil in z Ognjenovičem odpeljal na sedež 25. ObmŠTO v Brežice. Pričela sva 
z izdelovanjem dokumentov. Ognjenovič me je vprašal katerega izmed poznanih 
in preverjenih teritorialcev bi še aktivirala za pomoč. Predlagal sem mu Rupreta. 
Strinjal se je in ga nato poklical, tako da smo naslednji dan skupaj nadaljevali delo. 
Spominjam se, da mi je Ognjenovič pred odhodom na malico v blagovnico izročil 
pištolo Zastava 7,65 mm za lastno obrambo. Tega dne smo delali, dokler 
dokumentov nismo  izdelali. Naslednjega dne, 21. junija 1991, je bila zbrana 
sevniška četa za posebne namene pri skladišču TO za Postajo milice v Sevnici. 
Isto zborno mesto je imela tudi sevniška  četa za ognjeno podporo. Ker so za ČOP 
preklicali aktivnosti, je bila istega dne odpuščena. Sevniško četo za posebne 
namene smo delno popolnili z intendantsko opremo že na zbornem mestu, 
predvsem z bojno uniformo. Večji del enote smo zadolžili z bojno uniformo tip 
JNA šele po nekaj dneh v centru na Planinski cesti v Sevnici. V center je prispela 
tudi krška četa za posebne namene. Po nekaj dneh je Ognjenovič odšel po ukazu 
poveljnika 25. ObmŠTO Brežice na nove naloge. Organizacijo življenja in dela 
ter usposabljanja v centru sva po odhodu Ognjenoviča vodila z Rupretom dalje. V 
usposabljanje obeh čet je bil vključen tudi podporočnik Igor Prah iz 174. 

SPOMINSKI ZBORNIK POSAVJE V LETIH 1989 - 1991
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Skladiščnik OŠTO, zastavnik Vili Logar, nas je zadolžil z orožjem. Ljubo Motore 
je prejel API Škorpijon 7,65 mm in 1 b/k streliva, Franc Rupret je prejel API 
Škorpijon 7,65 mm in 1 b/k streliva, Drago Slukan je prejel AP AB-2 7,62 mm in 1 
b/k streliva, Jože Košir je prejel AP AB-2 7,62 mm in 1 b/k streliva. Radijske 
postaje smo prejeli Slukan, Rupret in Košir. Za sprejem orožja smo prejeli tudi 
potrdila. Doma sem našel mesto, ki je bilo primerno za hranitev orožja in streliva. 

 V novembru je bila na nivoju OŠTO Sevnica ustanovljena Enota za posebne 
namene (EPN) moči pehotnega voda. V sestavo te enote smo bili vključeni tudi 
Motore, Rupret, Slukan in Košir. Sestanek je bil v sredini meseca novembra v 
prostorih sejne sobe Občine Sevnica. Spominjam se, da nekateri izmed vabljenih 
niso pristali na sodelovanje oz. so imeli za to razne opravičljive razloge. Ne 
spominjam se datuma, kdaj so prejeli ostali pripadniki enote oborožitev. Za 
komandirja EPN je bil s strani komandanta OŠTO Sevnica imenovan stotnik 
Ognjenovič, za namestnika pa stotnik Košir. V začetku decembra je bila EPN 
sklicana pri šoli Ane Gale v Sevnici. Datuma se ne spominjam, ura sklica pa je bila 
ob 18.00. Iz zbornega mesta smo se v koloni premaknili do sedeža občine in 
oddelka za ljudsko obrambo, kjer smo zasedli načrtovane položaje. Po analizi smo 
se po ulicah Sevnice premaknili do zbornega mesta. Namen sklica je bil tudi 
psihološki, saj so prebivalci mesta Sevnice videli, da smo pripravljeni in imamo 
tudi orožje. Naslednji sklic EPN je bil 9. decembra 1990 pri skladišču orožja in 
opreme   TO  Sevnica,  za  postajo  milice. Naloga  enote  je bila zavarovati OLO 
Sevnica ob morebitnem odvzemu naborne dokumentacije s strani JLA. Namestili 
smo se v zgornje prostore    skladišča,  organizirali   dežurno   službo   in  bili v 
pripravljenosti. V jutranjih urah, 10. decembra 1990, me je Ognjenovič po 
telefonu obvestil, da je “milica” legitimirala podoficirja JLA, ki se je gibal v 
rajonu avtobusne postaje (to je v bližini skladišča TO, kjer smo bili nastanjeni). 
Podoficir naj bi imel potni nalog komande JLA iz Novega mesta za potovanje na 
relaciji Novo mesto - Sevnica - Celje. Ognjenovič je ukazal premakniti enoto do 
občine in zavarovati OLO v skladu z načrtom. Sklical sem fante, jih seznanil s 
situacijo in nalogo. Vsi do zadnjega smo zapustili prostore skladišča in se s 
svojimi prevoznimi sredstvi premaknili do občine.  Ognjenovič je enoto v skladu 
z načrtom razporedil na položaje. Položaji so bili po okoliških zgradbah, dobro 
maskirani in pregledni. Moje mesto je bilo na samem sedežu OLO v pisarni pri 
oknu, kjer je bil dober razgled na Glavni trg, kjer smo pričakovali prihod JLA. 
Prepričan sem bil, da bo JLA izvedla načrtovano nalogo. Na srečo se najhujše ni 
zgodilo. JLA ni izvedla naloge odvzema naborne dokumentacije. V popoldanskih 
urah smo po ukazu Ognjenoviča zapustili položaje. Zbrali smo se na dvorišču pred 
stavbo OLO. Ob razpustu je dejal: “Bodite dosegljivi in pripravljeni. Nič ne vemo 
kaj sledi!” Doma sem napolnil radijsko napravo. Orožje in strelivo sem pustil v 
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povprečju 3- 4 krat mesečno, do preoblikovanja občinskih štabov v 25. območni 
štab Teritorialne obrambe Brežice v mesecu maju 1991. 

 Dopoldne, 19. junija 1991, me je Ognjenovič obiskal v Kopitarni. Na sebi je 
imel že novo bojno uniformo TO. Na vhodu me je zaprosil, če bi bil pripravljen 
sodelovati v pripravi, izdelavi dokumentov in mobilizaciji na novo ustanovljenih 
enot oz. čet za posebne namene in  nato prevzeti del nalog v centru, kjer bi enote 
usposabljali. Povabil sem ga v pisarno. V pisarni sva Polutnikovo seznanila o moji 
odsotnosti z dela za nedoločen čas. Polutnikova, kot vedno, ni nasprotovala, celo 
podpirala je mojo odsotnost in zagotovila, da bo v primeru nerazumevanja 
nekaterih vodilnih v delovni organizaciji uredila vse potrebno. Po kavici sem se 
poslovil in z Ognjenovičem odpeljal na sedež 25. ObmŠTO v Brežice. Pričela sva 
z izdelovanjem dokumentov. Ognjenovič me je vprašal katerega izmed poznanih 
in preverjenih teritorialcev bi še aktivirala za pomoč. Predlagal sem mu Rupreta. 
Strinjal se je in ga nato poklical, tako da smo naslednji dan skupaj nadaljevali delo. 
Spominjam se, da mi je Ognjenovič pred odhodom na malico v blagovnico izročil 
pištolo Zastava 7,65 mm za lastno obrambo. Tega dne smo delali, dokler 
dokumentov nismo  izdelali. Naslednjega dne, 21. junija 1991, je bila zbrana 
sevniška četa za posebne namene pri skladišču TO za Postajo milice v Sevnici. 
Isto zborno mesto je imela tudi sevniška  četa za ognjeno podporo. Ker so za ČOP 
preklicali aktivnosti, je bila istega dne odpuščena. Sevniško četo za posebne 
namene smo delno popolnili z intendantsko opremo že na zbornem mestu, 
predvsem z bojno uniformo. Večji del enote smo zadolžili z bojno uniformo tip 
JNA šele po nekaj dneh v centru na Planinski cesti v Sevnici. V center je prispela 
tudi krška četa za posebne namene. Po nekaj dneh je Ognjenovič odšel po ukazu 
poveljnika 25. ObmŠTO Brežice na nove naloge. Organizacijo življenja in dela 
ter usposabljanja v centru sva po odhodu Ognjenoviča vodila z Rupretom dalje. V 
usposabljanje obeh čet je bil vključen tudi podporočnik Igor Prah iz 174. 
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Skladiščnik OŠTO, zastavnik Vili Logar, nas je zadolžil z orožjem. Ljubo Motore 
je prejel API Škorpijon 7,65 mm in 1 b/k streliva, Franc Rupret je prejel API 
Škorpijon 7,65 mm in 1 b/k streliva, Drago Slukan je prejel AP AB-2 7,62 mm in 1 
b/k streliva, Jože Košir je prejel AP AB-2 7,62 mm in 1 b/k streliva. Radijske 
postaje smo prejeli Slukan, Rupret in Košir. Za sprejem orožja smo prejeli tudi 
potrdila. Doma sem našel mesto, ki je bilo primerno za hranitev orožja in streliva. 

 V novembru je bila na nivoju OŠTO Sevnica ustanovljena Enota za posebne 
namene (EPN) moči pehotnega voda. V sestavo te enote smo bili vključeni tudi 
Motore, Rupret, Slukan in Košir. Sestanek je bil v sredini meseca novembra v 
prostorih sejne sobe Občine Sevnica. Spominjam se, da nekateri izmed vabljenih 
niso pristali na sodelovanje oz. so imeli za to razne opravičljive razloge. Ne 
spominjam se datuma, kdaj so prejeli ostali pripadniki enote oborožitev. Za 
komandirja EPN je bil s strani komandanta OŠTO Sevnica imenovan stotnik 
Ognjenovič, za namestnika pa stotnik Košir. V začetku decembra je bila EPN 
sklicana pri šoli Ane Gale v Sevnici. Datuma se ne spominjam, ura sklica pa je bila 
ob 18.00. Iz zbornega mesta smo se v koloni premaknili do sedeža občine in 
oddelka za ljudsko obrambo, kjer smo zasedli načrtovane položaje. Po analizi smo 
se po ulicah Sevnice premaknili do zbornega mesta. Namen sklica je bil tudi 
psihološki, saj so prebivalci mesta Sevnice videli, da smo pripravljeni in imamo 
tudi orožje. Naslednji sklic EPN je bil 9. decembra 1990 pri skladišču orožja in 
opreme   TO  Sevnica,  za  postajo  milice. Naloga  enote  je bila zavarovati OLO 
Sevnica ob morebitnem odvzemu naborne dokumentacije s strani JLA. Namestili 
smo se v zgornje prostore    skladišča,  organizirali   dežurno   službo   in  bili v 
pripravljenosti. V jutranjih urah, 10. decembra 1990, me je Ognjenovič po 
telefonu obvestil, da je “milica” legitimirala podoficirja JLA, ki se je gibal v 
rajonu avtobusne postaje (to je v bližini skladišča TO, kjer smo bili nastanjeni). 
Podoficir naj bi imel potni nalog komande JLA iz Novega mesta za potovanje na 
relaciji Novo mesto - Sevnica - Celje. Ognjenovič je ukazal premakniti enoto do 
občine in zavarovati OLO v skladu z načrtom. Sklical sem fante, jih seznanil s 
situacijo in nalogo. Vsi do zadnjega smo zapustili prostore skladišča in se s 
svojimi prevoznimi sredstvi premaknili do občine.  Ognjenovič je enoto v skladu 
z načrtom razporedil na položaje. Položaji so bili po okoliških zgradbah, dobro 
maskirani in pregledni. Moje mesto je bilo na samem sedežu OLO v pisarni pri 
oknu, kjer je bil dober razgled na Glavni trg, kjer smo pričakovali prihod JLA. 
Prepričan sem bil, da bo JLA izvedla načrtovano nalogo. Na srečo se najhujše ni 
zgodilo. JLA ni izvedla naloge odvzema naborne dokumentacije. V popoldanskih 
urah smo po ukazu Ognjenoviča zapustili položaje. Zbrali smo se na dvorišču pred 
stavbo OLO. Ob razpustu je dejal: “Bodite dosegljivi in pripravljeni. Nič ne vemo 
kaj sledi!” Doma sem napolnil radijsko napravo. Orožje in strelivo sem pustil v 
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poveljstva čete, sem namestil bolničarje in del zaledja. Vojaki so se na položajih 
dobro vkopali in maskirali. Nekateri so iz položajev predvideli celo več smeri 
izmika. Izdelali so prave zemljanke. Položaj za netrzajni top so izdelali za stoječi 
položaj. Pri tem so smiselno uporabili razne materiale, ki so jih našli v gozdu ali 
celo dobili na kmetijah. 

 Iz smeri Drnovega je po avtocesti z vozilom pridrvela skupina 
Intervencijskega voda Krško, ki jo je vodil Jože Arh. Ustavili so nižje od barikade, 
nasproti položajev prvega voda sevniške čete. Zaradi različnosti razpoznavnih 
znakov  “parol” k sreči ni prišlo do spopada. V tem času sta na položaje prišla 
stotnik Mirko Ognjenovič in stotnik 1. stopnje Mitja Teropšič. Seznanil sem ju s 
situacijo. Na jasi pred avtocesto je Vojko Kotnik imel zastražene ujetnike. 
Teropšič je spregovoril s kapetanom JLA, ki se mu je pritožil, da mu je Kotnik vzel 
pištolo. Teropšič je Kotniku vzel pištolo, izpraznil nabojnik in kapetanu vrnil 
pištolo in posebej naboje. Teropšiču sem predal zaplenjene dokumente zvez, ki so 
služili sovražniku za povezavo med vozili v koloni in nadrejeno komando. 
Dokumente zvez so naši vezisti v štabu s pridom uporabili za prisluškovanje 
pogovorov v koloni in med majorjem Prodanovičem in pomočnikom komandanta

 Ponoči iz 30. junija na 1. julij 1991 sem še enkrat obšel enote. O posebnostih 
poveljniki vodov niso poročali, vsi so bili seznanjeni z razpoznavnimi znaki. Po 
prihodu v poveljstvo čete sem preveril zavarovanje in se odpravil k potrebnemu 
počitku. Varnostnik Trkaj in voznik Brlogar sta počivala v kombiju pri domačiji, z 
zalednikom Dragom Novšakom sva si uredila ležišče v poslopju domačije, kjer je 
bil nekdaj mlin. Na stopnicah, pred vhodom v prostor, sem namestil star ležalnik, 
ki naj bi bil namenjen kot opozorilo v primeru prihoda nepovabljenih. Ob ležišču 
sem imel dve bombi in orožje. Približno med tretjo in pol četrto uro zjutraj me je 
vezist, ko je drvel po stopnicah do prostora kjer sva z Novšakom počivala ob 
klicanju: “Stotnik Košir, stotnik Košir!” in ropotanju ležalnika zbudil. Planil sem 
pokonci. Vojak Žnidar je poročal, da prihaja oklepna kolona iz smeri Ljubljane. 
Začudeno sem ga vprašal: “Kako iz te smeri, saj morebitni napad pričakujemo 
seveda iz smeri Zagreba?” Po telefonu Jožice Puntar sem poklical poveljnika 
Breznikarja. Informiral sem ga o prejetem obvestilu. Breznikar mi je po kratkem 
premisleku ukazal: “Udarite z vsemi sredstvi po koloni!” Varnostnika, voznika in 
intendanta sem takoj napotil na položaje enote kot kurirje za prenos ukaza. Iz 
smeri Ljubljane po avtocesti je drvela kolona, ki sem jo v noči dobro slišal. V 
tistem trenutku se mi je zazdelo, da se je kolona ustavila. Odhitel sem proti 
položajem čete. Približno na pol poti me je ustavil eden izmed kurirjev. Sporočil 
je, da so ujeli predhodnico kolone. Stekel sem nazaj do telefona. Breznikarja sem 
seznanil s situacijo. Zahteval sem pomoč in pogajalce. 
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 Dne 30. junija 1991 so v Sevnici sirene naznanjale bombni napad. Ukazal sem 
alarmiranje in izmik enot v dolino reke Sevničine z vozili in strelivom. V centru je 
ostal del straže z nalogo varovanja objektov in vezist, ki je vzdrževal radijsko 
zvezo z območnim štabom. Straži sem ukazal izmik v  primeru zračnega napada. 
V gozdu pri pekarni ob Sevničini sta enoti dobro maskirali in zavarovali vozila in 
se razporedili po načelu napada iz zraka. Po približno dveh urah sem po radijski 
zvezi iz centra na Planinski dobil obvestilo, da je nevarnost zračnega napada 
preklicana in da me čaka Ognjenovič. Ognjenovič je predlagal sevniško četo za 
varovanje barikade v Krakovskem gozdu. Ker enota ni imela v sestavi komandirja 
čete, me je odredil za poveljujočega četi. Rupret je ostal s krško četo v Sevnici. V 
času zadolževanja sevniške čete z nekatero manjkajočo opremo (osebnimi 
lopatami in ostalimi sredstvi) sta prispela dva avtobusa. Za prevoz materialno 
tehničnih sredstev smo uporabili kombi. Enota je bila oborožena s puškami 
Mauser M-98 iz druge svetovne vojne tako da so vojaki zadolžili tromblonske 
nastavke za puško in tromblonske mine. Razen tromblonskih min (trenutne in 
kumulativne) smo imeli še dva zaboja ročnih bomb M-52 z vžigalnikom M-75. V 
koloni smo se premaknili v smeri Krškega. V skladišču TO v Krškem, pri postaji 
milice, smo se dopolnili z ostalo mankajočo opremo. Po prihodu v zaselek Topol 
pri Veliki vasi me je Ognjenovič seznanil s poveljujočim enote na položaju. To je 
bil zastavnik Edi Zanut iz 25. ObmŠTO Brežice, enota pa je bila iz Občine 
Brežice. Z Zanutom sva se dobro poznala še iz časov usposabljanj mladincev 
prostovoljcev v enotah TO. Obšla sva enoto, ki je bila na položaju in nato opravila 
menjavo. Po kosilu sem sklical komandirje vodov. Seznanil sem jih z namenom in 
ciljem naloge. Razporedili smo enote na položaj. V beležnico sem vrisal skico 
razporeditve enot. 

 V gozdu severno od ceste Velika vas - Rimš sem razporedil tri vojake s 
puškami ter tromblonskimi minami z nalogo obrambe hrbta enote in poveljstva 
čete. V četni postaji za oskrbo, približno na polovici poti od položajev do

protidiverzantskega voda TO Brežice in Viktor Pšeničnik iz stalne sestave 25. 
ObmŠTO Brežice.

    
 Poveljstvo čete je bilo nameščeno v zaselku Topol na domačiji Jožice Puntar v 
sestavi: komandir čete stotnik Jože Košir, varnostnik Silvo Trkaj, zalednik Drago 
Novšak, vezist-kurir, vojak Jože Žnidar, ki sem ga namestil v skladu z dogovorom 
Jožice Puntar na hodnik njenega stanovanja pri telefonu, voznik-kurir, vojak 
Anton Brlogar. Za mojega namestnika sem odredil komandirja prvega voda, 
podporočnika Bojana Flajsa, komandir drugega voda je bil podporočnik Vinko 
Kovšček in komandir tretjega voda podporočnik Vojko Kotnik.
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poveljstva čete, sem namestil bolničarje in del zaledja. Vojaki so se na položajih 
dobro vkopali in maskirali. Nekateri so iz položajev predvideli celo več smeri 
izmika. Izdelali so prave zemljanke. Položaj za netrzajni top so izdelali za stoječi 
položaj. Pri tem so smiselno uporabili razne materiale, ki so jih našli v gozdu ali 
celo dobili na kmetijah. 

 Iz smeri Drnovega je po avtocesti z vozilom pridrvela skupina 
Intervencijskega voda Krško, ki jo je vodil Jože Arh. Ustavili so nižje od barikade, 
nasproti položajev prvega voda sevniške čete. Zaradi različnosti razpoznavnih 
znakov  “parol” k sreči ni prišlo do spopada. V tem času sta na položaje prišla 
stotnik Mirko Ognjenovič in stotnik 1. stopnje Mitja Teropšič. Seznanil sem ju s 
situacijo. Na jasi pred avtocesto je Vojko Kotnik imel zastražene ujetnike. 
Teropšič je spregovoril s kapetanom JLA, ki se mu je pritožil, da mu je Kotnik vzel 
pištolo. Teropšič je Kotniku vzel pištolo, izpraznil nabojnik in kapetanu vrnil 
pištolo in posebej naboje. Teropšiču sem predal zaplenjene dokumente zvez, ki so 
služili sovražniku za povezavo med vozili v koloni in nadrejeno komando. 
Dokumente zvez so naši vezisti v štabu s pridom uporabili za prisluškovanje 
pogovorov v koloni in med majorjem Prodanovičem in pomočnikom komandanta

 Ponoči iz 30. junija na 1. julij 1991 sem še enkrat obšel enote. O posebnostih 
poveljniki vodov niso poročali, vsi so bili seznanjeni z razpoznavnimi znaki. Po 
prihodu v poveljstvo čete sem preveril zavarovanje in se odpravil k potrebnemu 
počitku. Varnostnik Trkaj in voznik Brlogar sta počivala v kombiju pri domačiji, z 
zalednikom Dragom Novšakom sva si uredila ležišče v poslopju domačije, kjer je 
bil nekdaj mlin. Na stopnicah, pred vhodom v prostor, sem namestil star ležalnik, 
ki naj bi bil namenjen kot opozorilo v primeru prihoda nepovabljenih. Ob ležišču 
sem imel dve bombi in orožje. Približno med tretjo in pol četrto uro zjutraj me je 
vezist, ko je drvel po stopnicah do prostora kjer sva z Novšakom počivala ob 
klicanju: “Stotnik Košir, stotnik Košir!” in ropotanju ležalnika zbudil. Planil sem 
pokonci. Vojak Žnidar je poročal, da prihaja oklepna kolona iz smeri Ljubljane. 
Začudeno sem ga vprašal: “Kako iz te smeri, saj morebitni napad pričakujemo 
seveda iz smeri Zagreba?” Po telefonu Jožice Puntar sem poklical poveljnika 
Breznikarja. Informiral sem ga o prejetem obvestilu. Breznikar mi je po kratkem 
premisleku ukazal: “Udarite z vsemi sredstvi po koloni!” Varnostnika, voznika in 
intendanta sem takoj napotil na položaje enote kot kurirje za prenos ukaza. Iz 
smeri Ljubljane po avtocesti je drvela kolona, ki sem jo v noči dobro slišal. V 
tistem trenutku se mi je zazdelo, da se je kolona ustavila. Odhitel sem proti 
položajem čete. Približno na pol poti me je ustavil eden izmed kurirjev. Sporočil 
je, da so ujeli predhodnico kolone. Stekel sem nazaj do telefona. Breznikarja sem 
seznanil s situacijo. Zahteval sem pomoč in pogajalce. 
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 Dne 30. junija 1991 so v Sevnici sirene naznanjale bombni napad. Ukazal sem 
alarmiranje in izmik enot v dolino reke Sevničine z vozili in strelivom. V centru je 
ostal del straže z nalogo varovanja objektov in vezist, ki je vzdrževal radijsko 
zvezo z območnim štabom. Straži sem ukazal izmik v  primeru zračnega napada. 
V gozdu pri pekarni ob Sevničini sta enoti dobro maskirali in zavarovali vozila in 
se razporedili po načelu napada iz zraka. Po približno dveh urah sem po radijski 
zvezi iz centra na Planinski dobil obvestilo, da je nevarnost zračnega napada 
preklicana in da me čaka Ognjenovič. Ognjenovič je predlagal sevniško četo za 
varovanje barikade v Krakovskem gozdu. Ker enota ni imela v sestavi komandirja 
čete, me je odredil za poveljujočega četi. Rupret je ostal s krško četo v Sevnici. V 
času zadolževanja sevniške čete z nekatero manjkajočo opremo (osebnimi 
lopatami in ostalimi sredstvi) sta prispela dva avtobusa. Za prevoz materialno 
tehničnih sredstev smo uporabili kombi. Enota je bila oborožena s puškami 
Mauser M-98 iz druge svetovne vojne tako da so vojaki zadolžili tromblonske 
nastavke za puško in tromblonske mine. Razen tromblonskih min (trenutne in 
kumulativne) smo imeli še dva zaboja ročnih bomb M-52 z vžigalnikom M-75. V 
koloni smo se premaknili v smeri Krškega. V skladišču TO v Krškem, pri postaji 
milice, smo se dopolnili z ostalo mankajočo opremo. Po prihodu v zaselek Topol 
pri Veliki vasi me je Ognjenovič seznanil s poveljujočim enote na položaju. To je 
bil zastavnik Edi Zanut iz 25. ObmŠTO Brežice, enota pa je bila iz Občine 
Brežice. Z Zanutom sva se dobro poznala še iz časov usposabljanj mladincev 
prostovoljcev v enotah TO. Obšla sva enoto, ki je bila na položaju in nato opravila 
menjavo. Po kosilu sem sklical komandirje vodov. Seznanil sem jih z namenom in 
ciljem naloge. Razporedili smo enote na položaj. V beležnico sem vrisal skico 
razporeditve enot. 

 V gozdu severno od ceste Velika vas - Rimš sem razporedil tri vojake s 
puškami ter tromblonskimi minami z nalogo obrambe hrbta enote in poveljstva 
čete. V četni postaji za oskrbo, približno na polovici poti od položajev do

protidiverzantskega voda TO Brežice in Viktor Pšeničnik iz stalne sestave 25. 
ObmŠTO Brežice.

    
 Poveljstvo čete je bilo nameščeno v zaselku Topol na domačiji Jožice Puntar v 
sestavi: komandir čete stotnik Jože Košir, varnostnik Silvo Trkaj, zalednik Drago 
Novšak, vezist-kurir, vojak Jože Žnidar, ki sem ga namestil v skladu z dogovorom 
Jožice Puntar na hodnik njenega stanovanja pri telefonu, voznik-kurir, vojak 
Anton Brlogar. Za mojega namestnika sem odredil komandirja prvega voda, 
podporočnika Bojana Flajsa, komandir drugega voda je bil podporočnik Vinko 
Kovšček in komandir tretjega voda podporočnik Vojko Kotnik.
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 Po boju v Krakovskem gozdu so bili vojaki sevniške čete nekaj dni doma na 
počitku. V centru je ostala krška četa. Po prihodu vojakov sevniške čete s počitka 
smo na Čatežu pri Brežicah formirali odred za posebne namene, v sestavi sevniška 
četa, krška četa in enota iz Brežic. Odred je bil angažiran na varovanju območja ob 
avtocesti Bregana - Čatež. Poveljstvo odreda je bilo začasno stacionirano na 
Motelu Čatež, nato v Budičevi zidanici. Odred je bil razformiran 19. julija 1991 na 
sedežu 25. ObmŠTO v Brežicah. Istega dne je sodeloval na svečani postrojitvi 
enot, ki so sodelovale v bojih na območju Posavja.
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5. armijskega območja generalom Rašeto. Naši vojaki so se oborožili z 
zaplenjenimi avtomatskimi puškami in strelivom. Pogovore smo nadaljevali pri 
poveljstvu čete. Nahranili smo vojake, ki so bili fizično in psihično povsem na 
tleh. Eden izmed njih je izjavil, da do odhoda iz kasarne niso prisegli domovini. V 
teku dopoldneva so potekali pogovori med Prodanovičem neuspešno. Na 
pogajanje s poveljnikom 2. PŠTO Dolenjske, podpolkovnikom Albinom 
Gutmanom, je Prodanovič nato pristal. Kapetana JLA sva varovala s stotnikom 
Francijem Polancem, ki je prispel iz območnega štaba kot član rezervne sestave. 
Spominjam se, da me je kapetan JLA ogovoril, zakaj ga tako budno spremljam in 
imam ves čas prst na sprožilcu. Odgovoril sem mu: “Dobro veš zakaj!” V teku dne 
so potekale priprave za napad na kolono. Po oceni položaja je bilo sklenjeno, da bo 
zaseda postavljena v obliki črke L. Prihajale so nove enote, ki smo jih razporejali 
na položaje. Netrzajni top iz sestava sevniške čete smo prestavili na čelo zasede, 
prav tako večino protioklepnih orožij  drugih enot. Sevniška četa je bila 
razporejena na čelu zasede in vzdolž kolone na levi brežini. Istega dne okoli 
enajste ure zvečer je na položaje prišel podpolkovnik Gutman s spremstvom. Na 
sestanku je ukazal pripravljenost  za   napad  naslednji  dan  ob 05.00 uri. Enote so 
bile  na  položajih  razporejene v zasedi in pripravljene za izvedbo napada. V 
zaledju so bile pripravljene ekipe prve pomoči iz zdravstvenih domov z 
reševalnimi vozili, naročeni pa so bili tudi avtobusi za prevoz enot. Po odhodu 
Gutmana smo se po krajšem posvetu odpravili na počitek. Teropšič in voznik sta 
počivala v vozilu, Ognjenovič in jaz pa sva si uredila prostor v mlinu. 

 Drugega julija ob 03.00 je Teropšič sprejel ukaz od poveljnika 25. ObmŠTO 
Brežice za napad ob 05.00 zjutraj in sklical vse poveljujoče enot. Po sestanku sem 
odšel do enote in ukaz  prenesel  poveljnikom  vodov  in  oddelkov.  Ob  05.00  je  
Teropšič po megafonu Prodanoviču voščil dobro jutro. Poiskušal ga je še enkrat 
prepričati, naj se preda. Za predajo je imel petnajst minut časa. Ob 05.15 je 
Teropšič z rafalom iz avtomatske puške sprožil signal za napad. Udarili smo po 
naprej določenih ciljih. Napad je trajal približno deset do petnajst minut. Iz 
položajev neposredno ob vozilih kolone je priletel vojak in mi sporočil, da je več 
ranjenih. Prikrito sem se premaknil do četne postaje za oskrbo. Z bolničarjem sva 
se v goščavi ob močnem delovanju nasprotnikovih topov in ostalega pehotnega 
orožje prebijala do položajev. Bolničarja Aleša Jurčiča sem v momentu eksplozije 
granat nad glavo vrgel ob tla, tako da sva jo srečno odnesla. Vojaka Rudija Kajtna, 
ki je bil ranjen v čeljust, so vojaki in bolničar odnesli do mesta, kjer so bila v 
pripravljenosti sanitetna vozila in osebje iz zdravstvenih domov in nato v bolnico 
Celje. Po izmiku na rezervni položaj sem organiziral obrambo. Ko je Ognjenovič
dobil obvestilo po radijski postaji, da prihajajo letala JLA, sem ukazal enoti izmik 
in odhod v Sevnico.
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JOŽE KOŠIR: Zakaj iz Sevnice?

 Po boju v Krakovskem gozdu so bili vojaki sevniške čete nekaj dni doma na 
počitku. V centru je ostala krška četa. Po prihodu vojakov sevniške čete s počitka 
smo na Čatežu pri Brežicah formirali odred za posebne namene, v sestavi sevniška 
četa, krška četa in enota iz Brežic. Odred je bil angažiran na varovanju območja ob 
avtocesti Bregana - Čatež. Poveljstvo odreda je bilo začasno stacionirano na 
Motelu Čatež, nato v Budičevi zidanici. Odred je bil razformiran 19. julija 1991 na 
sedežu 25. ObmŠTO v Brežicah. Istega dne je sodeloval na svečani postrojitvi 
enot, ki so sodelovale v bojih na območju Posavja.
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Robert Fink

Prvi žrtvi vojne

Robert Fink, poročnik, poveljnik izvidniškega voda 2./22. brigade Slovenske vojske

 Na poziv poveljnika Občinskega štaba TO Brežice stotnika 1. stopnje Mitje 
Teropšiča sem se 27. novembra 1990 ob 18. uri javil na sedežu štaba. Le-ta je bil v 
novi stavbi OŠTO Brežice, poimenovan Dom TO, na Titovi cesti 15. Nasproti nje 
je stala zelo podobna in prav tako nova stavba Postaje milice Brežice. Ko sem 
prispel na štab, je tam bilo že nekaj fantov iz Brežic in okolice. Nekatere izmed 
njih sem poznal že od prej. Pričakovali smo še ene "orožne vaje". Sledil je 
pogovor s poveljnikom Teropšičem, ki nam je takoj povedal namen sklica in 
obrazložil trenutno politično situacijo v Sloveniji. Takrat smo se spogledali in 
takoj nam je bilo jasno, da je situacija drugačna, kot smo si vsi predstavljali.

 Na hitro smo morali vsak pri sebi razčistiti, ali smo pripravljeni delovati v tej 
na novo ustanovljeni enoti ali ne. Nihče od prisotnih fantov se ni premislil in takoj 
smo ustanovili enoto z imenom "Intervencijska enota TO Brežice". Določili smo 
tudi tajni znak sklica in to je bil "LIPA". Poveljnik enote je postal stotnik Anton 
Marolt  Zvone, namestnik pa jaz, koordinator za enoto je bil predstavnik štaba 
stotnik Vinko Čančer.

 Vsak je dobil orožje in strelivo, hranili smo ga doma. V času od ustanovitve 
enote pa do vojne 1991 smo bili velikokrat alarmirani. Po več dni me ni bilo doma, 
nihče pa tudi ni smel vedeti, kam in zakaj grem. 

 Isti večer, ko smo se Slovenci odločili za samostojno republiko, sem v enoti že 
dobil določene naloge, ker so se s strani JLA že pričele določene aktivnosti proti 
Sloveniji. V tem času smo varovali stavbo 25. Obm ŠTO Brežice. 27. junija 1991 
pa smo že zgodaj zjutraj na nebu zagledali povečano število transportnih letal, ki
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ogenj jaz in to je bil tudi znak za ostale teritorialce, da so pričeli ognjeno delovati. 
V trenutku, ko smo videli, da smo zadeli cilj in je močno počilo ter se zakadilo iz 
zadetih oklepnikov, smo bili izredno veseli. Mislili smo, da smo jih onesposobili. 
Ampak takoj zatem so iz ostalih vozil na nas odprli močan mitralješki ogenj. 
Medtem so se približevala tudi ostala vozila sovražne kolone. Ugotovil sem, da 
tromblonske mine niso dovolj močno orožje za uničenje oklepne enote, zato sem 
takoj ukazal umik.

 Pri samem izmiku je oklepna enota poizkušala napredovati in ob tem še vedno 
ognjeno delovala. Eden izmed sovražnih oklepnikov, ki je odpiral ogenj, je zadel 
Jerneja Molana. Ko smo videli, da je Jernej padel, smo mislili, da je samo ranjen. 
Ker smo mu hoteli pomagati, smo se mu približali, takrat je eden izmed rafalov 
zadel tudi mene. Naenkrat sem se znašel v šoku na tleh, postalo mi je toplo, pričel 
sem močno krvaveti in šele nato je prišla huda bolečina. Vozilo "Trafic", katerega 
smo pustili v vasi Rigonce, je bilo prestreljeno tako, da je bilo nevozno. V tistem 
trenutku sta se pripeljala s terenskim vozilom Viktor Pšeničnik in Dušan Škoflek, 
ki sta nam pripeljala Zolje, kar je uspešno protioklepno orožje, ampak žal je bilo 
prepozno. Sreča pa je bila ta, da so me sobojevniki takoj izvlekli s položaja in me 
naložili v prispelo vozilo,  ki ga je vozil Dušan Škoflek. Kljub blokiranim cestam 
me je s svojo iznajdljivostjo in poznavanjem terena kar najhitreje prepeljal v 
Bolnišnico Brežice. Takoj so me namestili v operacijsko sobo in po šestih urah 
sem se zbudil v sobi za intenzivno nego. Tu sem bil enajst dni, nakar so me 
premestili na oddelek za okrevanje. 

 Kljub težki rani sem zaradi dobre psihofizične kondicije hitro okreval. Ko sem 
se vrnil v enoto, sem prevzel protidiverzantski vod, ki je varoval Tehnični zavod  
enoto Slovenska vas.
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so dovažala na letališče Cerklje tehniko in moštvo. Obveščeni smo bili tudi o 
drugih aktivnostih, predvsem o premikih oklepnih enot JLA proti Sloveniji. 

 Isti dan, to je 27. junija 1991, sem se moral z enoto premakniti v vas 
Podgračeno z nalogo, da preprečimo vdor oklepne enote JLA, katera naj bi se 
premikala iz smeri Bregane proti Čatežu. Zbral sem fante, jim razložil situacijo in 
jih seznanil z nalogo, ki je bila pred nami. Vedel sem, da gre zares. Bilo me je silno 
strah. Ves sem bil prepoten. Ozrl sem se po mojih sobojevnikih in videl njihova 
lica. Takoj sem vedel, da se z njimi dogaja isto. Pa saj to je bilo razumljivo, ker je to 
bila prva bojna naloga. Ob prihodu v vas sem enoto razporedil v bojni položaj ter 
poslal izvidnico v smer napovedanega prihoda kolone. Pregledali so teren do meje 
s Hrvaško. Ugotovili so, da na tej relaciji v tem času napovedane kolone ni bilo. S 
skupino sem ostal na položaju, o ugotovitvah izvidnice pa sem po kurirju obvestil 
nadrejene v štabu. 

 Nato sem dobil obvestilo, naj se vrnemo na štab v Brežice. Ker pa se je štab iz 
mirnodobnega sedeža prestavil na vojno lokacijo, je tam ostal samo dežurni 
podčastnik Anton Čančer. Imenovani je takoj izdal ustni ukaz stotniku Antonu 
Maroltu, da takoj odidemo v vas Rigonce in zaustavimo oklepno  motorizirano 
enoto, ki je prodirala iz smeri Zaprešiča proti Dobovi. Ukaz se je glasil, da 
moramo kolono zaustaviti za vsako ceno in da so na cesti že postavljene barikade. 

 Moja skupina, ki je štela sedem bojevnikov (Molan, Kos, brata Kranjc, 
Slemenšek, Horžen, Fink),  se je z belim "Traficom" odpeljala na ukazani položaj. 
Zaradi previdnosti smo iz Dobove peljali po makadamski poti ob železniški progi 
v samo vas Rigonce. Izstopili smo iz vozila in se pripravili za zasedbo bojnih 
položajev, približno dvesto metrov pred mostom na reki Sotli oz. pred hrvaško 
mejo. V smer pričakovanega prihoda sovražne kolone sem takoj poslal vaščana 
Jožeta Ogorelca z osebnim vozilom, da nam poroča o številu in oddaljenosti 
oklepne kolone JLA. Le-ta se je takoj vrnil in poročal, da je kolona že na 
slovensko-hrvaški meji, kar pa sem že tudi sam slišal. Ker je bil ukaz, da moramo 
kolono zaustaviti za vsako ceno, in glede na to, da so sovražni oklepniki že dosegli 
našo mejo, sem moral  s sobojevniki takoj sprejeti boj, in to na položajih, na 
katerih smo bili. 

 Pred kolono je vozila predhodnica, to je vojaška policija z osebnim 
avtomobilom Zastava, nato tovorni avtomobil. Ti dve vozili smo spustili mimo. 
Naš cilj je bil onesposobiti oklepna vozila. Za predhodnico so se pripeljala prva 
oklepna vozila, na katera smo odprli ogenj s tromblonskimi kumulativnimi 
minami. Tako, kakor smo se razporedili, smo tudi odpirali ogenj. Prvi sem odprl
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Vinko Čančer

Ognjeni udar
po letališču Cerklje

Vinko Čančer, častnik Slovenske vojske

 Dogodki iz leta 1991, ki jih opisujem, so napisani po spominu. Takratni čas je 
in bo ostal živ v mojem spominu, vendar pa čas zabriše točne datume in ure. 
Dogodki - vojna, ki za nekatere, ne za vojake, ampak tudi za njihove domače, ni 
trajala le deset dni, bodo ostali zapisani v spominu tako zaradi osebnih travm, 
posledic le-teh, kakor tudi sprejetih odločitev v tem času. Zgodovino bodo in naj 
jo pišejo zgodovinarji na podlagi raznih dokumentov, dnevnikov in tudi takšnih 
zapisov. To pa naj bi bil zapis o občutkih v dveh dneh v tistem tako težkem času, ki 
pa se je po preteku nekaj let pokazal za enega največjih dosežkov Slovencev.

 Poleg stalnega moštva na letališču so s torka na sredo (25. do 26. junija 1991) 
prišli še specialci iz Niša ter zvezni cariniki; prvi namenjeni za zavarovanje 
letališča Cerklje ter intervencije na območju Slovenije, drugi pa za prevzem 
mejnih prehodov.

 Letališče Cerklje ob Krki je bilo edino vojaško letališče v Sloveniji. V sestavi 
Vojašnice Cerklje ob Krki je bilo razmeščenih več enot - letalska brigada z letali 
Orel, Jastreb in Galeb, divizion protizračne obrambe, oborožen s topovi Bofors ter 
raketami kratkega dosega, raketna baza protizračne obrambe, razvrščena v Gorici 
z raketami srednjega dosega ter letalska baza. Za zavarovanje letališča je skrbela 
pehotna četa s kapetanom 1. klase Laszlom Deakom na čelu.

 25. in 26. junija so potekali vsem znani dogodki od razglasitve samostojne 
Slovenije do svečanih proslav v skoraj vseh občinskih središčih. Kljub izvajanju 
stalnega dežurstva ter prisotnosti na sedežu 25. ObmŠTO Brežice, sem z 
odobritvijo poveljnika v popoldanskih urah 26. junija 1991 odšel domov, da po 
daljšem času vidim družino.
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zadrži ukaz za napad. Kako in kaj, mu razložim, ko se vrnem v štab. Poveljnik 
Breznikar je skopo telefonsko informacijo razumel, naročil pa je, da mora 
telefonska zveza z enoto delovati neprekinjeno ter naj se vrnem v štab v čim 
krajšem času.

 Iz informacij, ki sem jih pridobil do tedaj in ocene razmer na položaju, sem 
izluščil, da bo udar na letališče potrebno izpeljati in da tega, glede na situacijo, 
četa za ognjeno podporo ne bo mogla izvesti; hkrati pa se mi je porodila tudi ideja, 
kako zadevo realizirati. Med povratkom v štab sem razmišljal kako in kaj. 
Namesto v štab sem se odpeljal v Regulator Brežice, kjer je bil zaposlen dober 
kolega, pripadnik TO, vrhunski poznavalec minometov Branko Zorič, ki sem ga 
samovoljno takoj tudi aktiviral. Njegova vprašanja in moji odgovori so se glasili: 
"A res? - Res! Kje? - Na štabu! Kdaj? - Takoj!" Branko je odšel obvestit svojo ženo 
Teo in pa šefa, da gre in ga do nadaljnjega ne bo, sam pa sem se vrnil v štab.

 Tam sta me pričakala poveljnik in njegov namestnik Mitja Teropšič. Poročal 
sem jima, kakšna je situacija na terenu. Zdaj sta me tudi seznanila z ukazom RŠTO 
o napadu na letališče. Ker ni bilo mogoče uporabiti druge enote, je bila osnovna 
zamisel naslednja: izvlečemo 228. četo za ognjeno podporo iz rajona Viher v 
Krško, med potjo izločimo oddelek minometov s strelivom in opremo. Nato 
pridejo preko Krškega v Brežice. V tem času z Brankom pripraviva vse potrebno 
za izvršitev ukaza. Po nekajminutnem razmišljanju in tehtanju argumentov sta 
poveljnik in namestnik idejo podprla kot edino racionalno v dani situaciji. 
Poveljnik mi je ukazal, naj akcijo izpeljem po lastni zamisli. Moj zaključek je bil, 
če želita osemdeset mrtvih, pa nobenega uspeha, ukažita 228. ČOP udar po 
letališču, če pa ne, poslušajta moj predlog!

 Takoj po odobritvi načrta  sem pristopil k podrobni razdelavi akcije, istočasno 
pa je bil poslan ukaz za izmik 228. ČOP v Krško. Osnovni problem je bil točno 
locirati objekte letališča na karti ter s tem določiti možne položaje za delovanje 
oddelka. V tem času smo v štabu dobili informacijo, da so specialci zunaj in da ga 
v okolici letališča naj ne "serjemo" (oprostite izrazu). Ta informacija - 
dezinformacija, zavedanje, da imajo na letališču sredstvo (helikopterje) in vojake, 
ki lahko hitro intervenirajo ter predvidevanje, da so v kratkem času sposobni 
locirati mesto dejstvovanja minometov, so pogojevali izbiro ognjenega položaja 
oddelka. Prikrit prihod na položaj, po možnosti z vozilom in čim hitrejši izmik po 
dejstvovanju, sta poleg navedenega ponudila tudi najboljše možno mesto - Velike 
Malence - Sovinjek. V tem času je prišel tudi Branko, pregledala sva karto, 
preučila vse dostopne podatke ter se strinjala, da je glede na situacijo, rajon nad 
cerkvijo v Malencah najboljši. Istočasno pa so se pojavile tudi dileme - strahovi. 

SPOMINSKI ZBORNIK POSAVJE V LETIH 1989 - 1991

 Na križišču v Trnju me je ustavil prijatelj Stane, ki je bil zaposlen v Cerkljah. 
Med vožnjo proti Dobovi me vpraša: "Kaj misliš? Bomo streljali eni po drugih?" 
Odgovoril sem mu: "Poslušaj, poznamo se - mislim, da smo dovolj pametni, da do 
tega ne bo prišlo. Sicer bomo pljuvali eni po drugih, tako da bo z nas "curelo", 
vendar bomo vse skupaj rešili po mirni poti."

 Začetek akcije, ko sploh še ne veš, da bo to akcija, nadaljevanje pa sledi 
spontano z zaupanjem v poveljnika in kolege ter obratno. Kljub znanju in 
zaupanju pa je to čas največjega strahu. Strahu ali je odločitev prava, strahu - kaj 
potem, strahu - kaj če zaradi moje napake kdo pade, strahu - kaj bo z domačimi?!

 Ko sem prispel na sedež 25. ObmŠTO Brežice, sem od poveljnika Ernesta 
Breznikarja sprejel nalogo preveriti, zakaj ni zveze s četo TO Krško, ki naj bi bila 
nekje okoli Viher. S četo za ognjeno podporo naj bi bil tudi stotnik Martin Škorc.

 Okoli dveh popoldne sem se s svojim avtomobilom odpeljal preko Krške vasi 
v Vihre do gasilskega doma. Zaradi helikopterjev, ki so krožili na območju proti 
Nuklearni elektrarni Krško, sem pot in iskanje čete nadaljeval peš. Na obrobju 
Viher proti reki Savi sem vzpostavil stik s Škorcem, ki mi je povedal, da je četa na 
položajih  pripravljena za napad, radijske zveze s štabom pa ne more vzpostaviti. 
Pomožna zveza je bila možna preko telefonskega omrežja. V bližini enote se je 
nahajala hiša Račičevih na Vihrah 31, ki so nas prijazno sprejeli, nam omogočili 
uporabo njihovega telefona ter nastanili operaterja in kurirja iz enote. V tem času 
sem spoznal, da ima enota nalogo izvesti minometni napad na letališče. Na 
podlagi ocene situacije (nad območjem razmestitve enote so ves čas krožili 
oboroženi helikopterji) sem v telefonskem pogovoru poveljniku predlagal, da 

 Kakšna zmota! Iluzija!

 V četrtek, 27. junija, zjutraj prvi šok. Pripadniki armade so krenili iz vojašnic, 
incidenti v Ljubljani, Novem mestu, Rožni dolini. Vprašanje, postavljeno 
samemu sebi - je to vojna? - JE! Kot operativni častnik, referent za usposabljanje 
ter istočasno poveljnik Intervencijske enote Brežice sem dopoldne preživel z 
enotami v rajonih razmestitve. Osnovna naloga tega dne je bila prepričati 
teritorialce ter ostale, da je to, kar doživljamo VOJNA, da je samostojna Slovenija 
res razglašena, vendar bomo to zdaj morali potrditi mi! Med ostalimi sem bil tudi z 
intervencijsko enoto, s katero smo izvedli prikaz praktične uporabe kumulativnih 
tromblonskih min, drugega protioklepnega orožja v enoti namreč ni bilo. Okoli 
dvanajste ure sem zapustil enoto, poveljstvo pa predal namestniku Antonu 
Maroltu.
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 Eden izmed teh helikopterjev se je zadržal nad avtocesto ter občasno preletel 
območje Skopice - Cerklje - Krška vas. Drugi pa se je kot "koklja" postavil točno 
nad nami. Sledila so ugibanja, jeza, strah - kdo, prekleto, nas je v tem času že uspel 
izdati!? Dilema ostati ali ne, bomo izvršili nalogo ali ne, sploh vedo za nas? Kar 
bo, bo, ostanemo, ampak poveljnik je ukazal napad izvesti čimprej! Helikopter je 
bil nad nami skoraj eno uro, ta čas pa je lahko izredno dolg. Zakaj se je umaknil 
oziroma zakaj je odletel v smeri Čateža in naprej smo izvedeli naslednji dan. 
Vprašanje ali na helikopter ognjeno delujemo ali čakamo, je bilo rešeno takoj. 
Skupina je imela pet pušk M-48, pet pištol M-57 ter dva minometa M-31 z 
desetimi minami. Res "impozantno" proti dvema oboroženima helikopterjema 
Mi-8! Medtem, ko čakamo kaj bo, z Brankom opazujeva letališče. Vidiva 
eskadriljo helikopterjev, okoli njih pa posadke. Lahko bi delovali nanje, vendar je 
odločitev negativna. Delovali bomo po pisti in jim s tem pokazali, da niso 
neranljivi, žrtev pa le ne bo. Elementi za streljanje so pripravljeni.

 Takoj po odletu helikopterjev smo prenesli minometa na ognjeni položaj, z 
Brankom sva preverila elemente za streljanje. Zaradi časovne stiske sva namesto 
piketa uporabila kar levi vogal stolpa podjetja INO iz Krške vasi. Po preverjanju 
elementov sem ukazal ogenj. Z Brankom sva kontrolirala delo polnilcev, da ne bi 
zaradi hitrosti prišlo do nesreče. Polnilca za izstrelitev desetih min nista 
potrebovala več kot trideset sekund, vendar je bil ta čas dolg kot še nikoli.

 Spet strah! Poznam minomete, poznam čas leta mine, znam zavzeti začetne in 
končne elemente, vse sva preverila oba, vendar... Izstreljena prva, druga mina - 
pok, slišim cviljenje avtomobilskih gum! Prekleto - nekaj je narobe, kaj če mine 
padajo po avtocesti? Vem, zdrav razum mi govori, da to ni mogoče; podzavestno 
pa, kaj pa, če je res... Dolgih trideset sekund more. Z Brankom sva dogovorjena, 
da gre po izstrelitvi zadnje mine v Brežice in se poveže s poveljniki iz svoje enote, 
mogoče bo potrebna mobilizacija. Krško enoto poznam, poznam poveljnike, toda 
še bolj poznam Brežičane.

 Po izstrelitvi zadnje mine je bila hitrost razstavljanja minometov ter prenos 
istih do vozila zavidljiva - je to posledica strahu ali izurjenosti, to mora oceniti 
nekdo drug. Kombi nas je čakal pri Krejačičevi hiši. Zaradi možnosti delovanja po 
naši enoti je bil izveden hiter izmik na smeri Velike Malence - Globočice, kjer smo 
pri zadnji hiši pustili kombi, minometa pa odnesli proti Subanovem mlinu, 
skladno z načrtom.

 Do Subanovega mlina smo prišli hitro, tam sem sprejel odločitev, da minometa 
skrijemo, saj sta nam brez streliva le v breme. Cevi in dvokrake lafete smo skozi
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Branko: "Poslušaj, izvršili bomo napad na letališče, toda tam imam znance - 
prijatelje, celo sorodnike, kaj bo, če bodo mrtvi, pa se to razve, kako naj to 
opravičim?" Vinko: "Ali je moja odločitev res pravilna, kaj če bodo zaradi moje 
napake padli, kaj če nam ne uspe? Ali sem predvidel res najboljše?"

 Z vsemi, ki so se odločili, da bodo sodelovali v akciji, sem do potankosti 
razdelal potek le-te, obrazložil sem jim tudi variante, če se zgodi kaj 
nepredvidenega. Z Brankom sva razčistila z vsem, zdaj pa so prišli na vrsto ostali. 
Razumljivo in sprejemljivo je bilo vse: premik z vozilom na ognjeni položaj, udar, 
izmik, kaj pa če bomo morali forsirati reko Savo, kako čez njo - ko pa je nekaj 
neplavalcev. Tudi to dilemo smo rešili, povedal sem jim, da v primeru, če ne bo šlo 
preko mostu v Brežicah, preko broda na Mostecu, poznam brodna mesta, poznam 
pa tudi domačina krovca, ki ima zadostno število vrvi, tako da tudi to ne bo 
problem.

 Branko se je nekaj po osemnajsti uri odpeljal na izvidovanje in določitev 
mikrolokacije. Dogovorjena sva bila, da se dobiva pri Krejačiču na Malencah. V 
tem času so pripeljali tudi minometne mine, enota je bila formirana in seznanjena 
z nalogo. Okrog devetnajste ure smo krenili v izvedbo. Pred premikom sem 
poveljnika Breznikarja seznanil z dokončno varianto udara. Odgovoril mi je: 
"Dajte, izvedite to, ko bi ti vedel, kolikokrat so že spraševali ali bo ali ne bo. Pa 
vrnite se vsi!"

 Premik je izveden na smeri Brežice - Cerina - Mrzlava vas - Malence, kjer nas 
je čakal Branko ter oče in sin Krejačičeva, katera sta nam tudi pomagala prenesti 
orožje in strelivo na položaj. Po prihodu na ognjeni položaj na robu gozda smo 
sestavili minomete ter pripravili strelivo - glede na razdaljo četrto polnjenje. 
Mesta za orožja so bila določena, orožja postavljena, strelivo in posadki 
pripravljeni, tudi osnovni elementi za streljanje so bili že zavzeti. Takrat pa je 
Branko opazil vzlet dveh helikopterjev z letališča, ki sta letela proti nam. Ukaz - 
minomete v gozd, z vejami maskiraj mine! Tako hitro reakcijo sem videl samo še 
enkrat - in to v isti noči.

 V tem času je prišel oddelek iz Krškega. Pri pregledu enote sem ugotovil, da je 
prišlo devet pripadnikov enote in voznik ter da so pripeljali dva minometa 82 mm 
M-31, pozabili pa najvažnejše - strelivo. Istega smo zahtevali iz enote v Krškem, 
le-to pa je povzročilo dodatno zamudo. V času, ko smo čakali na strelivo, sem 
pripadnikom oddelka v grobem orisal kaj nas čaka ter vprašal, če se kdo ne čuti 
sposobnega za izvedbo naloge. Strah in omahovanje so pokazali vsi, le eden pa je 
odklonil udeležbo.
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 Eden izmed teh helikopterjev se je zadržal nad avtocesto ter občasno preletel 
območje Skopice - Cerklje - Krška vas. Drugi pa se je kot "koklja" postavil točno 
nad nami. Sledila so ugibanja, jeza, strah - kdo, prekleto, nas je v tem času že uspel 
izdati!? Dilema ostati ali ne, bomo izvršili nalogo ali ne, sploh vedo za nas? Kar 
bo, bo, ostanemo, ampak poveljnik je ukazal napad izvesti čimprej! Helikopter je 
bil nad nami skoraj eno uro, ta čas pa je lahko izredno dolg. Zakaj se je umaknil 
oziroma zakaj je odletel v smeri Čateža in naprej smo izvedeli naslednji dan. 
Vprašanje ali na helikopter ognjeno delujemo ali čakamo, je bilo rešeno takoj. 
Skupina je imela pet pušk M-48, pet pištol M-57 ter dva minometa M-31 z 
desetimi minami. Res "impozantno" proti dvema oboroženima helikopterjema 
Mi-8! Medtem, ko čakamo kaj bo, z Brankom opazujeva letališče. Vidiva 
eskadriljo helikopterjev, okoli njih pa posadke. Lahko bi delovali nanje, vendar je 
odločitev negativna. Delovali bomo po pisti in jim s tem pokazali, da niso 
neranljivi, žrtev pa le ne bo. Elementi za streljanje so pripravljeni.

 Takoj po odletu helikopterjev smo prenesli minometa na ognjeni položaj, z 
Brankom sva preverila elemente za streljanje. Zaradi časovne stiske sva namesto 
piketa uporabila kar levi vogal stolpa podjetja INO iz Krške vasi. Po preverjanju 
elementov sem ukazal ogenj. Z Brankom sva kontrolirala delo polnilcev, da ne bi 
zaradi hitrosti prišlo do nesreče. Polnilca za izstrelitev desetih min nista 
potrebovala več kot trideset sekund, vendar je bil ta čas dolg kot še nikoli.

 Spet strah! Poznam minomete, poznam čas leta mine, znam zavzeti začetne in 
končne elemente, vse sva preverila oba, vendar... Izstreljena prva, druga mina - 
pok, slišim cviljenje avtomobilskih gum! Prekleto - nekaj je narobe, kaj če mine 
padajo po avtocesti? Vem, zdrav razum mi govori, da to ni mogoče; podzavestno 
pa, kaj pa, če je res... Dolgih trideset sekund more. Z Brankom sva dogovorjena, 
da gre po izstrelitvi zadnje mine v Brežice in se poveže s poveljniki iz svoje enote, 
mogoče bo potrebna mobilizacija. Krško enoto poznam, poznam poveljnike, toda 
še bolj poznam Brežičane.

 Po izstrelitvi zadnje mine je bila hitrost razstavljanja minometov ter prenos 
istih do vozila zavidljiva - je to posledica strahu ali izurjenosti, to mora oceniti 
nekdo drug. Kombi nas je čakal pri Krejačičevi hiši. Zaradi možnosti delovanja po 
naši enoti je bil izveden hiter izmik na smeri Velike Malence - Globočice, kjer smo 
pri zadnji hiši pustili kombi, minometa pa odnesli proti Subanovem mlinu, 
skladno z načrtom.

 Do Subanovega mlina smo prišli hitro, tam sem sprejel odločitev, da minometa 
skrijemo, saj sta nam brez streliva le v breme. Cevi in dvokrake lafete smo skozi
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Branko: "Poslušaj, izvršili bomo napad na letališče, toda tam imam znance - 
prijatelje, celo sorodnike, kaj bo, če bodo mrtvi, pa se to razve, kako naj to 
opravičim?" Vinko: "Ali je moja odločitev res pravilna, kaj če bodo zaradi moje 
napake padli, kaj če nam ne uspe? Ali sem predvidel res najboljše?"

 Z vsemi, ki so se odločili, da bodo sodelovali v akciji, sem do potankosti 
razdelal potek le-te, obrazložil sem jim tudi variante, če se zgodi kaj 
nepredvidenega. Z Brankom sva razčistila z vsem, zdaj pa so prišli na vrsto ostali. 
Razumljivo in sprejemljivo je bilo vse: premik z vozilom na ognjeni položaj, udar, 
izmik, kaj pa če bomo morali forsirati reko Savo, kako čez njo - ko pa je nekaj 
neplavalcev. Tudi to dilemo smo rešili, povedal sem jim, da v primeru, če ne bo šlo 
preko mostu v Brežicah, preko broda na Mostecu, poznam brodna mesta, poznam 
pa tudi domačina krovca, ki ima zadostno število vrvi, tako da tudi to ne bo 
problem.

 Branko se je nekaj po osemnajsti uri odpeljal na izvidovanje in določitev 
mikrolokacije. Dogovorjena sva bila, da se dobiva pri Krejačiču na Malencah. V 
tem času so pripeljali tudi minometne mine, enota je bila formirana in seznanjena 
z nalogo. Okrog devetnajste ure smo krenili v izvedbo. Pred premikom sem 
poveljnika Breznikarja seznanil z dokončno varianto udara. Odgovoril mi je: 
"Dajte, izvedite to, ko bi ti vedel, kolikokrat so že spraševali ali bo ali ne bo. Pa 
vrnite se vsi!"

 Premik je izveden na smeri Brežice - Cerina - Mrzlava vas - Malence, kjer nas 
je čakal Branko ter oče in sin Krejačičeva, katera sta nam tudi pomagala prenesti 
orožje in strelivo na položaj. Po prihodu na ognjeni položaj na robu gozda smo 
sestavili minomete ter pripravili strelivo - glede na razdaljo četrto polnjenje. 
Mesta za orožja so bila določena, orožja postavljena, strelivo in posadki 
pripravljeni, tudi osnovni elementi za streljanje so bili že zavzeti. Takrat pa je 
Branko opazil vzlet dveh helikopterjev z letališča, ki sta letela proti nam. Ukaz - 
minomete v gozd, z vejami maskiraj mine! Tako hitro reakcijo sem videl samo še 
enkrat - in to v isti noči.

 V tem času je prišel oddelek iz Krškega. Pri pregledu enote sem ugotovil, da je 
prišlo devet pripadnikov enote in voznik ter da so pripeljali dva minometa 82 mm 
M-31, pozabili pa najvažnejše - strelivo. Istega smo zahtevali iz enote v Krškem, 
le-to pa je povzročilo dodatno zamudo. V času, ko smo čakali na strelivo, sem 
pripadnikom oddelka v grobem orisal kaj nas čaka ter vprašal, če se kdo ne čuti 
sposobnega za izvedbo naloge. Strah in omahovanje so pokazali vsi, le eden pa je 
odklonil udeležbo.
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 Na Čatežu sva odpeljala do Gostilne Les, kjer nam je Nasta pripravila  zajtrk, 
ki ga je Stanko odpeljal v enoto. Zopet sem preko telefona poskušal stopiti v 
kontakt s štabom, vendar uspeha ni bilo. Srečal sem Marteka, pripadnika TO 
Brežice, ki se je pravkar vrnil iz Brežic. Na vprašanje, kaj se tam dogaja, mi je 
odgovoril, da nič posebnega, saj se je pravkar vrnil od tam, most čez Savo pa je 
pregrajen s tetraedri. Martek me je s Čateža peljal v Brežice na štab. Prostori so 
bili prazni. Pregledal sem stavbo in ko sem že mislil oditi, pride Vojko - sodelavec 
iz štaba. Povedal je, da so se prejšnji večer, po boju v Rigoncah, preselili, da pa je 
sam prišel po potrebno opremo. Glede na to, da bi lahko potrebovali minomete 
tudi vnaprej in da so na desnem bregu Save, sva sklenila, da v svoj avto naložim 
mine in jih skladiščim nekje na "kranjskem". Po temeljitem razmisleku, kje so 
minometi, kje je kombi in kje bi minomete lahko uporabili, sem se odločil, da za 
skladiščenje min poiščem sošolca Vinka Baškovča. Z ženo sta bila doma. 
Pripravljena sta bila spraviti mine, skrili smo jih v hramu. Dogovorjeni smo bili, 
da strelivo izdata samo tistemu, ki pove, da ga pošilja Vinko.

 Po skladiščenju streliva sem se odpeljal do Hribarja po voznika kombija. Do 
štaba smo potrebovali prevoz. Po prihodu v Globočice smo izvedeli, da je sinoči 
izvidoval helikopter,  tako v Globočicah, kakor tudi na Cirniku. Premik iz 
Globočic do Prilip in proti Brežicam je minil brez pretresov, ko pa smo prečkali 
most preko Save, sta nas preletela dva miga. Kasneje smo izvedeli, da sta ta dva 
napadla postajo na Nanosu. Po prihodu na štab na Sromljah veselje: "Živi ste!" 
Pogovor s poveljnikom in namestnikom, minometalci pa k počitku. Prve 
informacije - boj v Rigoncah in pohvale - uspelo vam je nemogoče, letal in 
helikopterjev ni več v Cerkljah. Sinoči so v temi pobegnili. Dobil sem nalogo 
pripraviti enoto za nove udare, če bi bilo potrebno. Po telefonu sem dobil 
navodilo, da naslednjič streljamo v živo. Pripravili smo vse potrebne elemente za 
ponovni udar, vendar je na srečo prišlo do premirja.

 To je zapis o dveh dneh iz leta 1991. Vsak v oddelku, ki je izvedel udar na 
letališče v Cerkljah, je zadevo doživel po svoje. Vse nas je bilo strah, vendar smo 
ta strah tudi premagali. Uspelo nam je nekaj, česar tudi v sanjah ne bi pričakovali.
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lino spravili na podstrešje, podlogo pa zaradi dimenzij v strugo potoka. Po orožje 
bomo šli, ko ga bomo potrebovali. Izmik iz nevarnega območja smo izvršili na 
smeri Subanov mlin - Škarjice - Vlaški Križ - Ponikve - Velika Dolina. Pot je bila 
glede na razgibanost terena ter leta (sam sem bil namreč najmlajši) dokaj 
zahtevna. Svoje pa je pridodala še psihična obremenitev: "Lovijo nas!"

 Takoj, ko smo zapustili Ponikve, sem opazil avtomobilske luči, ki so se nam 
bližale. Razmislek: iščejo nas - ne smejo nas opaziti; sledilo je povelje: "V kritje!" 
Postopek je bil izpeljan hitro, brez potrebnih korekcij in dodatnega poveljevanja. 
Zanimivejša zadeva pa se je zgodila po približno petsto metrih prehojene poti. 
Eden od zadnjih vojakov v koloni se je ozrl in zavpil: "Avto!" Nobeno povelje ni 
bilo potrebno - vseh deset nas je padlo na desno stran cestišča; ne koprive ne 
robide nas niso ovirale, da ne bi zavzeli kritja. Čakamo, čakamo, da avto odpelje 
mimo, če bo potrebno, bomo odprli ogenj, avta pa od nikoder. Skobacamo se nazaj 
na cesto in ugotovimo naslednje. Ko je omenjeni vojak pogledal nazaj, je opazil 
svetlejšo liso, mislil je, da je avtomobil, bila pa je le svetlejša fasada na bližnjem 
vikendu. Zavzemanje tega kritja je najhitreje izveden postopek, ki sem ga videl in 
doživel, odkar se družim z vojsko.

 Nekaj po polnoči smo prišli v Veliko Dolino, kjer smo v gostilni Pri Tončki 
zbudili lastnico, da nam je pripravila večerjo. Teto Tončko poznam osebno, tako 
da ni bilo nobenih problemov. Ko je pripravljala večerjo, mi je povedala, da so bili 
v Dobovi boji, da je na naši strani nekdo mrtev - menda Molan. Preko telefona sem 
poskušal dobiti štab, vendar se na klic ni nihče odzval. Glede na boj v Rigoncah je 
JLA najverjetneje udarila iz Cerkelj in s Hrvaške. Poklical sem še na Sekretariat za 
obrambo ter na naslednje poveljniško mesto v Globoko, vendar odziva ni bilo. Da 
bi pridobil vsaj nekaj informacij, sem klical domov. Na klic se je oglasila žena, 
njene prve besede so bile izrečene med jokom in veseljem: "Kje ste, ste živi?" 
Odgovoril sem ji, naj ne skrbi, naj raje mirno pove, kaj se je zgodilo v Rigoncah. 
Po njeni izjavi je res prišlo do boja, da je Jernej Molan mrtev, eden pa v bolnišnici 
in da ne vedo, če bo preživel. Kolona JLA se je ustavila pri Livarni, drugega pa ne 
ve. Na koncu mi je zabičala naj se čuvam, saj imam otroke, njo, družino. Čuvati se 
- lepo rečeno, toda kako, ko pa še tega ne vem, kje je nasprotnik, kaj dela in kako 
bomo prišli preko Save. Od Biščaničevih smo iz Velike Doline odšli proti 
Koritnem. V tistem trenutku je pričelo deževati, tako da smo prenočili na seniku. 
Zgodaj zjutraj smo krenili preko Koritnega, Bukovine in Kušine proti Prilipam. 
Tam smo prispeli okoli sedme ure. Prva hiša je pri Stanetu Hribarju, kjer smo 
dobili tudi prve informacije o dogodkih. Glede na to, da Hribarjevi niso imeli 
podatkov, kaj se dogaja v Brežicah, sem Staneta prosil, da me odpelje na Čatež, 
tako bi vsaj vedel, kako naprej - so enote JLA zunaj vojašnice in ali so Brežice 
zasedene.
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 Na Čatežu sva odpeljala do Gostilne Les, kjer nam je Nasta pripravila  zajtrk, 
ki ga je Stanko odpeljal v enoto. Zopet sem preko telefona poskušal stopiti v 
kontakt s štabom, vendar uspeha ni bilo. Srečal sem Marteka, pripadnika TO 
Brežice, ki se je pravkar vrnil iz Brežic. Na vprašanje, kaj se tam dogaja, mi je 
odgovoril, da nič posebnega, saj se je pravkar vrnil od tam, most čez Savo pa je 
pregrajen s tetraedri. Martek me je s Čateža peljal v Brežice na štab. Prostori so 
bili prazni. Pregledal sem stavbo in ko sem že mislil oditi, pride Vojko - sodelavec 
iz štaba. Povedal je, da so se prejšnji večer, po boju v Rigoncah, preselili, da pa je 
sam prišel po potrebno opremo. Glede na to, da bi lahko potrebovali minomete 
tudi vnaprej in da so na desnem bregu Save, sva sklenila, da v svoj avto naložim 
mine in jih skladiščim nekje na "kranjskem". Po temeljitem razmisleku, kje so 
minometi, kje je kombi in kje bi minomete lahko uporabili, sem se odločil, da za 
skladiščenje min poiščem sošolca Vinka Baškovča. Z ženo sta bila doma. 
Pripravljena sta bila spraviti mine, skrili smo jih v hramu. Dogovorjeni smo bili, 
da strelivo izdata samo tistemu, ki pove, da ga pošilja Vinko.

 Po skladiščenju streliva sem se odpeljal do Hribarja po voznika kombija. Do 
štaba smo potrebovali prevoz. Po prihodu v Globočice smo izvedeli, da je sinoči 
izvidoval helikopter,  tako v Globočicah, kakor tudi na Cirniku. Premik iz 
Globočic do Prilip in proti Brežicam je minil brez pretresov, ko pa smo prečkali 
most preko Save, sta nas preletela dva miga. Kasneje smo izvedeli, da sta ta dva 
napadla postajo na Nanosu. Po prihodu na štab na Sromljah veselje: "Živi ste!" 
Pogovor s poveljnikom in namestnikom, minometalci pa k počitku. Prve 
informacije - boj v Rigoncah in pohvale - uspelo vam je nemogoče, letal in 
helikopterjev ni več v Cerkljah. Sinoči so v temi pobegnili. Dobil sem nalogo 
pripraviti enoto za nove udare, če bi bilo potrebno. Po telefonu sem dobil 
navodilo, da naslednjič streljamo v živo. Pripravili smo vse potrebne elemente za 
ponovni udar, vendar je na srečo prišlo do premirja.

 To je zapis o dveh dneh iz leta 1991. Vsak v oddelku, ki je izvedel udar na 
letališče v Cerkljah, je zadevo doživel po svoje. Vse nas je bilo strah, vendar smo 
ta strah tudi premagali. Uspelo nam je nekaj, česar tudi v sanjah ne bi pričakovali.
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lino spravili na podstrešje, podlogo pa zaradi dimenzij v strugo potoka. Po orožje 
bomo šli, ko ga bomo potrebovali. Izmik iz nevarnega območja smo izvršili na 
smeri Subanov mlin - Škarjice - Vlaški Križ - Ponikve - Velika Dolina. Pot je bila 
glede na razgibanost terena ter leta (sam sem bil namreč najmlajši) dokaj 
zahtevna. Svoje pa je pridodala še psihična obremenitev: "Lovijo nas!"

 Takoj, ko smo zapustili Ponikve, sem opazil avtomobilske luči, ki so se nam 
bližale. Razmislek: iščejo nas - ne smejo nas opaziti; sledilo je povelje: "V kritje!" 
Postopek je bil izpeljan hitro, brez potrebnih korekcij in dodatnega poveljevanja. 
Zanimivejša zadeva pa se je zgodila po približno petsto metrih prehojene poti. 
Eden od zadnjih vojakov v koloni se je ozrl in zavpil: "Avto!" Nobeno povelje ni 
bilo potrebno - vseh deset nas je padlo na desno stran cestišča; ne koprive ne 
robide nas niso ovirale, da ne bi zavzeli kritja. Čakamo, čakamo, da avto odpelje 
mimo, če bo potrebno, bomo odprli ogenj, avta pa od nikoder. Skobacamo se nazaj 
na cesto in ugotovimo naslednje. Ko je omenjeni vojak pogledal nazaj, je opazil 
svetlejšo liso, mislil je, da je avtomobil, bila pa je le svetlejša fasada na bližnjem 
vikendu. Zavzemanje tega kritja je najhitreje izveden postopek, ki sem ga videl in 
doživel, odkar se družim z vojsko.

 Nekaj po polnoči smo prišli v Veliko Dolino, kjer smo v gostilni Pri Tončki 
zbudili lastnico, da nam je pripravila večerjo. Teto Tončko poznam osebno, tako 
da ni bilo nobenih problemov. Ko je pripravljala večerjo, mi je povedala, da so bili 
v Dobovi boji, da je na naši strani nekdo mrtev - menda Molan. Preko telefona sem 
poskušal dobiti štab, vendar se na klic ni nihče odzval. Glede na boj v Rigoncah je 
JLA najverjetneje udarila iz Cerkelj in s Hrvaške. Poklical sem še na Sekretariat za 
obrambo ter na naslednje poveljniško mesto v Globoko, vendar odziva ni bilo. Da 
bi pridobil vsaj nekaj informacij, sem klical domov. Na klic se je oglasila žena, 
njene prve besede so bile izrečene med jokom in veseljem: "Kje ste, ste živi?" 
Odgovoril sem ji, naj ne skrbi, naj raje mirno pove, kaj se je zgodilo v Rigoncah. 
Po njeni izjavi je res prišlo do boja, da je Jernej Molan mrtev, eden pa v bolnišnici 
in da ne vedo, če bo preživel. Kolona JLA se je ustavila pri Livarni, drugega pa ne 
ve. Na koncu mi je zabičala naj se čuvam, saj imam otroke, njo, družino. Čuvati se 
- lepo rečeno, toda kako, ko pa še tega ne vem, kje je nasprotnik, kaj dela in kako 
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Zdenka Močnik

Moji dnevi

Zdenka Močnik, univerzitetna diplomirana obramboslovka, vodja Uprave za obrambo Krško

 Rigonce, podatki o ranjenih, o enotah Jugoslovanske ljudske armade, ki 
prodirajo v Slovenijo. Čudni občutki resnice, ko se dogodki sestavljajo kot v 
morečih sanjah. Spominjam se pilota, ki je med prvimi pribegnil na naš sekretariat 
in je po radijskih zvezah pozival svoje sodelavce-pilote ter jih poskušal seznaniti s 
trenutno situacijo. Poskušal jim je pojasniti okoliščine in jih pozival, da zapustijo 
letališče Cerklje in se javijo na Sekretariat za ljudsko obrambo Brežice, kjer bo 
zanje ustrezno poskrbljeno. Dokler je čakal na prevoz v zbirni center, sem bila 
zadolžena, da mu prinesem z njegovega doma dokumente, ki jih je potreboval. 
Brežice so bile tihe in mirne, ulice prazne, ko sem prispela do novozgrajene hiše, 
kjer je čakala njegova žena. Bila je polna tesnobe in skrbi za svojega moža, ko mi 
je izročila skrbno skrite dokumente, vse je bilo prepleteno s čudno slutnjo 
neznanega in nedorečenega. Kar nisem uspela najti kake vzpodbudne besede, ker 
je bilo vse preveč težkih misli.

 Po telefonskem klicu sem bila kmalu na svojem delovnem mestu. Bila sem 
referentka za obrambne priprave in civilno zaščito v Sekretariatu za ljudsko 
obrambo Brežice ter načelnica Občinskega štaba za civilno zaščito Brežice. 
Zgrožena nad resnostjo in tesnobnostjo situacije, sem tam nekje vendarle verjela, 
da se nam pa kaj takega menda ne more pripetiti.

 Iz službe sem se proti domu napotila s kepo v želodcu, s čudnim grenkim 
priokusom. Najprej sem se skušala posvetiti mojemu sinku, ki je vsak dan 
zvedavo čakal na drobne radosti. "Kaj si mi pa kupla?" je bilo običajno vprašanje, 
ki je tokrat precej topo padlo v moje trenutno razmišljanje. Vse aktivnosti, ki so se 
stopnjevale v tistih dneh, so kazale na črni scenarij in na to, da nas čakajo trdi 
dnevi.
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ZDENKA MOČNIK: Moji dnevi

 Pribegli pripadniki JLA so se pred odhodom v zbirni center telefonsko javili 
svojim domačim in jim dali drobne nasvete, kam naj se umaknejo, katere prijatelje 
naj zaprosijo za pomoč. Takrat so se trdne, z vojaškim drilom utrjene poteze 
obraza prepletle z nežnostjo, toplino in neizmerno skrbjo za svoje najbližje. Ko se 
je glas skrušil in mogočna gora sesula za delček trenutka. To so bili dnevi osebnih 
stisk, velikih odločitev posameznikov; pričakovanje, kako se bodo karte usode 
razvrstile, brez imen in nazivov.

 Spominjam se številnih ljudi, ki so v teh dneh prihajali v naše delovne prostore 
na Prešernovi 12. Nekateri so želeli takoj v bojne aktivnosti, drugi so prihajali 
ponuditi svoja vozila (tovornjake, terenska vozila) za potrebe obrambe. Nekdo 
nam je prinesel domačo medico in povedal, da lahko nudi oskrbo s hrano, 
mlekom, medom; spet drugi je želel poudariti, da ima veliko znanja, da je bil 
ostrostrelec, da ima tečaj preživetja v naravi, da obvlada kartografijo in da je 
pripravljen z vsem svojim znanjem pomagati.

 Stiske pribeglih pripadnikov JLA in ostalega osebja iz sosednje vojašnice, 
pobeglih slovenskih vojakov, ki so bili na služenju vojaškega roka v različnih 
krajih Jugoslavije, bi verjetno najgloblje opisali oni sami. Spomnim se samo tistih 
zbeganih, skrušenih obrazov, ki so prihajali iz sveta, kjer niso imeli pravih 
informacij o tem, kaj se dogaja. Posamezni vojaki, pobegli iz bojnih vozil JLA, so 
povedali, da niso vedeli, kje so in proti komu se borijo. V spominu so ostali 
utrujeni, a z radostjo in olajšanjem prežeti obrazi vojakov; ki so ubežali iz vojašnic 
širom Jugoslavije, ostale so njihove zgodbe o z mladostnim elanom prežeti poti 
nazaj domov v Slovenijo.

 Odšli so oblaki, vrnil se je lastnik Panka, vrnilo se je sonce v našo hišo. Vrnilo 
se je sonce na našo Prešernovo 12. Mirno smo zložili razsute kartončke, pospravili 
spalne vreče in pozabili na neprespane noči, saj pod v naših pisarnah ni bil nič kaj 
mehko ležišče.

 ...Ko se je moja vas spet vrnila v umirjeni tok življenja; ko so kmalu vsi 
pozabili, da tam živijo topli ljudje. Nastopil je čas izpolniti svoje sanje.
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SPOMINSKI ZBORNIK POSAVJE V LETIH 1989 - 1991

 Tako se je začelo, če pozabim vse tiste dneve in tedne prej, ko so se izvajale 
aktivnosti dopolnjevanja dokumentov, delovanje koordinacijske skupine, 
skrivanja dokumentacije, orožja, priprave na mobilizacijo, izvajanje vpoklica. 
Tisti večer smo, glede na nastale razmere, selili dokumentacijo iz naše lepe stare 
vile na Prešernovi 12 v Brežicah, ki je bila kar naenkrat vsa temačna in 
skrivnostna. Polnili smo ponovno škatle s potrebnimi dokumenti, jih v poltemi 
nalagali v avtomobile in pripravljali umik na varnejšo lokacijo. Začasno, do 
sprejetja stališč Izvršnega sveta občine Brežice, smo ostali v občinski stavbi, 
medtem ko se je občinski center za obveščanje preselil na varnejšo lokacijo. 
Nenavadni in čudni občutki, ko je kar naenkrat vse nenormalno postalo smiselno, 
in nič čudnega ni bilo, ko smo si nameščali osebno oborožitev ter iskali prostor za 
naboje. Dokumentacijo smo prenesli v prostore v centru mesta, kjer smo skupaj s 
svojimi kovčki z dokumentacijo nekako preždeli noč.

 Toplina, priti po nekaj dnevih in nočeh domov, ko me je željno čakal moj 
Mihec, poln vtisov in doživetij, saj je veliko časa preživel v družbi teritorialcev, ki 
so bili nameščeni v stari šoli in so mu z veseljem razkazali vso oborožitev. Puška 
M-48, ki jo je dodelil mojemu očetu načelnik narodne zaščite krajevne skupnost 
za varovanje in je bila v kotu sobe, je bila kar naenkrat čisto vsakdanja stvar, 
zaščitna maska v otroški sobi prav tako. Neznani nemški ovčar v verandi, ki ga je 
Mihu pustil v varstvu pripadnik TO, ki je z lokacije v naši bližini moral v 
Krakovski gozd. Nikoli nisem slišala, da psi jokajo, a Pank je ves žalosten sedel v 
kotu s solznimi očmi za svojim gospodarjem. Miha pa je veselo in razigrano 
čebljal ves ponosen, da mu je bil Pank dodeljen v varstvo. Velik in hud pes je 
pridno čakal ob mojem Mihcu, da se mu gospodar varno vrne iz Krakovskega 
gozda. Ko ni bilo nič čudnega pod vaškim kozolcem videti bojna vozila, ko je vas 
zaživela v skupni skrbi za pripadnike Teritorialne obrambe v šoli, ko so jim 
gospodinje pripravljale hrano in skrbele, da so se lahko kopali in umivali v 
njihovih hišah.

 Z novim jutrom smo se vrnili nazaj v svoje delovne prostore, ki jih tudi v 
prihodnjih dnevih nismo več zapustili. Spominjam se, kaj vse se je v delčkih 
trenutkov, ko smo poslušali obvestila o prodoru vojakov JLA preko meje, ob 
kasnejšem prodoru pri Prilipah, dogajalo v nas. Kako občutek bližajoče 
nevarnosti in slutnje pred neznanim izzove trezna razmišljanja in zavrti film v 
željeni vsebini - kako, če bo konec dober, doživeti in izživeti drobne radosti in 
dosanjati sanje. Pozabiti ovire in dospeti na cilj. Ko kolektiv sodelavcev postane 
neprecenljivo bogastvo ob opazovanju drobnih pikic, ki padajo iz letal in 
uničujejo svet pod seboj, tam ne tako daleč stran, na dosegu roke. Kako drobni, 
majhni in nebogljeni smo v tem čudnem svetu strasti in obupa. Tesnoba in skrb za 
sodelavce, ki so bili na terenu; olajšanje in veselje, ko je bil alarm lažen in smo se 
vračali iz zatohle kleti.
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Rudi Smodič

Intervencijski vod Krško
1990-1991

Rudi Smodič, diplomirani ekonomist, predsednik OZVVS Krško

 In prišel je težko pričakovani drugi del - zakaj smo tu, čemu vse to?  Beseda je 
šla počasi iz ust, vendar smo postopoma začutili, da postajamo pripadniki nove 
enote “Intervencijskega voda TO Krško”. Manjša, zelo mobilna enota, sposobna 
za delovanje v najkrajšem času, na področju Občine Krško.

 Začeli smo točno, na eni strani mi vpoklicani, na drugi častniki OŠTO Krško. 
Poveljnik, rezervni major Ernest Breznikar, je v prvem delu nagovora opisal 
trenutno politično situacijo v Jugoslaviji, s poudarkom na odnosu TO - JLA. To 
opisovanje je bilo za njegov, nam zelo znani besednjak, izredno dolgo, ne v 
njegovi navadi, še vedno pa nič o tem, zakaj smo se v tej sestavi zbrali. Veliko je 
bilo govorjenja o demonstracijah, kar pa za pripadnike protidiverzantske čete ni 
bilo naključje, saj smo se usposabljali in bili usposobljeni tudi za te namene. Toda 
iz te enote nas je bilo le nekaj? Negotovosti še ni bilo konec. 

 Ne spomnim se natanko, kdaj sem dobil poziv za vojaške vaje. Je bilo to v prvi 
ali drugi polovici leta 1990? Še toliko bolj čudno je bilo, da se moram javiti v 
popoldanskem času v sejno sobo “B” Občine Krško. Sam sem bil takrat pripadnik 
protidiverzantske čete, ta pa je do takrat imela drugačen način sklicevanja, v 
tistem času že pravilo, samovpoklic. V vsakem kraju sta bila iz enote določena 
eden ali dva kurirja, ki sta iz Občinskega štaba Teritorialne obrambe Krško prejela 
klic “Grmada”, to je bilo namreč geslo, nato sta obvestila še ostale in jih 
mimogrede tudi odpeljala na zbirno mesto. Ta način sklicevanja je bil v tistih časih 
ničkolikokrat preverjen in zelo uspešen, saj se je enota v večini zbrala v pičli uri ali 
še celo manj. Kaj so imeli takrat za bregom, pa mi ni bilo čisto jasno, saj je sejna 
soba “B” za našo enoto premajhna. Radoveden sem določenega dne odšel v Krško 
in že po obrazih ugotovil, da so bila vsa moja ugibanja napačna. 
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Bolničar teritorialne obrambe.
Foto: Črtomir Čargo.

Splošna bolnišnica Brežice z označbo Rdečega križa na strehi v vojnem času.
Foto: Tomaž Teropšič.
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popoldanskem času v sejno sobo “B” Občine Krško. Sam sem bil takrat pripadnik 
protidiverzantske čete, ta pa je do takrat imela drugačen način sklicevanja, v 
tistem času že pravilo, samovpoklic. V vsakem kraju sta bila iz enote določena 
eden ali dva kurirja, ki sta iz Občinskega štaba Teritorialne obrambe Krško prejela 
klic “Grmada”, to je bilo namreč geslo, nato sta obvestila še ostale in jih 
mimogrede tudi odpeljala na zbirno mesto. Ta način sklicevanja je bil v tistih časih 
ničkolikokrat preverjen in zelo uspešen, saj se je enota v večini zbrala v pičli uri ali 
še celo manj. Kaj so imeli takrat za bregom, pa mi ni bilo čisto jasno, saj je sejna 
soba “B” za našo enoto premajhna. Radoveden sem določenega dne odšel v Krško 
in že po obrazih ugotovil, da so bila vsa moja ugibanja napačna. 
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Bolničar teritorialne obrambe.
Foto: Črtomir Čargo.

Splošna bolnišnica Brežice z označbo Rdečega križa na strehi v vojnem času.
Foto: Tomaž Teropšič.
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 Vso pot domov sem premišljeval kam bi bilo najvarneje skriti orožje pred 
otroci, saj je bil sin Boštjan star osem let, hči Anja pa štiri. Ko sem prišel domov, 
sem najprej počakal da so odšli otroci spat, nato pa ženi razložil nastali položaj. Z 
razumevanjem je sprejela to odločitev in mi pomagala skriti bojni komplet. Iz 
varnosti sem okvirje z naboji spravil na dno nahrbtnika, jih založil z opremo, 
avtomat pa zavil v šotorsko krilo in oboje ločeno spravil visoko na polico v 
shrambi, kamor ponavadi moja mala raziskovalca nista  zahajala.  Ker orožja 
nikoli nismo imeli v hiši, razen kakšne zračne puške, je to predstavljalo še dodatno 
breme. Najprej strah, da ne bi prišlo do kakšnega neljubega dogodka, iz 
vsakodnevnih novic o zaostrovanju politike pa je ta avtomat dajal še večjo težo 
zaskrbljenosti. Pri prevzemu orožja smo prejeli potrdilo, navodila za uporabo, 
hrambo in vzdrževanje ter podpisali izjavo. S podpisom izjave smo dobili pravico 
posedovanja in hrambe orožja in streliva. Nošenje je bilo dovoljeno le od kraja 
bivališča do zbornega mesta ali vaje enote, kar je dokazoval podpisnik z vojaško 
knjižico ali pozivom na vojaške vaje. 

november 1990. Razhajanja med republikami Jugoslavije so bila vse večja. Razni 
poizkusi JLA in pritiski, nestrpnost, nacionalizem, težnje po odcepitvi… so 
povzročale napeto tesno klimo in nekakšen strah pred najhujšim. Nobena stran ni 
popuščala, pogajanja niso rodila sadov. V takšnem ozračju smo bili pripadniki 
intervencijskega voda pred novo preizkušnjo. Po eni izmed končanih vojaških vaj 
smo imeli s štabom TO Krško dolg pogovor. Zaradi stalne pripravljenosti naj bi 
orožje s strelivom odnesli s seboj domov. Ponovna tesnoba in zaskrbljenost zaradi 
tega dogodka so dokazovali resno situacijo tistega časa. To ni bila prisila, če 
orožja doma ne bi mogel skriti pred domačimi, ga ni bilo treba vzeti. Vprašanja so 
padala: komu doma zaupati, pa majhni otroci, pa starši, žene…

 Za nepravilno in nepazljivo hranjenje, varovanje, vzdrževanje ali odtujitev 
zaupanega orožja in streliva smo bili odgovorni po 221. in 222. členu kazenskega 
zakonika SFRJ (Uradni list SFRJ 44/76), za neupravičeno uporabo pa po 
kazenskem zakonu SR Slovenije (Uradni list SRS 12/77) in po določbah Zakona o 
prekrških zoper javni red in mir. Če bi v tem obdobju podpisnik nenadoma umrl, bi 
bili njegovi domači družinski člani dolžni najkasneje v osmih dneh po njegovi 
smrti izročiti orožje, strelivo in izjavo OŠTO Krško. Približno tri mesece kasneje 
je OŠTO Krško  na podlagi akta PŠTO Dolenjske SZ-804-03/33-91 z dne 19. 
februarja 1991 izdalo še dodatna navodila. Ne spomnim se kakšnih zlorab,

 Za orožje doma naj ve čim manj domačih, v strogi tajnosti, brez zlorab, 
uporaba dovoljena le po vpoklicu, takšni so bili strogi napotki! 
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 Zanimivo je bilo doživetje kmalu po nastanku enote na strelišču Radna pri 
Sevnici. Poveljnik voda je bil stotnik Jože Arh iz Leskovca. Lahko rečemo 
prekaljeni funkcionar, trener in strelec v strelskem društvu Leskovec. Naši 
strelski rezultati z novo zadolženimi avtomati niso bili slabi, vendar tudi pod 
našimi pričakovanji. Streljanje smo vsi ponovili in primerjali tarče. Tu so prišle do 
izraza Arhove izkušnje, saj je vsakemu posebej umeril merek z muho, da so bili 
zadetki točni. Vse bolj kot to pa je bil zanimiv in po svoje čuden način umerjanja, 
saj sem imel sam puško za prefinjen mehanizem, ki ne bi smel biti podvržen topim 
udarcem, kot so na primer nezaželeni padci puške ob tla iz rok vojakov. Pri tem 
umerjanju pa je pelo kladivo, kot nakovalo je služila sekira, zatem pa fino 
nastavljanje, preizkusni strel in ponovno… toliko časa, da je izstrelek zadel 
namerjeni cilj. Res smo porabili veliko časa, vendar smo bili po končanem delu 
izredno zadovoljni, saj so bili rezultati streljanja odlični, vsak izmed nas pa se je 
zaradi preciznosti počutil tudi nekoliko bolj varnega ob svoji puški. In prišel je

 Število vojaških vaj se je v letu 1990 stopnjevalo. Intervencijski vod je od 
svojega nastanka aktivno izpolnjeval naloge eno za drugo. Če bi preštel vse dneve  
in neprespane noči v tistem letu, bi bila ta številka kar velika. To leto je bilo leto  
dodatnega usposabljanja: orientacije na neznanem zemljišču, kako preživeti v 
divjini, kar nekaj bojnih streljanj iz vseh vrst pehotnega orožja... Oboroženi smo 
bili z avtomatskimi puškami, ostrostrelnimi puškami, ročnimi metalci, 
posamezniki  s pištolami kot osebno oborožitvijo.

 To ni bila premestitev iz ene enote v drugo, to je bila prostovoljna odločitev, 
brez prisile. Od vseh vabljenih le eden ni želel ostati v novi enoti, zato je lahko 
odšel brez vsakih posledic.  Moja odločitev ni bila težka, vendar sem o vsej zadevi 
premišljeval še kar nekaj časa. Pred očmi sem imel prijatelje vojake iz Valjeva, 
Beograda, Brionov, Karađorđevega, skupaj smo služili v gardi,  z ramo ob rami 
izkazovali čast Titu, domačim politikom, tujim diplomatom, zmrzovali na kapijah 
Belega in Starega dvora, se ga skupaj kdaj pa kdaj napili po beograjskih kafanah, 
kaj pa sedaj? Ali so ti prijatelji lahko moji sovražniki, saj smo si bili “kao da smo 
od jedne majke”? Tudi po osamosvojitvi, ko je po Hrvaški in Bosni še divjala 
vojna, sem ob vesteh mnogokrat pomislil na posameznike in na njihove usode. 
Šele takrat sem jih začel nekako deliti po nacionalnosti, ta je bil Hrvat, oni je bil 
Srb, ta je bil iz Sarajeva, oni je bil iz Vukovarja…, o Vukovar, dokončno te je 
potolkel in zavzel moj komandir 2. čete 2. gardijskega bataljona, takrat še 
poročnik Šljivančanin, oficirji so ga klicali Šljivo. So bili to ukazi ali si se tako 
spremenil? Na vsa ta vprašanja seveda ni bilo odgovorov, tok dogajanj pa je vse 
bolj zahteval našo pripravljenost in vse bolj se je v moji zavesti utrjevala misel, da 
stopamo po pravi poti.
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opazoval, njegove oči so se večkrat ustavile v višini pasu in najverjetneje iskalo 
orožje. Seveda za takšne akcije nismo bili oboroženi, še danes pa sem prepričan, 
da takrat ni vedel za katero stran zbiram podatke. Ker se drugače nisva poznala (le 
bežno po videzu), predstavil se mu tudi nisem, je odgovarjal pazljivo, vendar 
točno. To sem ugotovil po tem, ko je za preteklo noč pravilno opisal vse premike, 
katere sem tudi sam zabeležil. Danes se poredkoma srečava, razen nezaupljivega 
pogleda in pozdrava, kaj več ne premoreva.

 Bližalo se je poletje 1991. Napetost je naraščala. Nekako sem se navadil 
vojaških vaj, pa služba, družina, pa zopet vojaške vaje… 

 Bila je nedelja. Na igrišču v Dovškem je imela Metalna Senovo športne igre. 
Sredi nogometne tekme je prišel kurir, vedel sem, da gre zares. Takoj sem odšel 
domov in se pripravil. Občutek je bil nekako tesen. Kaj vse človek razmišlja v 
takšnih trenutkih in hkrati le upa, da orožje ne bo spregovorilo? Z ženo nisva 
veliko govorila, ves čas sva spremljala vesti po radiu in TV. Popoldan se je 
prevesil v večer. Kakor da je vse normalno, sta otroka odšla spat. Začelo se je 
čakanje. Med eno in drugo uro je zazvonil telefon, na drugi strani že dobro poznan 
glas. Slovo je bilo zelo kratko, otroka nisva budila. Dva poljubčka in objem žene. 
Tihoma sem razmišljal: ” Kako dolgo bo vse skupaj trajalo, kdaj se bom vrnil, saj 
se bom zagotovo?”

 Skupščina Republike Slovenije je dva dni po vpoklicu, 25. junija 1991, 
sprejela Temeljno ustanovno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, dva dni zatem se je začelo dolgo vroče poletje!  
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1. Vojaški obveznik, ki ima orožje na čuvanju doma, se mora na podlagi ukaza in 
 potrdila odlikovati z visokimi moralnimi vrlinami, pogumom, plemenitostjo, 
 zdravim razsojanjem in odgovornostjo.

3. Orožje bo potrebno hraniti v hiši s skrajno skrbnostjo, zlasti pa, kjer so tudi   
otroci. Orožje in strelivo jim nikakor ne smejo priti v roke, enako velja tudi za  
druge družinske člane.

2. Orožja ne sme posojati nikomur, pa tudi ne najbližjemu sorodniku ali  
 prijatelju. Še posebej mora paziti, da orožje ne pride v roke ljudem, ki so  
 nagnjeni k pijančevanju, kreganju, nasilništvu ali družbenemu deliktu, v 
 kakršni koli obliki.

4. Pri pregledu, razstavljanju in čiščenju orožja je najbolje, če ste sami, brez 
 navzočnosti drugih, zlasti otrok. V takšnih primerih morate striktno spoštovati 
 pravila  pri kakršni koli manipulaciji z orožjem morate imeti cev orožja 
 obrnjeno navzgor ali navzdol; z orožjem je potrebno vedno ravnati tako, kot da 
 je nabito. Orožja ne hraniti z nabojem v cevi.

verjetno pa je TO iz varnostnih razlogov, še večjega nadzora in stalne 
pripravljenosti pripadnikov, izdala ponovna navodila iz šestih točk:

5. Imetnik orožja mora posebno pozornost posvetiti tudi hranjenju streliva in ga 
 hraniti ločeno od hrambe orožja z istimi varnostnimi ukrepi. Dehermetizacijo 
 streliva (razpakiranje) izvršiti samo po posebnem ukazu OŠTO Krško.
6. Če je imetnikom orožja potreben kakšen koli nasvet v zvezi z orožjem, ki ga ne 

najdejo v tem navodilu, je najbolje, da se osebno obrnejo na sedež OŠTO  
Krško, kjer vam bomo odgovorili na vsako takšno vprašanje.

 Naša enota je opravljala vse več konkretnih nalog. Navzven vojaške vaje, 
dejansko pa bojne naloge. Varovanje, straže, dežurstva, vse to z ostrim strelivom, 
resno in zaskrbljujoče. Sproščenosti ni bilo več, v vsakem trenutku smo bili 
pripravljeni pritisniti na sprožilec. Najpogosteje smo varovali skladišče orožja v 
štabu TO Krško, varovanje Občinskega sekretariata za ljudsko obrambo, 
varovanje zgradbe Občine Krško, varovanje telefonske centrale Videm, 
varovanje zgradbe štaba TO Krško, opazovanje, bojno streljanje, pa zopet 
varovanje…, naloge smo izmenjavali z drugimi enotami. Včasih smo 
posamezniki delovali tudi samostojno. Marca ali aprila leta 1991 sem celo noč 
opazoval železniško postajo Brestanica, beležil premike vlakov, smer kompozicij 
in vrsto tovora, zjutraj pa seveda v službo. Za takšne naloge nismo dobili poziva, 
zadosti je bil le telefonski klic. Še dobro se spominjam začudenega obraza šefa 
železniške postaje, ko sem ob štirih zjutraj vstopil v njegovo pisarno in ga vprašal 
po tovornih kompozicijah in premikih iz prejšnjih dni. Najprej je nastala popolna 
tišina, katero je prekinil telefonski zvonec, ves čas pogovora me je nezaupljivo
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 Naša enota je opravljala vse več konkretnih nalog. Navzven vojaške vaje, 
dejansko pa bojne naloge. Varovanje, straže, dežurstva, vse to z ostrim strelivom, 
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Jožef Jerič 

Prvih oseminštirideset ur,
ko je šlo zares...

Jožef Jerič, upokojenec. V vojnem času leta 1991 je bil podpolkovnik JLA
                    in komandant 82. letalske brigade na vojaškem letališču Cerklje ob Krki.

 Jutro letališče pričaka s štiristo pripadniki padalske brigade iz Niša in tristo 
miličniki. Iz Zagreba pride polkovnik Milan Maček, pomočnik poveljnika 5. 
letalskega korpusa za letalske zadeve s še dvema podpolkovnikoma in prevzame 
vodenje helikoptrskega prevoza miličnikov na mejne prehode.

 Brigada ima operativno uporabnih 64 bojnih letal: 14 lovskih bombnikov J-22, 
34 J-21, 5 izvidnikov IJ-22 in 11 IJ-21 ter 9 dvosedov N-60 in J-21. Na servisiranju 
in popravilu na letališču je bilo še 9 bojnih letal. Poleg tega je imela brigada na 
razpolago še 2 letali Utva za zveze. Pokritost letal s posadkami je bila 1,46 pilota 
po letalu.

 Kmalu po prvem valu helikopterjev v mojo pisarno prihrumi Miroslav 
Lazanski, vojaški dopisnik iz Beograda, oblečen kot kakšen Rambo. Sposodi si 
Škorpijona od podpolkovnika Ljuba Mraza, mojega pomočnika za letalske 
zadeve in odide z miličniki na mejni prehod Karavanke. Kasneje pride nazaj in 
pove, da so na njih streljali. V vrat je bil lažje ranjen letalski mehanik, v zadnjico 
pa miličnik. Na video posnetku se lepo vidi curek izstrelkov iz mitraljeza 
miličniškega BOV-a. Komandant padalcev, podpolkovnik Đorđević, na hitro 

 Četrtek, 27. junij 1991

 Tako kot v času krize Pekre, dobimo bebavo povelje, da posnamemo iz zraka 
Učna centra TO Pekre in Ig. Posnetki so proti večeru pri meni v pisarni in ne 
dokazujejo nobenih aktivnosti. V korpusu ne zanimajo nikogar več. Izvršimo štiri 
demonstracijske polete nad Slovenijo ob državni meji. Brez bojnega tovora. 
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 Je pa ta napad imel globlje posledice, ker sem zahteval od nadrejenih, da so še 
isti večer odletela vsa letala tipa Orel na Pleso pri Zagrebu, v naslednjih dneh pa še 
vsa ostala letala s posadkami in tehničnim osebjem v Zadar, kasneje v Bihač in 
Udbino. S tem pa sem, sicer proti pravilu subordinacije in poveljevanja, izgubil 
vsak nadzor nad njihovo uporabo. Če bi ostala v Cerkljah, jih pod mojim 
poveljstvom nihče ne bi uporabljal za bojno delovanje po Sloveniji. Tako pa so jih 
ravno zaradi boljšega obvladovanja terena pridno izkoriščali! Ta napad na 
letališče je bil torej popolnoma nepotreben, z vojaškega vidika popolnoma 
zgrešen in dolgoročno po moji presoji najbolj škodljiv prav za interese Slovenije. 
Dogodki v naslednjih nekaj tednih so pokazali, da bi 82. letalska brigada, če bi 
ostala na letališču Cerklje, s pametno politiko in v navezi z njenim osebjem s 
strani slovenskih predstavnikov oblasti prav gotovo obdržala, po odhodu JLA iz 
Slovenije, v svojih rokah najmanj dva ducata bojnih letal in ne le eno samo 
Gazelo!

nagnetenih na ploščadih. Takrat seveda nisem vedel, da je bil ta demonstracijski 
minometni napad izpeljan z maksimalnega dometa minometov. Prav brez težav  
bi lahko izvedli tak napad tudi z avtoceste ali iz samega naselja Cerklje ali Zasap, 
pri čemur bi bila letala na ploščadih na idealni tretjini dosega orožja, tako pa so 
mine padle tristo do štiristo metrov daleč od prvih objektov in komaj znotraj 
ograje letališča. Če takrat ne bi Goran ravno pristajal, nihče drug tega niti opazil ne 
bi, saj je bila oddaljenost prevelika, hrup ostalih motorjev letal in helikopterjev pa 
premočan! 

 Dopoldne polkovnik Ljubomir Bajić, načelnik štaba 5. letalskega korpusa v 
Zagrebu, zahteva, da pošljem skupino bojnih letal na Medvedjek, kjer ima 
Prodanović težave z blokado. Gladko ga zavrnem. Povem mu, da imam že ducat 
zahtev pilotov za demobilizacijo in da se očitno ne zaveda v kakšnih težavah se 
nahaja enota. Glede na sorodstvene vezi so stiske takšne, da je že brez tega 
situacija neobvladljiva. Strinja se z menoj. On se je vedno tako zaletavo odzival na 
vsako situacijo, a je ob argumentih enako hitro tudi spreminjal svoje odločitve. 
Prva eskadrilja, Jastrebi in Galebi, odleti preko Gorjancev proti Zadru. Bajić in 

 Petek, 28. junij 1991

 Zvečer dobim prve zahteve za demobilizacijo od komandirja prve eskadrilje in 
njegovega  namestnika ter še treh pilotov. Ob žici pade prva in edina žrtev v tej 
vojni na letališču. V nejasnih okoliščinah je bil ustreljen vojak-padalec. Dve 
krogli zadrži zaščitni jopič, tretja pa najde smrtonosno pot med prednjim in 
zadnjim delom jopiča od zgoraj navzdol.

SPOMINSKI ZBORNIK POSAVJE V LETIH 1989 - 1991

organizira bojno skupino 80 padalcev, ki bi izpeljali desant na karavanški predor. 
Zahteva ognjeno podporo mojih letal. Zavrnem ga in o tem obvestim polkovnika 
Iva Martinoviča,  pomočnika načelnika štaba za letalsko podporo v korpusu. Tudi 
Ivo zavrne Đoletovo zahtevo, zato odpokličem helikopterje, ki so že bili v fazi 
lebdenja. Piloti so bili veseli, Đole pa je bil besen kot hudič. 

 Tako kot v primeru Pekrske krize, nam zopet izklopijo elektriko in civilne 
telefone. Agregati zopet pojejo...

 Ko Goran v somraku pristaja, javlja, da v bližini vzhodnega dela pristajalne 
steze nekaj pada, kot da so nekakšne eksplozije. Pošljem ekipo in ta ugotovi, da sta 
dva minometna izstrelka uspela pasti na sam rob začetka steze, še nekaj pa v 
travnati del predprostora. Zdaj se zbojim za nezaščitena letala dveh eskadrilj, 

 Na radijski postaji v svoji pisarni slišim pogovor posadk helikopterjev, ki se 
vračajo z drugega vala. Šok, enega so sestrelili in v plamenih je treščil nekje na 
ljubljanskem barju! Zopet pokličem Iva in zahtevam prekinitev nadaljnjih 
prevozov proti mejnim prehodom. Pojma ni imel, vendar takoj uredi prekinitev. 
Polkovnik Maček pa na Kontroli letenja še vedno vztraja, da posadke ki se 
vračajo, letijo na minimalni višini tristo metrov, da ne bi po nepotrebnem 
vznemirjali prebivalstvo! Kot da je padel z lune! Posadke ga seveda ne poslušajo.

 Pozno popoldne dobim ukaz, da pošljem bojno letalo v okolico letališča Brnik, 
ker naj bi tam oklepna enota imela probleme. Pošljem majorja Gorana Buluta, 
komandirja 2. eskadrilje in mu zabičam, da navkljub bojnemu tovoru pod 
nobenim pogojem ne napade ničesar. Tako tudi naredi, ne najde ničesar 
nenormalnega, le v bližini Novega mesta najde blokirano kolono BOV-ov. Bila je 
tista bojna skupina majorja Prodanoviča, ki je bila  trn v peti tako dolenjskim kot 
posavskim teritorialcem in predmet premnogih špekulacij o njenem cilju in 
namerah. Pa je bilo vse skupaj le produkt vrlih operativcev generala Stipetiča v 
zagrebški armadi, ki niso zmogli več kot prepisati iz vojnega plana "S", po 
katerem naj bi ta skupina ojačala protizračno obrambo letališča Brnik. Tja je bila 
namenjena ta enota! Niti desetar si tako veleumnega ukaza ne bi bil v stanju 
izmisliti!

 Še pred poldnevom si dogodki sledijo s filmsko hitrostjo. Pokličejo me v 
pisarno operativcev, kjer na TV vidim T-55, kako mečka mestni avtobus, na 
drugem posnetku od stoenke ostane le kup zmečkane pločevine. Šok je popoln. 
Kaj delajo tanki na ljubljanskih ulicah!? Kakšna norost, zdaj je hudič ušel z vajeti. 
Zdaj Jože ukrepaj po svojih močeh. To ni tvoja vojna - to ni naša vojna!
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 Na TV vse do pozno v noč ni niti omembe premirja, še celo več - pojavi se 
novica, da se na letališču med seboj streljamo, ker eni hočejo ven, drugi pa jih ne 
pustimo!

in potlej, z mojo vednostjo, javlja o pripravah in naletih letal proti objektom v 
Sloveniji. Z Atilo sva imela kar dober nadzor nad radioprometom v zraku na vseh 
vitalnih frekvencah, za nekatere napade pa sem vedel, da se bodo izpeljali 
preprosto zato, ker so najprej zahtevali od mene, da se izvršijo in po moji zavrnitvi 
so jih v glavnem izvrševali iz Pule, Zadra ali Bihača, včasih tudi iz Banja Luke in 
celo iz Beograda -Batajnice. Čeprav Atilo o tem nisem nikoli spraševal, vem, da je 
to delal tudi pred tem najinim dogovorom. Po zabavni in nepotrebni igri z 
identifikacijo se z Mitjem Teropšičem dogovoriva, da bova skušala zmanjšati 
konfliktne situacije na najmanjšo možnost. 
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kasneje tudi komandant korpusa, generalmajor Marjan Rožič, me skušata 
prepričati, da odidem z njimi tudi jaz, a ju oba zavrnem. Poudarim, da sem tukaj 
bolj potreben kot tam, kjer ni nobene nevarnosti, tako za ljudi kot za letala. "Baji" 
v jezi tudi povem, da bo dobil tudi moj papir, takoj ko se zadeve umirijo. S 
papirjem sem mislil na zahtevo za upokojitev.

 Kakšno uro kasneje odobrim Milivoju Vasiću - Vasketu, majorju iz Batajnice, 
da se s svojo skupino pilotov in Utvami pobere nazaj v Beograd. To z veseljem 
opravijo, tako temeljito, da poberejo še eno mojo zraven. Še dobro, da druga 
trenutno ni imela radijske postaje, drugače bi še tisto odpeljali. Šele takrat se mi 
posveti, da je nekdo že najmanj včeraj načrtoval to akcijo. Takrat nisem vedel od 
kod in ne zakaj te štiri Utve, enostavno sem jih spregledal. Tisti kontejnerji so 
potem Turku kar precej časa delali sive lase, še posebej, ker ni vedel kaj naj počne 
z že formiranima! Kasneje, ko sem enkrat imel čas, sem se pri njemu seznanil, da 
naj bi šlo za trikomponentno zmes, ki deluje  hkrati kot solzilec, blagi plikavec in 
posebej neprijetno naj bi deloval na nekontrolirano izločanje metabolizma. Baje 
so ga uspešno uporabljali na Kosovu.
 

 
 Tudi sam na 2-metrski amaterski postaji skušam kontaktirati, saj Mitjo in Enča 
iz TO spoznam celo po glasu! Sploh nihče na moje pozive ne reagira - kot da me ne 
slišijo! Pa so me! Ob 17.10 me pokliče Ivo in mi javi, da ob 21.00 nastopi 
premirje! Takoj pokličem na S-16 in zahtevam pogovor z Mitjo - in glej hudiča, 
naenkrat me vsi slišijo! Zdaj začutim pomembnost te zveze in na pomoč pokličem 
zastavnika Atilo Totha, vezista v letalski bazi. Neverjetno hitro se znajde pri meni 

 Zdaj skuša oditi tudi komandir izvidnikov. Zatišje je, zato se znajdem in ga 
poprosim da naveže stike s TO ali pa milico. Načelnik štaba mu da celo svojo 
Lado. Zakaj to ne uspe, še danes ne vem. Po mnenju obeh je to ali strah na oni 
strani ali pa slaba koordinacija in zmeda. 

 Iz operativnega centra korpusa pride ukaz za zaplinjevanje naselij iz zraka v 
severovzhodni Sloveniji. Zdaj smo pa tam - to ni bojna naloga - bolj je podobno 
policijski akciji. Pokličem Andreja in Žiko, ki letita na Utvah, da se posvetujemo, 
kako bi se dalo to nalogo ne izvršiti. Zraven je še kapetan I. klase Anton Turk (zdaj 
v Slovenski vojski) iz baze, ki naj bi formiral 8 kontejnerjev. Nazadnje se dobro 
izide. Ima le 2 formirana, za naslednjih 6 pa potrebuje najmanj 12 ur.  Naloge se 
torej ne da izpeljati. Čez 2 uri to javim v operativni center korpusa in polkovnik 
Stevan Janjanin je ogorčen, saj misli, da smo nalogo že izvršili. Z njim se ne da 
pogovarjati, zato ga zavrnem, da ljudje pač niso komarji, da se jih zaprašuje iz 
zraka. Obvestim še Iva in da mi za prav, sploh ni vedel za to nalogo.
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Borut Angeli

Začelo se je obdobje kaosa

Borut Angeli, stotnik, načelnik logističnega odseka, S-4, 24. oklepno mehaniziranega bataljona Slovenske vojske

 Po tem pregledu sem se javil vodji letenja tistega dne (mislim, da je to bil major 
Goran Bulut, komandir druge lovsko-bombniške eskadrilje). Od njega sem prejel 
načrt dela za tisti dan, poročal pa sem mu o stanju in pripravljenosti tehnike. 
Skupaj sva pregledala startno-deponažno ekipo, kompletnost in neoporečnost 
sredstev v njej ter število sredstev za oskrbo. Ker je bilo načrtovano letenje le 
transportnih letal in helikopterjev, ni bilo potrebno pripravljati sredstva za bojna 
letala.

 Ob 07.00 uri je bila priprava v dvorani za neposredno pripravo v letališkem 
stolpu. Na tej pripravi smo vsi poročali o svojih nalogah, meteorolog pa je 
pripravil vremensko napoved za tisti dan. Potem smo odšli vsak na svoje mesto 
(moje je bilo ponavadi ob startno-deponažni ekipi ali pa pri meteorologu).

 Že ob pol osmih so začeli pristajati transportni helikopterji, ki so nato čakali 
prihod transportnih letal, da bi prepeljali ljudstvo na različne lokacije po 
Sloveniji. Med prvimi so prispeli pripadniki protidiverzantske brigade iz Niša in 
Skopja. Ti so po polurnem postanku, ki so ga prebili kar na travniku ob letalski

 Dne 27. junija 1991 sem prišel v službo že ob peti uri zjutraj, ker sem bil 
določen za koordinatorja (predstavnik letalske baze, praviloma letalsko-tehnični 
inženir, zadolžen za oskrbo letalske enote, bazirane na letališču in prehodnih 
plovil). Takoj po prihodu sem se preoblekel v tehnično uniformo in poskrbel, da so 
vojaki pripravili vsa potrebna vozila za oskrbo ter startno-deponažno ekipo. Prav 
tako sem moral preveriti, če so pripravljena vsa sredstva, potrebna za prehodna 
plovila (v glavnem za transportna letala An-26 in transportne helikopterje Mi-8).
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 Kdo nas bo napadel? Prijatelji, znanci, sosedi… Kaj narediti? Streljati na njih 
in si reševati življenje ali poiskati čim varnejšo pot iz te situacije? Kako se 
obnašati v tej situaciji? Kje pobegniti, glede na to, da smo obkoljeni? Kako 
izvedeti, kaj je z družinami?

 Po prihodu s tega sestanka iz letališke stavbe je bil zunaj že mrak, na letališču 
pa je vladalo stanje, ki ga najlažje izrazim kot panika. Vsepovsod so tekali vojaki 
in starešine, z orožjem in brez, v tehničnih uniformah, maskirnih (pripadniki 
padalske enote iz Niša) ter miličniških; helikopterji so prižigali motorje, piloti 
letal Orel (J-21) pa so že pakirali svoje stvari. 

 Od tega trenutka dalje ni bilo nič več normalno, nič ustaljeno in nič preprosto. 
Paziti je bilo treba kaj govoriš, s kom govoriš in kaj čutiš. Začelo se je obdobje 
kaosa, za katerega nismo vedeli koliko časa bo trajal in kakšne bodo njegove 
posledice. Elektrike ni bilo, vode le občasno, telefoni niso delovali, ljudi pa se je 
polaščal strah zaradi neznanega. Ironija je, da smo se vsi šolali in urili za vojne 
razmere, v tej situaciji pa smo bili šokirani. Bil sem pripravljen boriti se za svoj 
narod, toda ne proti njemu. 

 Izdan je bil ukaz, da vsa letala tipa Orel in helikopterji nemudoma zapustijo 
letališče in se prebazirajo na druga letališča (mislim, da so tisti večer pristali na 
letališču Pleso pri Zagrebu). Tehnično osebje, med katerim je marsikdo že 
razmišljal o prestopu (v glavnem podoficirji), pa je moralo vzeti najnujnejše stvari 
in se vkrcati v helikopterje. Sredi trde teme so začeli vzletati istočasno helikopterji 
in letala, vsi pa brez vsakršnih luči. Pričakovali smo, da bo prišlo do trčenj v zraku, 
vendar do tega ni prišlo. 

 Vse, kar sem se učil v vojaških šolah, mi v tem trenutku ni pomagalo. Na eni 
strani je bila želja po tem, da odbijem ukaz, odložim orožje in čakam na sodbo, na 
drugi pa želja da pobegnem in se maščujem ljudem, ki so me pripeljali v to 
situacijo.

 Razmišljal sem o odgovornost do staršev, ki so mi zaupali svoje sinove in ki 
naj bi jih varoval, o odgovornosti do svoje družine, ki me pričakuje doma ter o 
odgovornosti do svojih staršev in naroda, ki od mene pričakujejo pravilno 
odločitev. Sam sem si takrat želel samo prespati noč in se zbuditi v vsakdanjem 
življenju, brez težkih in tragičnih odločitev.

 Ko so odletela zadnja letala, je nad letališčem zavladala skoraj grozna tišina. 
Vsi smo se spraševali, kaj sledi. Glede na okoliščine in povedano smo seveda 
pričakovali napad na letališče. Občutki so bili grozni.
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 Po tej prekinitvi sem imel čas, da se vsaj malo seznanim s tem, kaj se dogaja. 
Ko sem prišel v svojo pisarno, sem najprej izvedel, da so skoraj vsi civilni delavci 
pobegnili. V pogovoru z mojim podrejenim, višjim vodnikom Antunom Talanom, 
sva prišla do zaključka, da bova tudi midva izkoristila trenutno stanje in ob prvi 
ugodni priliki pobegnila. O tem sem se pogovoril tudi s poveljnikoma iz avto 
voda, ki sta nama zaželela srečno pot. 

 Na žalost se je zgodilo drugače. Ob 19.00 sem moral nujno na sestanek, 
razloga za to seveda nisem vedel, vendar sem že ob prihodu v letališko stavbo 
videl, da se dogaja nekaj resnega. Komandant baze, podpolkovnik Milan Biga, 
nas je obvestil, da je prišlo do minometnega napada na letališče in da moramo 
takoj organizirati krožno obrambo. Ob mojem vprašanju, če zapišemo koliko 
streliva smo izdali vojakom, je grdo zaklel in dejal, da je vojna in da branimo 
SFRJ. Vprašati sem ga hotel pred kom, a mi je sosed na sestanku svetoval, da je 
bolje zame, če ne sprašujem več. Nato je podpolkovnik Biga enotam razdelil 
območja obrambe. Moja enota je dobila varovanje skladišča letalskega goriva na 
severozahodnem delu  letališča v višini vasi Črešnjevec. Takoj sem reagiral in 
vprašal, če ve kaj se lahko zgodi, če eno samo zrno zadene polne cisterne z 
gorivom. Razložiti sem mu skušal tudi nesmiselno žrtvovanje ljudi v tem primeru, 
vendar ni hotel niti poslušati. Poleg vsega tega pa na položaje nisem odšel s svojo 
enoto, ampak mi jo je sestavil iz različnih enot, v glavnem pa iz pripadnikov 
slovenske, hrvaške, albanske in makedonske narodnosti, kar mi je bilo zelo 
sumljivo.

 Zapletlo se je že pri razvažanju miličnikov, saj so na helikopter, ki je letel proti 
Šentilju streljali. Letalski tehnik je bil ranjen v vrat, miličnik pa v zadnjico. Po 
njihovem povratku smo izvedeli tudi za sestreljeni helikopter nad Ljubljano in 
takrat se je marsikdo od nas zavedal, da nič ne kaže samo na demonstracijo sile, 
temveč da bo lahko še zelo težko. 

stezi, nadaljevali s helikopterji proti Vrhniki, Logatcu in Ljubljani. Za njimi so 
začeli prihajati pripadniki zvezne milice, katere so takoj začeli razvažati po 
mejnih prehodih. Zadnji so prispeli tisti dan pripadniki padalske enote iz Niša, ki 
so nato ostali na letališču do konca vojne.

       
 Ker sem bil v tem času na dolžnosti, mi ni uspelo izvedeti, kaj se dogaja po 
Sloveniji, niti kaj po drugih delih letališča. Zaradi prvih streljanj se je poveljujoči 
(ni bil komandant baze, kot bi vsak pričakoval, temveč predstavnik Komande RV i 
PVO polkovnik Veličković, pomočnik komandanta za politično delo) odločil, da 
prekine prevoze pripadnikov zvezne milice, tako da je petdeset miličnikov ostalo 
na letališču.
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Henrik Sotošek

Nam bodo dovolili, da v miru
živimo v svoji državi?

Henrik Sotošek, kmetovalec

 Že naslednje jutro so bili upi poteptani. Letala, tanki, orožje na slovenskih tleh. 
Vojna! Z ženo sva se nemočna spraševala, kaj bo z nama in najinimi šestimi otroki, 
saj je bila najstarejša hčerka stara  šestnajst let, najmlajša pa šele dobri dve leti. 
Žena je v domači krušni peči pekla kruh in mlince, da bi bilo hrane vsaj za nekaj 
prihodnjih dni. Utečen vsakdanji delovni ritem je bil popolnoma spremenjen. In 
vsak korak je bil poln strahu. Delo na kmetiji je kljub izrednim razmeram terjalo 
svoje. Živina v hlevu je morala biti oskrbljena, njive obdelane. 

 Je čas miru in je čas vojn. V miru si niti približno ne moremo predstavljati, 
kako hudo je takrat, ko se namesto pogajalcev oglasi orožje. Rad bi vam opisal 
doživetja desetdnevne vojne za Slovenijo v naši družini. 

 Ves čas smo budno in hkrati s tesnobo v srcu spremljali politična dogajanja po 
letu 1988. Nešteta pogajanja, pa tudi poniževanja našega naroda, so se nam zdela 
nesmiselna in boleča. Zato smo z velikim navdušenjem sprejeli plebiscitno 
odločitev, da postanemo samostojna država. Na predvečer razglasitve državnosti, 
25. junija 1991, smo zbrani pred televizorjem spremljali slovesno prireditev. Ob 
pogledu na častno četo slovenske vojske so se mi orosile oči. "Slovencem se je 
uresničil stoletni sen! Imamo svojo državo, svojo vojsko," sem se veselil v sebi, 
hkrati pa je bil v meni nek nemir. "Nam bodo dovolili, da v miru živimo v svoji 
državi?" sem glasno razmišljal. 

 Živo se spominjam 28. junija 1991, ko je žena z otroki, sestro in nečakinjo 
odšla na njivo, da ponaredi najnujnejše. Nič hudega sluteč so nad seboj kar 
naenkrat zaslišali ropot helikopterja. Ta se je usmeril naravnost proti njim. In letel 
vse nižje. Otrok je bil en sam jok. Žena je pred njimi skrivala strah. Ob pogledu na 
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 Po prvem šoku sem se moral odpraviti na položaje, ki jih je dobila moja enota, 
kjer sem organiziral obrambo, kolikor je bilo mogoče, nato pa nekaj ur samo zrl v 
temo in razmišljal, kaj pametnega narediti sedaj. Mislil sem, da sem dovolj 
izkušen, da bom našel kakšen izhod, vendar mi ni prišlo nič pametnega na misel. 
Dogodki te noči  so prekinili moja razmišljanja. Okoli polnoči je začelo streljati 
po mojih položajih. Občutek sem imel, da velika večina mojih vojakov strelja iz 
strahu, saj ni bilo nikjer videti nikogar. Naslednji dan smo ugotovili, da so začeli 
po nas streljati pripadniki intendantskega voda, ki so bili nasproti nas. Po koncu 
streljanja je začelo še močno deževati. 

 Kasneje sem izvedel od pripadnika TO, ki je sodeloval pri minometnem 
napadu, da je bilo izstreljenih le nekaj min, vendar je za nas takrat to pomenilo 
začetek vojne, v vsej njeni grozni obliki in to proti svojim ljudem. Tega ni nihče 
nikoli pričakoval in na to kratko malo nisem bil pripravljen. Najhuje je bilo 
dejstvo, da sem vedel, da sem na napačni strani, toda v tem trenutku nisem videl 
nobene varne poti na drugo stran, seveda ob dejstvu, da je v veliki meri bil prisoten 
tudi strah. Enake občutke sem zaznal tudi pri drugih, tako da tudi od njih nisem 
mogel pričakovati kakšnega pametnega nasveta. 

 Vse to je prekinilo moja razmišljanja, dnevi ki so sledili, pa so bili napeti in 
živčni, tako da je bilo vse manj časa in volje za obnavljanje teh razmišljanj. 
Sčasoma sem na te dneve pozabil in šele ob pisanju teh spominov sem ponovno v 
mislih obnovil tiste dogodke, ter jih tudi trezneje in bolj realno (brez čustev) 
ocenil.       

 Spomnim se besed enega od pripadnikov padalske enote, ki je iskal podatke o 
okoliških vaseh, kjer naj bi izvajali diverzije in reakcije podoficirja (sicer 
pripadnika srbske narodnosti), ki je imel v eni od okoliških vasi svojo družino. 
Pripravljen je bil tega pripadnika ustreliti.
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Janko Kene

Prekinjeno šolanje

Janko Kene, podporočnik, pilot vojaškega letalstva Slovenske vojske

 Zadnji dan prvomajskih praznikov leta 1991. Gojenci Letalske vojaške 
akademije iz Zadra smo se zvečer vračali iz kratkih počitnic od doma. Ponavadi 
smo se proti internatu, kakšnih deset kilometrov iz mesta, odpravili z avtobusom, 
taksijem ali "na štop", tokrat pa je bilo povsem drugače. Na avtobusni postaji je 
čakalo nekaj vojaških vozil. Poleg voznika je na prvem sedežu sedel podoficir v 
popolni bojni opremi ter z avtomatsko puško v naročju. 

 Prepovedali so nam izhod v mesto, tako da smo morali naslednje tri tedne 
ostati v letalski bazi. Šele potem je bil odobren izhod in še to le polovice moštva 
naenkrat. Čeprav mesto po dogodkih v začetku meseca ni bilo več isto, je vsaka 
sprememba okolja prišla zelo prav. Človek se tega začne zavedati šele, ko se 
sprehodi po ulicah in pogleda naokoli. Veselje pa je trajalo le dva tedna. Bližal se 
je namreč junij in novice o zagotovi odcepitvi Slovenije so se zdele vse bolj 
resnične. Zaradi domnevne ogroženosti smo zopet ostali brez izhodov v mesto, 
komandirji so nas opozarjali, da je okolica letališča prepredena z minskimi polji. 
Razdelili so nam osebno oborožitev in opremo, ki smo jo hranili kar v svojih

 Takšnega spremstva kakopak nismo bili vajeni in takoj nam je bilo jasno, da 
mora biti nekaj hudo narobe. Počutil sem se nelagodno. Izvedeli smo, da je med 
prazniki na eni od številnih barikad v okolici Zadra prišlo do streljanja, v katerem 
je bil ubit hrvaški policist, domačin iz Bibinj. V znak maščevanja so njegovi 
sokrajani zažgali ter razbili vse lokale ali trgovine, ki so bili v lasti Srbov ali 
srbskih podjetij. Prizori, ki smo jih gledali med vožnjo po mestu so bili res 
pretresljivi. Na vsakih nekaj sto metrov pogorišče, razbite izložbe in notranjost 
trgovin …
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 Pa je res bilo, čeprav ne mi, ne naši miličniki nismo vedeli, da so to bili

 Milica me je res večkrat ustavila. V eni od patrulj je bil tudi moj znanec in 
lovski tovariš Andrej Bobek. Kot zanesljivemu kolegu mi je obrazložil, da je 
Milica v zelo težkem položaju. Vseskozi sodeluje v obrambi domovine, hkrati pa 
mora ščititi tudi svoje može. Vprašal me je, če bi lahko pri nas, na Gorici, našli 
zavetje, če se bo vojna vihra nadaljevala. Brez pomisleka sem takoj privolil in 
obljubil, da bomo na vasi uredili vse potrebno. Naslednje jutro sem povedal 
sosedu Tonetu Pribožiču, kakšne so potrebe. Imel je namreč novo, še nevseljeno 
hišo, v kateri je bilo mogoče urediti prenočišča za miličnike. Andrej Bobek si je 
prišel ogledat "teren". Ugotovil je, da je lokacija primerna, možni so bili izhodi v 
sili, v hlevih in garažah vaščanov je bil prostor za miličniške avtomobile. Vaščani 
so bili zanesljivi in pripravljeni pomagat. 

zadnji dnevi vojne za Slovenijo. 

 Slovenski miličniki, bojevniki, so na Gorici pri Raztezu prenočevali 2. in 3. 
julija 1991. K nam so se zatekli po zelo uspešni akciji na Gorjancih, kjer so ujeli 
bežečo četo vojakov JLA z majorjem na čelu. S štirimi terenskimi vozili se je 
pripeljalo okrog 25 miličnikov. Bili so vidno utrujeni. Vaške žene so jim bile 
pripravljene pripraviti večerjo, vendar na naše presenečenje niso bili lačni. Drugo 
jutro so zopet odšli v akcijo in se na večer izčrpani vrnili. Vaščani sosednje vasi 
Anže so bili zelo zaskrbljeni, kaj se na Gorici dogaja. Komaj smo jim dopovedali, 
da je pri nas vse v najlepšem redu. 

 vojaški helikopter, poln oboroženih vojakov JLA, ji to ni preveč uspevalo. Skupaj 
z otroki je stekla v gozd in čakala na najhujše. Hvala Bogu so jih pustili pri miru. 
Sam sem v tistem času s traktorjem kosil za živino. Kar naenkrat sem po telesu 
začutil močan piš vetra, potem pa sem tudi sam nad seboj zagledal helikopter. Še 
danes me spreleti, ko pomislim, koliko časa je krožil nad mano in preizkušal moj 
pogum. Vsi preplašeni smo šli brž domov. Še isto popoldne smo potem slišali 
približno deset močnih eksplozij. Preko radia smo izvedeli, da so "naši" 
onesposobili vojaško letališče v Cerkljah. Tudi od drugod so prihajala 
vzpodbudna poročila. Naša vojska in Milica sta uspešno branili slovensko 
ozemlje in preprečevali razdejanje domovine. To nam je vlivalo novega upanja.

 Najstarejša hčerka je že ves dan tožila, da jo boli v trebuhu. Ker je zelo čustvena, 
smo mislili, da so bolečine posledica neljubih dogodkov tega dne. Proti večeru pa je 
bilo vse huje. Dežurni zdravnik je predlagal, naj jo zapeljem v bolnišnico Brežice, 
saj je sumil, da ima vnetje slepiča. Z ženo sva se resno pogledala. V Brežicah in na 
Čatežu je bilo namreč ta dan najhuje. Poslovila sva se in vem, da sem ji takrat rekel: 
"Če je naša Milica ta prava, me bodo nocoj gotovo ustavili!" Vse ostalo sva si 
povedala z očmi, saj strahu pred otroci nisva hotela pokazati. 



-- 169 --

Janko Kene

Prekinjeno šolanje

Janko Kene, podporočnik, pilot vojaškega letalstva Slovenske vojske

 Zadnji dan prvomajskih praznikov leta 1991. Gojenci Letalske vojaške 
akademije iz Zadra smo se zvečer vračali iz kratkih počitnic od doma. Ponavadi 
smo se proti internatu, kakšnih deset kilometrov iz mesta, odpravili z avtobusom, 
taksijem ali "na štop", tokrat pa je bilo povsem drugače. Na avtobusni postaji je 
čakalo nekaj vojaških vozil. Poleg voznika je na prvem sedežu sedel podoficir v 
popolni bojni opremi ter z avtomatsko puško v naročju. 

 Prepovedali so nam izhod v mesto, tako da smo morali naslednje tri tedne 
ostati v letalski bazi. Šele potem je bil odobren izhod in še to le polovice moštva 
naenkrat. Čeprav mesto po dogodkih v začetku meseca ni bilo več isto, je vsaka 
sprememba okolja prišla zelo prav. Človek se tega začne zavedati šele, ko se 
sprehodi po ulicah in pogleda naokoli. Veselje pa je trajalo le dva tedna. Bližal se 
je namreč junij in novice o zagotovi odcepitvi Slovenije so se zdele vse bolj 
resnične. Zaradi domnevne ogroženosti smo zopet ostali brez izhodov v mesto, 
komandirji so nas opozarjali, da je okolica letališča prepredena z minskimi polji. 
Razdelili so nam osebno oborožitev in opremo, ki smo jo hranili kar v svojih

 Takšnega spremstva kakopak nismo bili vajeni in takoj nam je bilo jasno, da 
mora biti nekaj hudo narobe. Počutil sem se nelagodno. Izvedeli smo, da je med 
prazniki na eni od številnih barikad v okolici Zadra prišlo do streljanja, v katerem 
je bil ubit hrvaški policist, domačin iz Bibinj. V znak maščevanja so njegovi 
sokrajani zažgali ter razbili vse lokale ali trgovine, ki so bili v lasti Srbov ali 
srbskih podjetij. Prizori, ki smo jih gledali med vožnjo po mestu so bili res 
pretresljivi. Na vsakih nekaj sto metrov pogorišče, razbite izložbe in notranjost 
trgovin …

SPOMINSKI ZBORNIK POSAVJE V LETIH 1989 - 1991

-- 168 --

 Pa je res bilo, čeprav ne mi, ne naši miličniki nismo vedeli, da so to bili

 Milica me je res večkrat ustavila. V eni od patrulj je bil tudi moj znanec in 
lovski tovariš Andrej Bobek. Kot zanesljivemu kolegu mi je obrazložil, da je 
Milica v zelo težkem položaju. Vseskozi sodeluje v obrambi domovine, hkrati pa 
mora ščititi tudi svoje može. Vprašal me je, če bi lahko pri nas, na Gorici, našli 
zavetje, če se bo vojna vihra nadaljevala. Brez pomisleka sem takoj privolil in 
obljubil, da bomo na vasi uredili vse potrebno. Naslednje jutro sem povedal 
sosedu Tonetu Pribožiču, kakšne so potrebe. Imel je namreč novo, še nevseljeno 
hišo, v kateri je bilo mogoče urediti prenočišča za miličnike. Andrej Bobek si je 
prišel ogledat "teren". Ugotovil je, da je lokacija primerna, možni so bili izhodi v 
sili, v hlevih in garažah vaščanov je bil prostor za miličniške avtomobile. Vaščani 
so bili zanesljivi in pripravljeni pomagat. 

zadnji dnevi vojne za Slovenijo. 

 Slovenski miličniki, bojevniki, so na Gorici pri Raztezu prenočevali 2. in 3. 
julija 1991. K nam so se zatekli po zelo uspešni akciji na Gorjancih, kjer so ujeli 
bežečo četo vojakov JLA z majorjem na čelu. S štirimi terenskimi vozili se je 
pripeljalo okrog 25 miličnikov. Bili so vidno utrujeni. Vaške žene so jim bile 
pripravljene pripraviti večerjo, vendar na naše presenečenje niso bili lačni. Drugo 
jutro so zopet odšli v akcijo in se na večer izčrpani vrnili. Vaščani sosednje vasi 
Anže so bili zelo zaskrbljeni, kaj se na Gorici dogaja. Komaj smo jim dopovedali, 
da je pri nas vse v najlepšem redu. 

 vojaški helikopter, poln oboroženih vojakov JLA, ji to ni preveč uspevalo. Skupaj 
z otroki je stekla v gozd in čakala na najhujše. Hvala Bogu so jih pustili pri miru. 
Sam sem v tistem času s traktorjem kosil za živino. Kar naenkrat sem po telesu 
začutil močan piš vetra, potem pa sem tudi sam nad seboj zagledal helikopter. Še 
danes me spreleti, ko pomislim, koliko časa je krožil nad mano in preizkušal moj 
pogum. Vsi preplašeni smo šli brž domov. Še isto popoldne smo potem slišali 
približno deset močnih eksplozij. Preko radia smo izvedeli, da so "naši" 
onesposobili vojaško letališče v Cerkljah. Tudi od drugod so prihajala 
vzpodbudna poročila. Naša vojska in Milica sta uspešno branili slovensko 
ozemlje in preprečevali razdejanje domovine. To nam je vlivalo novega upanja.

 Najstarejša hčerka je že ves dan tožila, da jo boli v trebuhu. Ker je zelo čustvena, 
smo mislili, da so bolečine posledica neljubih dogodkov tega dne. Proti večeru pa je 
bilo vse huje. Dežurni zdravnik je predlagal, naj jo zapeljem v bolnišnico Brežice, 
saj je sumil, da ima vnetje slepiča. Z ženo sva se resno pogledala. V Brežicah in na 
Čatežu je bilo namreč ta dan najhuje. Poslovila sva se in vem, da sem ji takrat rekel: 
"Če je naša Milica ta prava, me bodo nocoj gotovo ustavili!" Vse ostalo sva si 
povedala z očmi, saj strahu pred otroci nisva hotela pokazati. 
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 Bolj sem bil prepričan, da bi do česa takega lahko prej prišlo na Hrvaškem, saj 
skoraj ni minil dan, da ne bi poročali o "izginotju" orožja iz vojaških skladišč, celo 
vlomov v muzeje NOB in tatvinah eksponatov. Tudi vzdušje med ljudmi je bilo 
ravno pravšnje. Včasih smo poslušali posnetke pogovorov med hrvaškimi in 
srbskimi policisti po radijski zvezi. Nepojmljivo sovraštvo.

v internat, sem izvedel: "Ti, pri tebi se pa zares streljajo," je povedal dežurni. 
Nekako navajen sem že bil gledanja posnetkov spopadov na Hrvaškem, toda ob 
spremljanju dogajanj pri nas sem spoznal, da je skupna država dokončno 
pokopana. 

 Zaradi vsega dogajanja v zadnjih dveh mesecih, še posebej pa zaradi razvoja 
dogodkov v Sloveniji v zadnjih dneh, je bilo bolj ali manj jasno, da bo 

 Letenje je bilo prekinjeno. Letala so stala na letališču, oborožena. Na letališče 
nismo smeli. Učitelji letenja, Slovenci, niso hoteli več leteti, drugi so si pilotske 
čelade barvali na zeleno in se sprehajali naokrog z avtomatskimi pištolami. Tisti 
inštruktorji, ki so odpovedali poslušnost, so bili v nekakšnem priporu v sosednjem 
internatu. 

 Iskreno povedano, nisem takoj vedel, kaj naj storim. Na eni strani so dogodki v 
Sloveniji name naredili močan vtis in utrdili prepričanje, da tu zame ni več 
prihodnosti, saj je JLA v bistvu razpadla, sam pa nisem bil pripravljen v 
prihodnosti sesti v letalo in stresati bombe po lastnih ljudeh. Po drugi strani pa sem 
šele pred nekaj meseci doživel tisto, za kar sem se toliko časa trudil in marsičemu 
odpovedal. Ravno dva meseca je minilo od prvega samostojnega leta, mojo 
samozavest je pognalo v nebo, poletje je bilo že tu. Po skoraj šestih letih v klopeh 
je napočil čas letenja, plaž, izhodov v mesto… In zdaj, ko je kljub črnogledim 
napovedim kazalo, da bom mogoče res uspel, naj vse skupaj pustim in se podam v 
neznano? Toliko težje je bilo po zadnjem poletu. Kar nekako nisem mogel stran od 
letala. 

 Največje presenečenje zame pa so bili uspehi TO in odnos ljudi do JLA. 
Posnetki zajetih vojakov "takoimenovane JLA", oprema in uniforme teritorialcev, 
gorečih tankov, sestreljenega helikopterja, so le še poglobili vtis, da vojska ni več 
ljudska, temveč le še inštrument za ustvarjanje škode in razdora. Ne vem sicer 
kako, ampak tiste dni smo lahko nemoteno spremljali program TV Slovenija, 
tiskovne konference, poročila, reportaže. Težko je bilo gledati letala Jastreb, kako 
obstreljujejo čatežki most, goreče tovornjake na Prilipah, raketiranje brniškega 
letališča, ranjene na Medvedjeku …
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 Dobili smo dodatno strelivo, potem pa so nas odpeljali na položaje okoli 
objektov. Povelje je bilo: "Streljajte v meso!" Bila je že skoraj tema, slišati ni bilo 
ničesar. Vladala je neverjetna tišina. Napetost, prežeta s strahom in negotovostjo, 
je trajala dolgo, zelo dolgo. Šele potem sem ugotovil, da je minilo pičlih 
petinštirideset minut. Zgodilo se ni nič. Oddahnili smo si šele, ko smo se vračali 
proti sobam. Kako se je počutil tisti, ki je bil potem na straži, smo si lahko samo 
predstavljali. Ko smo naslednje dni premlevali dogodke tistega večera, sem 
spoznal kako izoliranost iz okolja, na katerega smo bili navajeni in splošna 
negotovost tistega časa, lahko pripeljeta človeka do vprašanja: “Streljati ali ne?” 
Saj res, kaj če bi takrat med tistimi bori opazili sence, ki se nam bližajo in bi slišali 
sikanje krogel nad našimi glavami? Tisto je bila verjetno zgolj zelo resno 
izpeljana vaja, pa vendar. 

 Zelo težko je bilo dobiti zvezo z domačimi. V dneh, neposredno pred vojno v 
Sloveniji, je bilo skoraj nemogoče priti do telefonske govorilnice, tako da sem vse 
podrobne informacije dobival od sošolca Mitje. Kljub temu, da smo že skoraj eno 
leto opazovali barikade na cestah, spremljali dogodke drugod po državi, se 
pogovarjali z domačimi, pa je vse presenetila novica o pravzaprav pravi vojni v 
Sloveniji. Spomnim se, da smo dopoldne bili na letenju. Šele popoldne, ob vrnitvi 

 Letalsko usposabljanje, ki smo ga začeli marca, je tiste dni potekalo navidezno 
brez posebnosti. Velikokrat smo iz zraka lahko opazovali barikade okoli Obrovca, 
Benkovca, Kistanja in Knina. S sošolci smo se ob spremljanju poročil HTV in 
Yutel veliko pogovarjali o teh zadevah. Opazili smo tudi, da je sprednji del letala 
nenavadno težek pri vzletu in ugotovili, da so letala oborožena. Dve strojnici 
kalibra 12,7 milimetrov v nosu letala naj bi uporabili v primeru napada na letalo. 
Kdo naj bi nas napadel in kako bi se v tem primeru branili, seveda nismo izvedeli. 
Tudi samostojnih letov v notranjost države nismo več izvajali.

sobah. Poleg  dežurstev je bila uvedena tudi straža okoli internata in ponoči je bilo 
velikokrat slišati posamično streljanje. 

 Spomnim pa se večera, ko smo sedeli v klubski sobi in gledali poročila. Vstopil 
je dežurni oficir in rekel: "Pripravite se za obrambo!" Že po izrazu na njegovem 
obrazu sem vedel, da misli zelo resno in tudi nihče drug ni ničesar spraševal. 
Pohiteli smo v sobe in si skoraj brez besed nadeli vso opremo. Po postroju smo 
odšli v sosednjo zgradbo, kjer je bilo shranjeno strelivo. Nikoli ne bom pozabil, 
kako se je tresla roka komandirja, ki je odklepal sobo. Šele, ko je ključ prijel z 
obema rokama, se je toliko umiril, da je lahko odklenil vrata. 
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Jože Kranjec

Enota za zveze Občine Brežice
ob agresiji na Slovenijo

Jože Kranjec, sodelavec za zaščito in reševanje v Upravi za obrambo Krško

 V času osamosvajanja Slovenije je svojo vlogo v vsesplošnem odporu proti 
agresorju s strani JLA odigrala tudi enota za zveze Občine Brežice. Enota je 
delovala v sestavi Sekretariata za obrambo občine Brežice. V enoti so bili 
razporejeni vezisti po specialnostih in pripadniki rezervne sestave Centra za 
obveščanje Brežice, ki so izvajali opazovanje na lokacijah v Občini Brežice. Ob 
začetku agresije na Slovenijo je enota že delovala na rezervni lokaciji, saj je bil del 
pripadnikov aktiviran že teden dni pred agresijo Jugoslovanske ljudske armade na 
Slovenijo in so delovali na varni lokaciji izven izvajanja vojaških aktivnosti. 
Aktivirano je bilo 50 % enote za zveze. Postavljen je bil rezervni center zvez, z 
radijskimi, žičnimi in telegrafskimi zvezami. Rezervni center je bil postavljen za 
primer selitve občinskega vodstva iz mirnodobne lokacije, to je iz občinske stavbe 
v Brežicah. Pripadniki enote za zveze so bili oboroženi z osebno oborožitvijo in 
sicer s puškami M-48. Druge oborožitve pripadniki enote niso imeli, saj je bila  
oborožitev razdeljena enotam Teritorialne obrambe. 

 Osnovni center zvez in občinski center za obveščanje pa je deloval na 
mirnodobni lokaciji na Prešernovi 12 v Brežicah, kjer je bil sedež Sekretariata za 
obrambo Brežice. Tu je do začetka agresije delovala profesionalna zasedba centra 
za obveščanje, v katerem sta bila zaposlena dva operativca in vodja centra, ki je bil 
zaposlen kot referent za zveze in opazovanje, obveščanje in alarmiranje. Ob 
začetku agresije na Slovenijo je bil center zvez  popolnjen s pripadniki  rezervne 
sestave enote za zveze. V rezervnem centru zvez na varni lokaciji in na 
mirnodobni lokaciji na Prešernovi 12 so se pripadniki menjavali, saj ni bilo 
potrebe po kompletnem moštvu.
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nepričakovano in v dokaj kratkem času potrebno sprejeti še eno veliko odločitev v 
življenju. Mnogi so me prepričevali naj ostanem vsaj do konca letnika, če že ne do 
konca akademije, da si vsaj pridobim poklic, nekateri so se spomnili februarja 
tistega leta, ko so nas s smučanja na Zatrniku poklicali v Ljubljano na sestanek s 
predstavnikom bodočega Ministrstva za obrambo Kromarjem. Izvedeli smo za 
možnosti nadaljevanja šolanja, "če bi do česa prišlo".

 Bilo je mnogo mnenj. Nekateri so nam Slovencem zavidali, da imamo vseeno 
kam iti, sami niso imeli te možnosti in jim je bilo žal za vse, kar se je dogajalo. Bilo 
je tudi očitkov, češ, ko je potrebno opravljati delo za katerega se usposabljamo, se 
pa umikamo na drugo stran. Ker je do konca letnika ostal le še dober teden, sem 
sklenil, da ostanem do konca, potem pa vložim prošnjo za prekinitev šolanja. To bi 
mi omogočilo pridobitev potrdil o opravljenem šolanju, naletu in izpitih. 

 Kako naj pridem v stik z domačimi? Telefonske povezave z Brežicami so bile 
prekinjene. Ko bi lahko vsaj na kratko izvedel kaj se dogaja in jim sporočil, da 
nameravam vse skupaj pustiti in priti domov. Prosil sem Mitjo, naj njegova mama 
poizkusi iz Ljubljane poklicati k meni domov in vsaj povedati, da sem v redu. Tudi 
ona ni uspela. Napisal sem pismo domov, vendar mi ga ni bilo treba poslati, saj 
sem kmalu dobil obisk. Nekaj dni po nastopu premirja sta me obiskala sestra in 
oče. Vsem nam je odleglo, še posebno očetu. V bistvu si nisem niti v sanjah 
predstavljal, v kakšnih skrbeh so bili starši ves ta čas. Jaz sem imel vsaj delno 
predstavo o dogodkih pri nas, oni pa o meni niso že vse od začetka vojne slišali 
ničesar. Če se danes postavim v njuno kožo, bi takrat pomislil na vse mogoče. 

 Takrat smo se dogovorili, da z vrnitvijo počakam še nekaj dni, toliko da se 
letnik konča in se uredijo formalnosti. Oče je seveda le stežka pristal na takšno 
odločitev, saj je imel v mislih samo to, da me še isti dan pripelje domov. Uspelo mi 
ga je prepričati, da bo vse v redu, naj ne skrbi, da bom skušal čimprej urediti 
zadevo. Slovo tistega dne je bilo mučno. Oče in sestra sta imela občutek 
neuspešno izvedene naloge, meni pa je vseeno odleglo, saj sem izvedel o 
dogodkih doma, dogovorili pa smo se tudi kdaj pridejo naslednjič pome. 

 S postopkom glede prekinitve šolanja ni bilo težav, le besedilo prošnje sem na 
zahtevo komandanta moral spremeniti, ker naj bi bilo preveč obširno in 
nekorektno do JLA. 

 Slabih štirinajst dni po prvem obisku sta po mene prišla oče in stric. Tokrat so 
bile stvari že pripravljene. Še zadnjič sem se poslovil od kolegov. Na poti proti 
domu se ni bilo priporočljivo veliko ustavljati, saj so po cesti pri Josipdolu že 
naslednje dni padale granate.
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 Delo v centru je bilo zelo dinamično, saj smo poizkušali pridobiti čim več 
informacij o sovražniku s prisluškovanjem in tudi zbiranjem obvestil od 
domačinov, ki so stanovali ob prometnicah, ob mejnem prehodu in podobno. 
Vzpostavljene smo imeli radijske zveze s štabom TO Brežice, s krajevnimi 
skupnostmi in s Centrom za obveščanje Republike Slovenije. 
       
 Vse radijske zveze so delovale dobro, tudi nismo zaznali nikakršnih motenj s 
strani agresorja. V začetku agresije smo pridobili frekvenci letalcev, na katerih 
smo poizkušali spremljati aktivnosti v zraku, vendar smo v ta namen imeli samo 
dve ročni radijski postaji ICOM  IC 4 SET. Sprejete podatke smo posredovali po 
direktnih žičnih zvezah koordinacijski podskupini v Novo mesto in nato direktno 
Republiškemu centru za obveščanje v Ljubljani. Spremljanje pogovorov med  
piloti in Oblastno kontrolo letenja v Zagrebu, ki so delovali z letališča Zagreb in 
Bihač, smo izvajali neprestano, težava je bila le v tem, da smo uporabljali le zgoraj 
omenjeni ročni radijski postaji. Podatke o preletih smo najprej sporočali 
koordinacijski podskupini v Novo mesto, kasneje pa direktno v Center za 
obveščanje Republike Slovenije.

 Vsi pripadniki enote za zveze Občine Brežice, kakor tudi pripadniki rezervne 
sestave Centra za obveščanje Brežice so svoje delo opravili korektno, zavedajoč 
se, da so to dnevi, ko si Slovenci sami krojimo usodo nadaljnjega življenja, v 
katerem bomo sami odločali o dobrem in slabem, brez dirigentske palice iz 
kakšnega drugega mesta, kjer ne razmišljajo kot mi sami, pa tudi ne govorijo v 
našem slovenskem jeziku.

 Prav tako so tudi žične in teleprinterske zveze delovale brezhibno. Najbolj so 
se uporabljale direktne telefonske zveze, seveda posebej s Centrom za obveščanje 
Republike Slovenije, tudi s štabom TO Brežice, ki smo jim posredovali 
informacije ali jim omogočili povezavo z ostalimi udeleženci. Teleprinterske 
zveze so bile kar precej obremenjene, glede na prispele in poslane telegrame in 
sporočila, ki so bila praviloma šifrirana. Delo na sredstvih zvez je potekalo hitro in 
učinkovito. Vsa sprejeta sporočila so bila najhitreje posredovana na kraje, kjer so 
bile enote Teritorialne obrambe ali Milice. 
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 Ob začetku agresije je bila sprejeta odločitev, da se aktivirajo opazovalne 
postaje, saj ni bilo dovolj informacij o premikih sovražnih vojakov in tehnike. 
Takoj sta bili določeni dve lokaciji. Opazovalnica na Čatežu ob Savi je pokrivala 
smer prihoda letal in ostale tehnike iz smeri  Zagreba. Delovala je v sestavi dveh 
pripadnikov enote za zveze v privatni hiši, kjer je stanoval pripadnik enote za 
zveze. Opazovalnica Artiče je pokrivala opazovanje Občine Brežice in del 
letališča Cerklje. Tudi v tej posadki sta bila dva pripadnika enote. Opazovalnici 
nista dajali zadovoljivih podatkov o preletih letal in helikopterjev. Potrebno je bilo 
spremljati prelete letal in helikopterjev iz koridorja Stojdraga,  dogajanja na 
letališču Cerklje in  prevoze na regionalni cesti Cerklje - Brežice. Zato, ker so 
letala in helikopterji pogosto uporabljali ta koridor za svoje prelete, je bila na 
mikrolokaciji  Kozelc, v kraju Mrzlava vas postavljena tretja opazovalnica, ki pa 
je zadovoljila s podatki o preletih, prav tako smo spremljali tudi delovanje na 
samem letališču in v njegovi okolici. Potrebno je razumeti, da vseh podrobnosti 
delovanja ni bilo mogoče opaziti zaradi poraslosti terena okoli letališča. Hkrati 
smo spremljali premike vozil in ostale vojaške tehnike na regionalni cesti Cerklje 
- Krška vas - Brežice.

 Opazovalnici na Čatežu in v Artičah sta delovali samo v času agresije na 
Slovenijo, opazovalnica v Mrzlavi vasi pa do konca meseca oktobra, ko se je 
večina aktivnosti okoli preletov helikopterjev in prevozov po regionalni cesti 
počasi končala in se je JLA dokončno umaknila z letališča Cerklje.

 V noči, ko so iz smeri Rigonc in Dobove proti Brežicam krenili oklepniki, je 
občinsko vodstvo sprejelo sklep o selitvi občine in s tem tudi sekretariata za 
obrambo s centrom za zveze na rezervno lokacijo, kar je bilo v toku noči tudi 
storjeno. V tem času je vse delo prevzel rezervni center zvez na varni lokaciji. 
Umik iz lokacije Prešernova 12 je potekal hitro, le vremenski pogoji niso bili 
naklonjeni, saj je kar močno deževalo. Ob prihodu na rezervno lokacijo smo bili 
vsi pripadniki, ki smo selili center zvez, premočeni do kože. Zavarovanje centra 
zvez smo izvajali s svojimi pripadniki, obroženimi le z zastarelim orožjem, saj je 
bilo orožje enote za zveze predano v uporabo TO. Dodatni nadzor terena pa so 
izvajali lovci okoliških lovskih družin. Ker so se oklepniki ustavili pred 
Mostecem in nato tudi vrnili v Dobovo, smo se v jutranjih urah vrnili na sedež 
Sekretariata za obrambo Brežice, Prešernova 12, kjer smo ponovno usposobili 
sredstva zvez za nemoteno delovanje. Na tej lokaciji je center deloval nemoteno 
do konca agresije na Slovenijo. Center je bil okrepljen s  pripadniki enote za 
zveze.
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Rajmund Veber

En dan našega
osamosvajanja - 28. 6. 1991

Rajmund Veber, upokojeni svetovalec vlade v MNZ RS

 V nekaterih dneh naše osamosvojitvene vojne je bilo več dogodkov, kot jih 
lahko zabeleži dan in njegovih 24 ur. Tudi drugi dan po izgubljeni mejni točki 5 na 
Obrežju je bil tak. Tega dne je bilo za Milico in tudi ostale zaposlene v Organih za 
notranje zadeve v Posavju več dogodkov, ki so se še posebej zapisali v našo 
zgodovino.

 V tisti noči smo jih nato namestili na Postajo milice v Krškem, že naslednjega 
dne pa na prvo lokacijo ob alarmu k lovski koči Brestanica. Tukaj sta se jim 
pridružila še pilota major Djino Vareško in kapetan Miran Grahek. Ker pa je 
nekdo obvestil njihove bivše delodajalce, kje se nahajajo, jih je že tega prvega dne 
prišla pozdravit eskadrilja letal, ki so jim dali vedeti, da poznajo njihovo lokacijo. 

 Že prejšnjega dne je upokojeni podpolkovnik Jože Butara pripravil spisek 
pilotov iz letališča Cerklje, ki želijo prestopiti iz JLA v naše vrste. Predvsem 
njegovi zanesljivi predpripravi ter poznavanju ljudi, katerim je nesebično hotel 
pomagati, gre zasluga, da so ta večer zapustili na različne načine močno 
zastraženo letališče in se zbrali v zidanici pod Gorjanci, kjer jih je sprejela  
Posebna enota milice Uprave za notranje zadeve Krško. V veliko pomoč pri 
dogovarjanju znotraj letališča je bila tako njemu kot pilotom kuharica Vera Škulj. 
Tudi njej in Jožetu, kot kar nekaj ljudem v tistih dneh, gre zahvala za pomoč, ki do 
sedaj ni bila zadosti ovrednotena  in obelodanjena. Predvsem  pa je obema 
hvaležna sedmerica pilotov  in oficirjev z najvišjimi čini, ki so tako množično 
prestopili v prvih dneh  spopada z armado. To so bili: podpolkovnik Martin 
Burjan, majorji  Rudi Čarni, Vinko Tuljak, Janez Muhvič ter kapetani  Marjan 
Penev, Marjan Vinko in Dušan Ščuri.
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 Tako hitro se v tistih dneh, razen omenjene kolone, ni vozil nihče. Ta naša 
predhodnica je dosegala hitrostne rekorde od Litije do Obrežja, kjer so nato 
spremstvo prevzeli hrvaški miličniki. Ob povratku v zgodnjih jutranjih urah sta se 
predsednik Kučan in minister Rupel ustavila vsa utrujena na naši UNZ in opravila 
razgovore z Ljubljano. Teh potovanj se z nasmehom spominja tudi predsednik 

 Zaradi vseh obveznosti, ki so nas čakale tistega večera, smo se dogovorili, da 
general s svojo spremljevalko prespi na Bizeljskem, naslednji dan pa mu 
pomagamo, da bo odšel v Kranj k svojemu bratu. Naslednjega dne so se z 
generalom pogovorili tudi delavci Varnostno-informativne službe, nato pa ga je  
odrejena skupina  pospremila do Kranja. 

 Generalmajor Zabret nam je rekel, da je vsem prijateljem v Zagrebu povedal, 
da gre naslednjega dne na dopust v Dalmacijo. Na  ta način se je želel zavarovati 
pred vsemi, ki bi mu lahko preprečili njegov odhod v Slovenijo. V tistem vročem 
popoldnevu smo sedeli pod kostanjem na Bizeljskem in poslušali, kako gledajo 
vrhovi JLA na dogajanje v Sloveniji, kakšna so stališča posameznih generalov, 
kot tudi zgodovino in osebnostne karakteristike teh generalov. Še posebno je 
general Zabret opozarjal na generala Adžiča, kateremu naj bi v drugi svetovni 
vojni v Bosni pobili celotno družino, zaradi česar naj bi bil izredno 
brezkompromisen in ostro nasprotoval  osamosvajanju Slovenije.

 Tega večera pa smo se morali pripraviti na prvo varovanje potovanja 
predsednika Predsedstva Slovenije Milana Kučana  in ministra za zunanje zadeve 
Dimitrija Rupla v dneh vojne v Zagreb. Na različne točke na trasi potovanja smo 
postavili naše aktivne in rezervne miličnike, ki jih je tisti večer kar primanjkovalo. 
Spremstvo pa sta kot predhodnica opravila in tako še štiri potovanja komandir 
Postaje prometne milice Krško Ivan Plohl in njegov pomočnik Jože Gobec.

 Tako je v enem dnevu  prestopilo  iz  JLA kar nekaj visokih oficirjev, kar je bil 
znak tudi za ostale Slovence v armadi, da so lahko zelo koristni in da čimprej 
prestopijo v Teritorialno obrambo ali v Organe za notranje zadeve ter tako branijo 
osamosvojitev .

 Tega, dogodkov polnega dne, so miličniki in naša Posebna enota milice 
zaplenili dva  avtobusa, ki sta vozila iz letališča Cerklje v Brežice, dostavni 
tovornjak za hrano ter terensko vozilo iz skladišča goriva  kerozina v Krškem. Ob 
tem je prestopil v Milico tudi stari vodnik Zlatko Tomić, ki je kasneje pomagal pri 
prevzemu tako prečrpališča in skladišča goriva v Stari vasi in Žlapovcu. Vojake 
smo napotili ali domov ali v zbirno središče, ki se je ravno takrat tudi organiziralo.
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 Še preden smo se lahko odpravili na Bizeljsko, je Sinek organiziral prevoz tega 
pokvarjenega vozila s svojim terenskim vozilom čez Sotlo v Gregovcih in jo 
odpeljal k zanesljivemu avtomehaniku. Koliko je to staro vozilo pomenilo 
njenemu lastniku, smo izvedeli šele kasneje. To naj bi bilo tudi vse premoženje 
generalmajorja Cirila Zabreta, ki se je tiste noči pred tem odločil, da se vrne po 
veliko letih službovanja v JLA v Slovenijo. Še posebej nas je prosil, naj iz tega 
prestopa ne delamo veliko reklame, saj živijo njegovi bližnji v Beogradu.

 Tega 28. junija 1991 je v dopoldanskih urah prestopil  tudi prvi slovenski 
general iz JLA. Sredi vseh aktivnosti me je takrat poklical dolgoletni prijatelj  
birtaš Sinek iz Bizeljskega, kakor se sam rad imenuje. Tisti, ki ga ne poznajo pod 
tem imenom, naj pojasnim, da gre za znanega gostilničarja iz Bizeljskega Franca 
Šekoranjo. Nekoliko v šifrah je povedal, da se pri njemu nahaja nek slovenski 
general, ki je prišel iz Zagreba, vendar mu je njegova "stoenka" obtičala tik pred 
mejno reko Sotlo.

 Tako je tistega dne padla odločitev, da se polovica ponoči premesti na območje 
UNZ Trbovlje, polovica pa ostane v Krškem. Ostali so Burjan, Penev, Vinko, 
Ščuri in Vareško.  

 Na ta način je bilo pridobljeno zelo veliko informacij, saj smo že drugega dne 
vojne  postavili nadzorno točko za spremljanje dogajanja na letališču Cerklje in z 
močnimi daljnogledi vizualno spremljali premike na letališkem platoju in stezi. Z  
radijem, ki so ga priskrbeli na Republiškem sekretariatu za notranje zadeve, smo 
spremljali pogovore med piloti in bazo vse do jeseni tistega leta. Vse tako 
pridobljene podatke smo tekoče pošiljali na republiško koordinacijo in tako 
včasih pravočasno zagotovili ustrezno ukrepanje, tako enot TO kot Milice. 

 Preskrbeli smo jim delovne uniforme Milice in dali osebno oborožitev. Vse, 
kar smo za njih storili, so nam s svojim znanjem, izkušnjami in hotenjem pomagati 
svoji domovini, bogato povrnili. Bili so dobri orožarji, poznavalci boja letal proti 
pehoti, poznali so radijske frekvence sporazumevanja med piloti in celo glasove 
pilotov, ki  so ostali na drugi strani.

 Poskrbeli smo tudi za družinske člane pilotov, saj so naši nasprotniki in 
agresorji tudi z grožnjami slednjim poskušali onemogočati njihovo delo v novi 
sredini. Še posebej je bil deležen groženj Martin Burjan, tako da smo njegovo 
družino prepeljali v Prekmurje. Posebej so si tega prevoza Burjanove družine 
zapomnili naši kriminalisti, saj so se na poti domov  pozno ponoči zgubili v 
Slovenskih Goricah. Kar več ur je trajalo, da so našli pravo pot  in srečno prispeli 
nazaj.
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 Tudi mene je ob teh potovanjih skrbelo, da se predsedniku ne bi karkoli 
dogodilo. Po boju na Prilipah, ki je po mojem prepričanju največja zmaga naših 
kolegov iz Teritorialne obrambe v Posavju, sem prosil našega ministra Igorja 
Bavčarja, da se v naslednjih potovanjih predsednik izogne poti čez območje naše 
UNZ ter da potuje čez območje UNZ Celje, kjer se pač ni dogajalo tako veliko 
bojev in zapor cest. Kljub vsemu in potovanju ob tankih na Prilipah  in Obrežju je 
predsednik še naprej potoval na razgovore v Zagreb čez naše območje. Verjetno je 
verjel v naše miličnike in varno pot.

 Organi za notranje zadeve  smo opravili res veliko delo v tem in vseh ostalih 
dneh, ko smo ob nesebični in vsesplošni pomoči ljudi v Posavju doživljali po 
svoje najlepše dni. Ob tej priložnosti pa bi se rad še enkrat zahvalil za odlično 
opravljeno delo vsem sodelavcem in sodelavkam, aktivnemu ter rezervnemu 
sestavu UNZ Krško, kakor tudi vsem pripadnikom Teritorialne obrambe v 
Posavju.

 Varovanje in spremstvo pa smo v tistih dneh opravili tudi za člana predsedstva 
SFRJ Vasila Tuporkovskega, generala Andrijo Rašeto, predsednika Zveznega 
izvršnega sveta Anteja Markoviča ter predsednika predsedstva SFRJ Stjepana 
Mesiča, kakor tudi kolone avtobusov s starši vojakov na poti v Ljubljano.

Kučan, saj so ga hrvaški spremljevalci ob drugem povratku v Slovenijo zapeljali 
kar pred Remontni zavod Bregana, ki je sicer v naši državi, takrat pa ga je stražila 
JLA. 
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Odhod na bojno nalogo. Foto: videofoto Grajžl.

Starešine so se zavedale odgovornosti. Foto: Črtomir Čargo.
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Odhod na bojno nalogo. Foto: videofoto Grajžl.

Starešine so se zavedale odgovornosti. Foto: Črtomir Čargo.
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Edi Zanut

Od 15. maja 1990 do 28. junija 1991

Edi Zanut, častnik Slovenske vojske

 Slutil sem, da naše odhajanje iz podirajoče jugoslovanske hiše ne bo šlo brez 
težav. Nisem pričakoval, da bomo svojo slovensko odločnost morali plačati z 
življenji in velikansko materialno škodo. Agresor, ki se je izlegel iz JLA, je dal 
priložnost, da se tudi Slovenci izkažemo kot uspešen vojaški narod. Slovenija je 
pokazala odpor in tako je bilo tudi pri nas v Posavju.

 Za mene se je vojna za samostojno Slovenijo pričela že 15. maja leta 1990. To 
je bila psihološka vojna, vojna biti ali ne biti. V tistem času sem bil v Občinskem 
štabu TO Krško na dolžnosti referenta za organizacijske in mobilizacijske zadeve, 
opravljal pa sem še dolžnost referenta za operativne zadeve. Na čelu štaba je bil 
Ernest Breznikar. Bili smo enotni od Martina Škorca, Vilija Libenška, Matjaža 
Mavserja do Zdenka Moharja, da orožje TO, ki je bilo kupljeno z denarjem 
slehernega delavca, občana Občine Krško, ne sme priti v skladišča JLA. Uprli 
smo se ukazu generala JLA Ožbolta in rekli odločno NE, zavedajoč se posledic, ki 
bi lahko prišle s strani višjega poveljstva, saj je bilo čutiti, da bo vojska postala 
odločna politična sila v državi. Bili smo zavedni in z našimi dejanji opozorili, da je 
treba z nami tudi računati.

 Bil je sončen dan, toda za mene zelo pomemben in zapomnil si ga bom vse 
življenje.  Komandant TO Slovenije, general Hočevar, je prispel na letališče 
Cerklje ob Krki. Skušal je uresničiti ukaz iz Zagreba, saj nam je dal ultimat, da se 
mora orožje do 24.00 nahajati v skladišču JLA v Vojašnici Cerklje, v stavbi 
nasproti ambulante. Tam je bil celoten divizion protizračne obrambe. Vojake so 
premestili v spalnice v prvo nadstropje, zato da bi v spodnjih prostorih bilo 
nameščeno naše orožje. V tistem času smo bili prepuščeni sami sebi, saj od 
slovenskega vodstva nismo dobili navodil.
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 Koliko bo žrtev, ranjencev, kako in kam z njimi. Kljub temu sem se zavedal, da 
moram nalogo izpeljati čim bolj dosledno in učinkovito. Zato sva z Matjažem 
Mavserjem odšla v Krško na Transportno podjetje. Toda kamioni s prikolicami so 
bili že poslani. Voznika nista videla rajona blokade in sta se parkirala na odcepu za 
Rako, približno tri kilometre od mesta blokade. Tam je bila tudi Milica. Z njimi 
sem stopil v stik in jim dejal, da moramo blokirati avtocesto. Promet pa naj 
usmerjajo proti Raki in Senušam do Krškega.

 Enota TO je prišla na položaje pod nadzorom dveh helikopterjev iz bližnjega 
letališča. Takoj sem opozoril poveljnika čete naj upošteva načelo maskiranja in 
ureditve varnih zaklonilnikov. Zavedal sem se svojega položaja, zato sem bil 
koordinator v vseh pogledih. Organiziral sem usposabljanje skupin za 
protioklepni boj, s poudarkom na polnjenju in merjenju z ročnim metalcem M-57.

 Zveza s poveljstvom je bila problematična. Radijske naprave RT 20 TC6 s 
slabimi  akumulatorji niso bile zmožne večurnega dela. Zato sem vezista z 
napajalnikom ND-10 poslal v zidani objekt, oddaljen okoli petsto metrov od naših 
položajev. Tu je bila elektrika, pa tudi telefon. S tem smo rešili naš problem. 
Poveljnik čete je imel stalno zvezo, pri telefonu pa dva kurirja. Kmalu zatem sem 
dobil drugo nalogo, zato sem enoto moral zapustiti. Na poveljstvo sem prišel 27. 
junija okoli desete ure zvečer.

 Nalogo, da prevzamem skladišče v Leskovcu, sem dobil ponovno od 
poveljnika Breznikarja. Situacija je bila še kar ugodna, zato ker sta s straže 
pobegnila dva vojaka JLA. Povedala sta število stražarjev, nacionalni sestav, ter 
da je mogoče računati na vdajo. Zadržali so ju na Postaji milice v Krškem. 
Potrebno je bilo takoj ukrepati, saj bi lahko prišlo do izlitja kerozina v podtalnico 
na Krškem polju in s tem bi bila povzročena ekološka katastrofa. S poročnikom 
Stojanom Kajbo sva napravila načrt obkolitve celotnega skladišča. Na razpolago 
sva imela dvajset teritorialcev. Dne 28. junija zjutraj sem se povezal s 
pomočnikom komandirja PM Krško Antonom Kešetom in od  njega dobil še 
dodatne informacije in navodila. Obkolili smo skladišče. Pogovor s komandirjem 
straže je bil uspešen, tako da se je straža po desetih minutah predala. Zajete vojake 
JLA je prevzela Milica in jih je odpeljala na varno. Pred dokončnim prevzemom 
skladišča sva s poročnikom Kajbo opravila pregled terena. Sredi tega dela je 
Stojan zavpil: "Edi v minskem polju sva!" Pogledal sem levo in desno in ob žici 
ograje zagledal na količkih odskočne protipehotne mine z rumenim obročem. 
Nisva bila prepričana ali so mine šolske ali bojne. Strah je stopil v kosti, a 
prisebnost naju ni zapustila, saj je šlo za življenje obeh. Legla sva in s šibiko 
avtomatske puške pričela preiskovati teren pred seboj. Do prve mine sva prišla 
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 Tisti dan sem bil v večernih urah poklican na Pokrajinski štab za teritorialno 
obrambo Posavja. Sedež je imel v Brežicah na Prešernovi 12. Komandant mi je 
vročil ukaz in zabičal, da moramo z lastnimi močmi zavarovati skladišče v 
Krškem, saj smo orožje zadržali. Po prihodu na štab v Krško sem takoj poklical 
Škorca, Mavserja in Moharja. Pričeli smo izvajati samovpoklic naše 
protidiverzantske čete po kurirskem sistemu. Za nepolnih šest ur smo zbrali 
sedemdeset vojakov s polno starešinsko sestavo čete. Namestili smo jih v 
skladišče in jim obrazložili nastalo situacijo. Vladalo je veliko vzdušje v enoti, 
kajti imeli smo še zmeraj v lasti orožje in strelivo. Dobili smo dodaten polet, saj 
smo se zavedali, da ravnamo prav. In tako smo pričeli z zavarovanjem skladišča. 
Enote so se menjavale, naši teritorialci pa so se z veliko vnemo vključevali v 
zavarovanje. Prišla je tudi podpora slovenskega vodstva iz Ljubljane.

 Prišel je dan razglasitve slovenske neodvisnosti. Dočakali smo dan, ko je pred 
slovenskim parlamentom zaplapolala zastava samostojne države Slovenije. 
Takrat sem bil v štabu z ostalimi štabnimi častniki stalne in rezervne sestave. Malo 
je dni v zgodovini slovenskega naroda, ki bi ga lahko primerjali s tistim, ki smo ga 
doživljali 26. junija 1991. Predsednik predsedstva Republike Slovenije Milan 
Kučan je spregovoril tiste znamenite besede o sanjah in stvarnosti. In prišla je. 
Drugo jutro se je začela vojna. Štab je naenkrat zaživel v pravem smislu besede. 
Naenkrat je bilo kot v mravljišču.

 Tisto jutro me je poveljnik Ernest Breznikar poklical k sebi. Ukaz je bil 
sledeči: "JLA s sedmimi oklepniki prodira proti mejnemu prehodu iz smeri 
Zagreba. V rajonu Topol v Krakovskem gozdu blokiraj avtocesto. Po prihodu 135. 
protidesantne čete z njenim poveljniškim kadrom organizirajte zasedo!" To mi je 
bila prva bojna naloga. Sprejel sem jo s polno mero odgovornosti. Bilo pa  je tudi 
straha in pomisleka ali bo enota uspešno zadržala prodirajočo oklepno kolono.

 V Manevrsko strukturo narodne zaščite, ki jo je v Posavju organiziral in 
uspešno vodil Ernest Breznikar, sem bil vključen tudi jaz. Zavedali smo se 
nevarnosti, zato smo orožje in strelivo premestili iz skladišča na terenu k našim 
zaupnikom. To smo morali storiti, saj smo bili stalno opazovani s strani  
upokojenih starešin JLA in pripadnikov KOS-a. Podnevi smo načrtovali, ponoči, 
v okrilju teme, pa smo z lastnimi in civilnimi tovornimi avtomobili razvažali 
orožje, opremo in strelivo na Gorjance in  Bohor v hrambo našim zavednim 
Slovencem. Vse se je odvijalo v največji tajnosti. Bilo je veliko neprespanih noči. 
Družine pa niso smele vedeti kaj počnemo in kam nas noč jemlje. Na koncu smo 
bili ponosni, saj smo končno uspeli. Imeli smo orožje, strelivo, za seboj pa naše 
zveste teritorialce, pripravljene za akcije.
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 Koliko bo žrtev, ranjencev, kako in kam z njimi. Kljub temu sem se zavedal, da 
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Štefan Hren

Delo komandirja Milice
v času osamosvojitve Slovenije

Štefan Hren, načelnik Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Krško

 V letu 1990 sem bil imenovan za komandirja Postaje milice Krško. Že ob 
sprejemu funkcije sem vedel, da bo mandat zelo pester in zahteven, saj so se že 
vrstili različni konflikti z organi skupne države in z “Jugoslovansko ljudsko 
armado”. Glede na zahteve JLA v letu 1990, da jim Sekretariati za ljudsko 
obrambo po občinah predajo naborne sezname in da jim Teritorialna obramba 
preda orožje, je bilo upravičeno pričakovati, da bo prišlo do oborožene 
intervencije Jugoslovanske ljudske armade. 

 Na prošnjo oz. v dogovoru s poveljnikom Občinskega štaba Teritorialne 
obrambe  Krško Ernestom Breznikarjem in v soglasju z načelnikom Uprave za 
notranje zadeve v Krškem Rajmundom Vebrom sem prevzel v hrambo del orožja 
in streliva TO. Orožje in strelivo je bilo v prostorih Postaje milice hranjeno do 
zadnjih dni  meseca junija 1991, ko ga je ponovno prevzela TO.      

 Ker je obstajala  nevarnost, da bi vojska poskušala orožje odvzeti  tudi Milici, 
sem v mesecu decembru leta 1990 odredil, da se pehotno orožje in strelivo, ki je

 Sodelovanje Milice z organi Občine Krško in s Teritorialno obrambo v 
Krškem je bilo na visokem in strokovnem nivoju. Miličniki  so konec leta 1990 
aktivno sodelovali pri varovanju orožja Teritorialne obrambe (skladišče je bilo v 
kletnih prostorih ob Upravi za notranje zadeve Krško), prav tako pa smo na Postaji 
milice, izven rednega delovnega časa Sekretariata za ljudsko obrambo Občine 
Krško, nekaj časa hranili njihove naborne evidence. Izdelan smo imeli  tudi načrt, 
kako bi ukrepali v primeru, če bi vojska hotela nasilno zavzeti Sekretariat za 
ljudsko obrambo. 
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 Vojna se je končala. Zmagali smo. Toda te zmage v vojni za samostojno in 
svobodno Slovenijo ne more nihče več izbrisati iz zgodovinskega spomina našega 
naroda.

zelo previdno. Na koncu sva ugotovila, da sva naletela na minsko polje s šolskimi 
minami. Na stražarska mesta sva postavila teritorialce in tako so bile vse zaloge 
goriva v naših rokah.
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je bila celotna družina v strahu tudi zaradi tega, ker ni vedela kje se nahajam in kaj  
počnem. Torej so le čakali, da  se vrnem domov.

 Ob prihodu na Postajo milice sem takoj odredil evakuacijo miličnikov in 
materialno tehničnih sredstev.  Ostala je le dežurna in stražarska služba, preostali 
del enote se je preselil v osnovno šolo v Krškem, kjer je bil nastanjen tudi del enot 
Teritorialne obrambe. Na navedeni lokaciji smo ostali do napada oz. boja v 
Krakovskem gozdu, nato sem odredil premik v prostore ribiškega doma v 
Mačkovcu pri Brestanici. Delali smo v izredno težkih pogojih, spali smo - kolikor 
je bilo to sploh mogoče - kar na tleh, če je kdo imel spalno vrečo je bilo to že pravo 
razkošje. 

 Dne 28. junija 1991 se je miličnikom Postaje milice Krško predal vojak (doma 
je bil iz okolice Splita in je bil strasten navijač nogometnega kluba Hajduk), pred 
tem pa je opravljal naloge stražarja pri  skladišču letalskega goriva oz. kerozina 
Vejer v Leskovcu pri Krškem.  Z njim sem na postaji milice opravil razgovor in na 
podlagi razgovora ugotovil stanje v objektu, sam je tudi pristal, da bi miličnikom 
pomagal pri zavzetju navedenega objekta. Komandir je ugotovitve prenesel 
načelniku Inšpektorata milice Uprave za notranje zadeve Krško Mihi Molanu. 
Dogovorjeno je bilo, da bo objekt zavzela Milica 30. junija 1991, varovanje 
objekta pa bo prevzela TO. Miličniki so objekt dejansko zavzeli, predalo se je 
dvanajst vojakov (akcijo je vodil pomočnik komandirja Anton Keše - Zvone). 
Orožje in ostalo opremo v objektu je prevzela TO, vojaki pa so bili odpeljani v 
zbirni center na Dob. Istega dne so miličniki zavzeli tudi  prečrpavališče kerozina 
v Stari vasi. V objektu je bilo šest vojakov, ki so se na poziv miličnikov predali.

 Miličniki so opravljali vse naloge, primarna naloga pa je bila nadzor nad 
premiki vojaških oseb in zbiranje obvestil od občanov, ki so miličnikom 
posredovali pomembne podatke za njihovo delo. Občani so nam zelo radi 
pomagali in nam po potrebi nudili prehrano in nastanitev. Ker od lačnega 
miličnika ne moreš pričakovati, niti zahtevati, da bi zahtevno in nevarno delo 
opravljal kakovostno, so za prehrano zelo dobro poskrbele “zlate” kuharice v 
kuhinji  Uprave za notranje zadeve Krško. Pri  delu  v kuhinji so jim pomagali tudi 
rezervisti  kuharji in ženski del osebja, ki je bil zaposlen na UNZ Krško. Na dan so 
morali pripraviti več  sto obrokov, v kuhinji smo nahranili tudi vse vojake, ki so se 
predali oz. so bili zajeti. Prav z veseljem sem opazoval skupino vojakov, ki so 
bojno delovali v Krakovskem gozdu, po boju pa jih je Posebna enota milice UNZ 
Krško zajela skupaj z majorjem Prodanovičem na Planini nad Podbočjem. Ker že 
več dni niso jedli, so dunajski zrezek in pomfri  kar pohlastali, zraven pa so pojedli 
tudi po deset kosov kruha in popili pijačo, ki so si jo izbrali. 
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bilo namenjeno rezervnim miličnikom, odpelje iz Postaje milice. Seveda sem 
moral najti zanesljive občane, katerim sem lahko zaupal hrambo orožja. Opraviti 
sem moral kar nekaj razgovorov, da sem našel ustrezne lokacije. Orožje in strelivo 
sem deponiral na dveh lokacijah na območju občine.  Poudaril bi, da sta občana, ki 
sta prevzela v hrambo precejšne količine orožja, prevzela nase veliko 
odgovornost,  saj v tistem času ni nihče vedel, kako se bo končal konflikt. Orožje 
in strelivo je bilo hranjeno pri občanih vse do meseca junija 1991 in sicer do 
vpoklica rezervnega sestava Milice. Depoji orožja so bili skrbno izbrani in 
varovani in so zanje vedele le tri osebe. Med samo vojno pa je bilo strelivo 
hranjeno pri občanih praktično na območju celotne občine.

 Do 22. junija 1991 so vodje varnostnih okolišev opravili razgovore z vsemi 
rezervnimi miličniki, nato pa je dne 23. in 24. junija 1991 sledila mobilizacija 
Vojaških enot milice. Odziv rezervnih miličnikov je bil 100%. Rezervnim 
miličnikom sem ob vpoklicu pojasnil resnost situacije in jim naložil naloge, ki  so 
jih nato opravljali kar nekaj tednov. Pri opravljanju nalog rezervnih miličnikov 
sem opazil, da se nam je v celoti poplačal trud, ki smo ga vložili v usposabljanje 
zadnjih let in sicer v vadbenem centru Milice na Jasnici pri Kočevju in na sami 
Postaji milice. 

 Miličniki so prisluškovali pogovorom, ki so potekali med piloti letališča 
Cerklje ob Krki in Zagrebom, nadzirali so tudi gibanje in promet na letališču 
Cerklje ob Krki. V sodelovanju s Sekretariatom za ljudsko obrambo Občine 
Krško in z Iskro Teleoptiko iz Ljubljane smo s termovizijo (naprava za nočno 
opazovanje) iz objektov na Libni opazovali letališče Cerklje ob Krki, vse do 
umika zadnjega vojaka iz Slovenije, t.j.  do  zadnjih dni  v  mesecu  oktobru 1991.

 Navedeni dan smo na postaji milice proslavili tako, da smo za vse miličnike 
organizirali kostanjev piknik v lovski koči pri Zalokah, kjer smo se končno lahko 
sprostili in se veselili dela, ki smo ga opravili in uspeha, ki smo ga dosegli med 
osamosvojitveno vojno.  

 Dne 30. junija 1991, v dopoldanskem času,  je bil dan znak za zračni napad. 
Mučni zvok siren me je presenetil doma, saj sem po nekaj dneh šel pozdraviti ženo 
in otroka.  Na hitro sem se moral posloviti od njih in se napotil na Postajo milice, 
kamor me je odpeljala žena. Na poti proti postaji sva srečala le reševalno vozilo, 
občani pa so iskali zaklonišča oz. mesta kamor se bodo zatekli ob morebitnem 
zračnem napadu. Žena se je takoj vrnila domov in poskrbela za  prestrašena 
otroka, ki nista dojela za kaj gre.  Doma so vsi trije odšli v varnejše kletne prostore 
in v strahu pričakovali bombni napad. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da
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je bila celotna družina v strahu tudi zaradi tega, ker ni vedela kje se nahajam in kaj  
počnem. Torej so le čakali, da  se vrnem domov.

 Ob prihodu na Postajo milice sem takoj odredil evakuacijo miličnikov in 
materialno tehničnih sredstev.  Ostala je le dežurna in stražarska služba, preostali 
del enote se je preselil v osnovno šolo v Krškem, kjer je bil nastanjen tudi del enot 
Teritorialne obrambe. Na navedeni lokaciji smo ostali do napada oz. boja v 
Krakovskem gozdu, nato sem odredil premik v prostore ribiškega doma v 
Mačkovcu pri Brestanici. Delali smo v izredno težkih pogojih, spali smo - kolikor 
je bilo to sploh mogoče - kar na tleh, če je kdo imel spalno vrečo je bilo to že pravo 
razkošje. 

 Dne 28. junija 1991 se je miličnikom Postaje milice Krško predal vojak (doma 
je bil iz okolice Splita in je bil strasten navijač nogometnega kluba Hajduk), pred 
tem pa je opravljal naloge stražarja pri  skladišču letalskega goriva oz. kerozina 
Vejer v Leskovcu pri Krškem.  Z njim sem na postaji milice opravil razgovor in na 
podlagi razgovora ugotovil stanje v objektu, sam je tudi pristal, da bi miličnikom 
pomagal pri zavzetju navedenega objekta. Komandir je ugotovitve prenesel 
načelniku Inšpektorata milice Uprave za notranje zadeve Krško Mihi Molanu. 
Dogovorjeno je bilo, da bo objekt zavzela Milica 30. junija 1991, varovanje 
objekta pa bo prevzela TO. Miličniki so objekt dejansko zavzeli, predalo se je 
dvanajst vojakov (akcijo je vodil pomočnik komandirja Anton Keše - Zvone). 
Orožje in ostalo opremo v objektu je prevzela TO, vojaki pa so bili odpeljani v 
zbirni center na Dob. Istega dne so miličniki zavzeli tudi  prečrpavališče kerozina 
v Stari vasi. V objektu je bilo šest vojakov, ki so se na poziv miličnikov predali.

 Miličniki so opravljali vse naloge, primarna naloga pa je bila nadzor nad 
premiki vojaških oseb in zbiranje obvestil od občanov, ki so miličnikom 
posredovali pomembne podatke za njihovo delo. Občani so nam zelo radi 
pomagali in nam po potrebi nudili prehrano in nastanitev. Ker od lačnega 
miličnika ne moreš pričakovati, niti zahtevati, da bi zahtevno in nevarno delo 
opravljal kakovostno, so za prehrano zelo dobro poskrbele “zlate” kuharice v 
kuhinji  Uprave za notranje zadeve Krško. Pri  delu  v kuhinji so jim pomagali tudi 
rezervisti  kuharji in ženski del osebja, ki je bil zaposlen na UNZ Krško. Na dan so 
morali pripraviti več  sto obrokov, v kuhinji smo nahranili tudi vse vojake, ki so se 
predali oz. so bili zajeti. Prav z veseljem sem opazoval skupino vojakov, ki so 
bojno delovali v Krakovskem gozdu, po boju pa jih je Posebna enota milice UNZ 
Krško zajela skupaj z majorjem Prodanovičem na Planini nad Podbočjem. Ker že 
več dni niso jedli, so dunajski zrezek in pomfri  kar pohlastali, zraven pa so pojedli 
tudi po deset kosov kruha in popili pijačo, ki so si jo izbrali. 
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To ni bila supozicija

Franc Baznik, upokojenec

 V času mojega službovanja v JLA sem doživel razne krizne čase, od "češke 
pomladi" naprej. V tistem času sem preživel skoraj dva meseca v stanju povečane 
bojne pripravljenosti, bivanja po raznih obmejnih položajih, do zaostritve 
odnosov z Republiko Italijo itd. Nikoli me v takih časih ni spreletaval strah, 
zavedal sem se svoje dolžnosti in pripravljen sem bil na vse naloge. To, kar se je 
zgodilo leta 1991, se ne da opisati. Samo spoznanje, da lahko pride do konflikta 
med Slovenijo in JLA, je bilo zelo, zelo težko, časa za razmišljanje ni bilo, čeprav 
smo skoraj vsi zaposleni v moji enoti upali, da do najhujšega ne bo prišlo. A to 
naše upanje se je izjalovilo, prišli so dnevi, ko se je slovensko ljudstvo postavilo v 
bran svoji domovini. Mi zaposleni v JLA pa smo se morali takoj odločiti ter 
zapustiti vojsko in se priključiti TO. Dokler nas ni javno pozval Predsednik 
predsedstva Milan Kučan, naj vsi zaposleni zapustijo JLA, kakor tudi vojaki 
slovenske nacionalnosti, ni nihče kontaktiral z nami, tako da smo vsi, ki smo odšli 
iz JLA in se priključili TO  odšli po svoji odločitvi. Po mojem globokem 
prepričanju se ti kontakti niso zgodili, ker  takrat v tistem kratkem času ni verjetno 
še nobeden vedel, kako se bo vse skupaj končalo. 

 Sam sem pa imel še dodatni problem, saj je v tistem času vojaški rok v JLA 
služil moj sin Toni. V najinem zadnjem razgovoru sem mu dejal, naj v primeru

 Naprosili so me, da v kratkem zapisu opišem spomine na dogodke, ki sem jih 
doživel v času osamosvojitve Republike Slovenije. Tako kot sem jih jaz doživel, 
verjetno ne bom mogel opisati v pisni obliki, saj doživeti to, kar smo mi zaposleni 
doživeli v JLA, ni mogoče opisati v tako kratkem zapisu kot je meni dan na 
razpolago. 
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 Pomoč pri navedenem zavzetju je nudil zajeti podoficir jugoslovanske vojske, 
ki je navedeni dan že opravljal naloge rezervnega miličnika. Ob  predaji vojakov 
smo ugotovili, da vojaki sploh ne vedo kaj se dogaja, saj niso imeli nikakršnih 
stikov s sredstvi javnega obveščanja in z zunanjim svetom.      

 Mnenja sem, da smo delo opravili z velikim zanosom in velikokrat tudi preko 
normalnih človeških zmogljivosti. Kot komandir oddelka Posebne enote milice 
UNZ Krško sem sodeloval v akciji SEVER  preprečitev mitinga resnice v 
Ljubljani, napovedanega za prvega decembra 1989 - prav tako sem  prejel “znak 
Manevrske strukture narodne zaščite” za zasluge pri organiziranju bojne sile 
slovenskega naroda in države 1990. Februarja 1992 se je Milica preimenovala v 
Policijo in sem tako bil prvi komandir Policijske postaje v Krškem, kar mi je v 
posvetilu za god napisal upokojeni miličnik Ivan Erjavec.  

 Seveda smo miličniki opravili še veliko drugega dela (delo v Posebni enoti 
milice, varovanje miniranih objektov na Drnovem, spremstvo in varovanje 
predsednika države ter drugih politikov in pogajalcev, varovanje daljnovodov 
ipd.), pomagali smo tudi številnim vojakom, ki so pobegnili s služenja vojaškega 
roka in so jih zajeli miličniki ali so sami prišli na Postajo milice in zaprosili za 
pomoč.
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oskrbo. Rekel sem ji tudi, da pripravi zame vse za v "hosto". Še vedno nismo 
vedeli, kaj je s Tonijem. V noči od 29. na 30. junij 1991 sem načelniku štaba rekel, 
da zapuščam vojsko. Ni nasprotoval!

 Dopoldne okoli desete ure mi je takratni vršilec komandanta vojašnice Cerklje 
podpolkovnik Veličkovič na moje insistiranje, dovolil odhod domov s tem, da 
grem na TO ali milico in jim rečem, naj sprostijo vsaj telefonske zveze, potem pa 
da se vrnem nazaj. Seveda sem mu to potrdil, z mojimi bližnjimi sodelavci pa sem 
se poslovil in jim rekel, da me ne bo nazaj. Moram povedati, da sem sodelavcu, 
katerega žena je bila sama v stanovanju in je pričakovala vsak dan otroka, obljubil, 
da ji bom odnesel denar za preživetje, kar sem preko moje sorodnice tudi storil. Ko 
sem šel skozi glavni vhod iz vojašnice, mi je dežurni zagrozil, da bo v primeru 
zapuščanja vojašnice streljal za menoj. Jaz pa sem vseeno šel. Streljal ni nihče. 
Zmeden sem bil pa tako zelo, da sem na glavni cesti zavil v nasprotno smer od 
Brežic. Ko sem prišel na Postajo milice Brežice, je komandir milice zahteval od 
mene, naj grem nazaj v vojašnico z zahtevo, da se vojašnica preda. Seveda nisem 
šel, ker se mi je zdel postopek in razmišljanje imenovanega nerazumen. Šel sem 
na štab TO. Tam so me sprejeli, podpisal sem pristopno izjavo, nakar so me z 
drugimi odpeljali v zbirni center v Sevnico. Ko sem prišel v zbirni center, sem tam 
našel predvsem delavce, ki so delali v raznih delavnicah v vojašnici Cerklje ob 
Krki. Med starešinami pa je na mojo veliko presenečenje bil tudi oficir, ki je tesno 
sodeloval s KOS-om, ki pa povrhu vsega še ni bil  priljubljen med nekdanjimi 
sodelavci. Na njega smo opozorili vodstvo centra, kar se je kasneje izkazalo kot 
pravilno, saj je kmalu izginil iz območnega štaba Brežic. 

 Drugi dan so mene in Vlada P. odpeljali v 25. Obm ŠTO Brežice. Še isti večer 
sem dobil nalogo, da grem s skupino pripadnikov TO v Škocjan in izključim 
radio-far. Ko smo bili že pripravljeni za odhod, so nam sporočili, da ni potrebno 
iti, ker so sredstvo že "izključili".

 Naslednji dan smo se premestili na drugo lokacijo. V tem času pa sta prišla v 
poveljstvo še Milan in Stane, tako da smo bili ekipa za zveze popolna. Delovali 
smo profesionalno. Poveljstvo TO Brežice je novo lokacijo izbralo na takem 
mestu, da smo imeli dobre pogoje za postavitev centra zvez. Zaradi takih pogojev 
smo omogočili sprejemanje vseh radijskih zvez kakor tudi ostalih podatkov. Tako 
smo že spremljali premik tankovske kolone iz Jastrebarskega, razgovore pilotov 
nad Hrvaško in vse do letališča v Bihaču, zato smo tudi pravočasno opozorili 
enote v Krakovskem gozdu na prihod letal. Trdno sem prepričan, da je oddelek za 
zveze 25. Obm ŠTO Brežice v tem času delal zelo dobro ter tako omogočil članom 
poveljstva dobro, pravočasno in varno poveljevanje.
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vojaškega posega JLA v Sloveniji nemudoma zapusti vojsko. To je tudi storil ter 
se priključil TO.

 Vračam se na 28. junij 1991, dan, ko sem se vrnil iz Beograda, od koder sva s 
sodelavcem Zlatkom K. pripeljala mobilno kontrolo letenja. Ko sem odhajal na 
službeno pot, pri nas še nisem opazil kakih posebnih aktivnosti. Na letališču 
Batajnica, kamor sva prišla, sva opazila povečano bojno pripravljenost. Letala 
Mig 23 so bila non stop v zraku kakor tudi takrat najnovejše letalo Mig 29. Na 
njihovi televiziji pa so prikazovali povečano aktivnost pripadnikov TO Slovenije. 
Da so bili oficirji na letališču Batajnica bolje obveščeni kot mi, vam povem stavek 
mojega znanca iz Batajnice, ki mi je rekel: "Franc, za sedaj sva še prijatelja, pojdi 
čim prej od tu, čez tri dni boš že Janšev vojak!" Midva z Zlatkom sva se na to 
pripombo samo spogledala. Zato sva na hitro sprejela omenjeno sredstvo ter se v 
rekordnem času brez odmora vrnila na matično letališče. Že pri samem vstopu v 
Slovenijo naju je dočakal na takratni "meji Bregana" pripadnik slovenske TO. 
Zlatko je izstopil pri križišču Budič in odšel domov, jaz pa sem moral v vojašnico. 
Tisti večer in tudi kasneje nisem mogel domov, zame kakor tudi za nekatere druge 
člane moje enote, so se začeli najhujši časi. Elektrike, telefona ter vode ni bilo, 
nismo vedeli, kaj je z našimi najbližjimi, jaz nisem vedel, kje mi je sin. Spomnim 
se, da so ravno tiste dni prišli mladi vojaki, "otroci", ki še niso vedeli, kaj pomeni 
biti vojak. Spomnim se enega iz Valjeva, ki je jokal. Tolažil sem ga, čeprav še sam 
nisem vedel, kaj bom storil čez kakšno uro. 

 V soboto so me poslali, da postavim UKW postajo v dom letalcev v Brežicah. 
Od Cerkelj do Brežic in nazaj je za menoj vozil kriminalist (moj sovaščan). Z 
menoj ni vzpostavil stika, tudi takrat ne, ko sem se mimogrede oglasil doma ter 
naročil ženi, da odnese moje lovsko orožje drugemu članu lovske družine na 

 Moram se vrniti nekaj mesecev nazaj, v čas razpada ZKJ, ki se je zgodil v 
januarju leta 1990 v Beogradu, ko je slovenska partijska delegacija zapustila 
kongres in se vrnila domov. Tedaj sem prvič prišel do spoznanja, da se bodo pri nas 
dogodile korenite spremembe državne ureditve. Po razpadu ZKJ so razpadle tudi 
osnovne organizacije po kolektivih, to se je zgodilo tudi v moji enoti. Zasnovali so 
novo partijo, v katero pa so v moji osnovni organizaciji prestopili le trije člani od 
šestnajstih. Na nas, ki se nismo vključili v novo partijo, ni nihče delal pritiska. 
Tisti dan, torej v času vrnitve naše delegacije iz Beograda, sem bil v stanju 
podzavestne napetosti, saj sem se bal, da  bi naša delegacija doživela kako letalsko 
nesrečo kot npr. Džemal Bijedić in po razmišljanju njemu podobni. S sodelavcem 
sva imela razgovor že maja, kaj narediti, če se pri nas zgodi "Kosovo". Kasneje 
sva tisti sklep tako jaz kakor tudi on izpolnila.
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oskrbo. Rekel sem ji tudi, da pripravi zame vse za v "hosto". Še vedno nismo 
vedeli, kaj je s Tonijem. V noči od 29. na 30. junij 1991 sem načelniku štaba rekel, 
da zapuščam vojsko. Ni nasprotoval!

 Dopoldne okoli desete ure mi je takratni vršilec komandanta vojašnice Cerklje 
podpolkovnik Veličkovič na moje insistiranje, dovolil odhod domov s tem, da 
grem na TO ali milico in jim rečem, naj sprostijo vsaj telefonske zveze, potem pa 
da se vrnem nazaj. Seveda sem mu to potrdil, z mojimi bližnjimi sodelavci pa sem 
se poslovil in jim rekel, da me ne bo nazaj. Moram povedati, da sem sodelavcu, 
katerega žena je bila sama v stanovanju in je pričakovala vsak dan otroka, obljubil, 
da ji bom odnesel denar za preživetje, kar sem preko moje sorodnice tudi storil. Ko 
sem šel skozi glavni vhod iz vojašnice, mi je dežurni zagrozil, da bo v primeru 
zapuščanja vojašnice streljal za menoj. Jaz pa sem vseeno šel. Streljal ni nihče. 
Zmeden sem bil pa tako zelo, da sem na glavni cesti zavil v nasprotno smer od 
Brežic. Ko sem prišel na Postajo milice Brežice, je komandir milice zahteval od 
mene, naj grem nazaj v vojašnico z zahtevo, da se vojašnica preda. Seveda nisem 
šel, ker se mi je zdel postopek in razmišljanje imenovanega nerazumen. Šel sem 
na štab TO. Tam so me sprejeli, podpisal sem pristopno izjavo, nakar so me z 
drugimi odpeljali v zbirni center v Sevnico. Ko sem prišel v zbirni center, sem tam 
našel predvsem delavce, ki so delali v raznih delavnicah v vojašnici Cerklje ob 
Krki. Med starešinami pa je na mojo veliko presenečenje bil tudi oficir, ki je tesno 
sodeloval s KOS-om, ki pa povrhu vsega še ni bil  priljubljen med nekdanjimi 
sodelavci. Na njega smo opozorili vodstvo centra, kar se je kasneje izkazalo kot 
pravilno, saj je kmalu izginil iz območnega štaba Brežic. 

 Drugi dan so mene in Vlada P. odpeljali v 25. Obm ŠTO Brežice. Še isti večer 
sem dobil nalogo, da grem s skupino pripadnikov TO v Škocjan in izključim 
radio-far. Ko smo bili že pripravljeni za odhod, so nam sporočili, da ni potrebno 
iti, ker so sredstvo že "izključili".

 Naslednji dan smo se premestili na drugo lokacijo. V tem času pa sta prišla v 
poveljstvo še Milan in Stane, tako da smo bili ekipa za zveze popolna. Delovali 
smo profesionalno. Poveljstvo TO Brežice je novo lokacijo izbralo na takem 
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zveze 25. Obm ŠTO Brežice v tem času delal zelo dobro ter tako omogočil članom 
poveljstva dobro, pravočasno in varno poveljevanje.
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vojaškega posega JLA v Sloveniji nemudoma zapusti vojsko. To je tudi storil ter 
se priključil TO.
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Dogodivščine jurišnega odreda

Ladislav Rožič, sekretar ZSS  Območne organizacije sindikatov Posavja  Krško

 Ob poslušanju razprav o dogodkih med osamosvojitveno vojno, posebej pa ob 
spominu na omalovaževanje le-teh od takrat drugače mislečih, sedaj pa najbolj 
ponosnih državljanov, me dostikrat spopade huda jeza. Za nas je bila to več
 kot desetdnevna vojna, vsekakor pa takrat ni nihče vedel koliko dni bo trajala. Bili 
smo tam, stran od družin, pripravljeni na vse! Drugič spet se nanje spominjam 
dobrohotno, z nasmehom. Tako sem se v takem razpoloženju odločil zapisati 
dogodivščine, ki bi se lahko pripetile le še dobremu vojaku Švejku.

 V dopoldanskih urah 27. junija 1991 je iz območnega štaba TO, ki je bil že na 
rezervni lokaciji, prišlo sporočilo stotnika 1. stopnje Mitje Teropšiča, da moramo 
nemudoma onesposobiti oklepna vozila, ki so v Dobovi pri železniški postaji. Po 
pregonu “četnikov”, zaradi katerih smo z bajoneti na puškah in z naboji v ceveh 
prečesali gozd Dobravo in se brez izgub, razen mojih prestreljenih hlač, vrnili na 
zborno mesto, je naš JOd končno dobil imena vredno nalogo. Po temeljitem 
posvetu s poveljniki vodov smo šli najprej v izvidnico. Ugotovitev je bila sledeča: 
pri Pizzeriji Valentina in ob sosednji hiši so se utaborili vojaki JLA in sicer sta ob 
hiši stala dva tanka T-55, za pizzerijo pa dve samohodni oklepni vozili in 
Pincgaver, ki je bil namenjen predvsem zvezi.

 Naš jurišni odred je bil vpoklican že deset dni pred razglasitvijo neodvisnosti. 
Na dan agresije na Slovenijo smo bili takoj poslani kot pomoč enotam v Rigoncah. 
Naša pot se je končala dosti prej, saj so bila oklepna vozila JLA že pred Dobovo.  
Po hitrem umiku ter blokadi ceste proti Brežicam, smo celo noč ostali ob barikadi, 
seveda primerno oboroženi in podhlajeni. V jutranjih urah pa smo se umaknili k 
lovski koči v Dobravi, kjer se je pričela naša “dogodivščina”.
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 Ravno tisto jutro sem bil dežurni, zato mi je poveljnik Breznikar ukazal, naj 
zjutraj tega dne prevzamem dežurstvo na glavnem vhodu v vojašnico. Ko sem 
prišel na omenjeno mesto okoli tretje ure zjutraj, se je formirala kolona vozil JLA, 
ki je okoli pete ure zjutraj zapustila vojašnico in se napotila proti luki Koper.

 V tem štabu sem bil do konca vojne, potem pa je ista skupina nadaljevala z 
drugimi strokovnimi deli na usposobitvi vojašnice Cerklje ob Krki. Vanjo smo 
ponovno prišli 25. oktobra 1991.
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 In ker gre osel dvakrat na led, smo naslednji dan ponovno odšli v napad. Na 
srečo se je ta prekinil že v fazi približevanja. "Krivec" je bil  zopet Teropšič, tokrat 
se je izgovoril na Kučana, ki naj bi se vračal s pogajanj o prekinitvi sovražnosti iz 
Zagreba. Ob sprehodu nazaj v bazo, ki niti ni bila tako blizu, sem razmišljal ali bo 
šlo tudi v tretje. Imeli smo srečo, tanki so jo popihali na Hrvaško in takšen je bil 
konec naše tretje akcije. 

 Nadaljevanje je sledilo takoj. Dobili smo povelje za prestavitev na Obrežje. 
Enota se je z avtobusom odpravila proti Obrežju, zaledniki pa so na poltovornjak 
nalagali minska eksplozivna sredstva ter rezervno strelivo. Ker je bil most preko 
Save na Čatežu zaprt (barikada) ter tudi že zraketiran, se je avtobus do Obrežja 
odpravil skozi Krško, poltovornjak pa za njim. V križišču vasi Sela je imel naš 
poltovornjak bližnje srečanje s kombajnom, ki mu je kar “razparal” stranico. 
Sreča v nesreči je bila, da ni eksplodirala kakšna mina, že tako bled vodnik 
Štefanec, ki je vozil poltovornjaka, je povsem pozelenel.

 Ob prihodu na Obrežje smo od Milice oziroma bolje rečeno od  “No. 1”  šole v 
Tacnu prevzeli mejni prehod. Vkopali smo se ob mejni črti ter opravljali dela 
carinikov. Večini se je tako uresničil sen, da smo bili “prvi cariniki na Sotli”.  
Svoje delo smo opravljali vestno, brez korupcije, saj resnici na ljubo tudi prometa 
ravno ni bilo. Iz hrvaške strani so nas radovedno opazovali, še posebej, ker so bili 
nekaj kilometrov vstran, v Remontnem zavodu stacionirane posebne enote JLA. 
Posebno "gostoljubni" pa so bili vaščani, saj so jim armijci s tanki "pokosili" vse 
kmetijske pridelke, tudi vinograde, kar je za Slovence še posebej ponižujoče. Da 
bi se vojna v Sloveniji čimprej končala, smo dobili nov ukaz o premiku v bližino 
letališča Cerklje. Še danes ni nikomur jasno, zakaj nismo smeli zavzeti 
Remontnega zavoda, ki smo ga hodili le ogledovati. No, je že moralo biti tako.
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 Ob samem umiku se je vod stotnika Novaka skušal po bližnjici  preko Podjetja 
za popravilo voz  umakniti na zbirno mesto.  Ker niso pričakovali, da je podjetje, v 
katerem je zaposlen tudi stotnik Novak imenovan “Lumpi”,  zastraženo, so padli 
v zasedo svojih sodelavcev. Odnesli so “cele kosti”, Lumpi pa je bil lahko vesel, 
da ni direktor. Kot glavni odgovorni za moralo in obenem oče in mati enote, sem 
jih skupaj s poveljniškim kadrom od fantov pošteno slišal. Tako sem zvedel, da 
jarke ob železnici niso čistili že od leta 1945, da je kmet pošteno polil gnojevko po 
travi, itd.

 Sočasno z našim poizvedovanjem pa je predsednik Izvršnega sveta občine 
Brežice Ciril Kolešnik skušal z vojsko doseči dogovor o predaji oziroma umiku. 
Zvedeli smo, da enoto vodi kapetan 1. klase, vezist, ki je vse rotil, naj jih ne 
napadejo, predati pa se ni upal, ker je bil z njim nek zastavnik zloglasne KOS. Po 
opravljenem poizvedovanju in z dogovorom s predsednikom krajevne skupnosti 
naj izpraznijo sosednje hiše, smo se vrnili v tabor. S poveljniki vodov in oddelkov 
smo se dogovorili za strategijo. Cilj je bil znan  onesposobitev oklepnikov. 
Predvideli smo pot prihoda in umika, kakor seveda tudi način in čas napada. V 
veliko pomoč so nam bile izkušnje skoraj tretjine, tako poveljnikov vodov kot  
teritorialcev, ki so bili Dobovčani in so poznali teren do potankosti. Ugotovili 
smo, da so tanki tik ob jarkih, ki vodijo tudi pod železnico, tako da se bo mogoče 
skoraj neopazno privleči do tankov. Večji problem je bila onesposobitev straže z 
zadnje strani pizzerije zaradi zelo nizke vegetacije. Tam se bo potrebno posebej 
pozorno približevati. Skrbeli pa sta nas še dve stvari: ali bodo ročni metalci 
delovali in kako označiti začetek akcije. Sprejet je bil dogovor, da bo začetek ob 
11. uri naznanjen s strelom pištole v zrak.  Tu je treba povedati, da smo sredstva za 
zveze sicer imeli, žal njihov domet ni bil daljši od lučaja kamna. Fantje so vneto 
pričeli s pripravami za napad. Priplazili so se v neposredno bližino tankov. Ob 
10.40 smo po zvezi, ki je edina delovala in sicer iz avta, danes žal že pokojnega 
radioamaterja, ki je vozil tik za nami, dobili sporočilo načelnika štaba Teropšiča 
za prekinitev akcije in takojšen umik (najraje bi mu razbil nos). Ko pa smo hoteli 
izvesti umik, sva se s stotnikom Srečkom Štangljem spomnila, da o možnem 
obvestilu za umik in o samem umiku pred končano akcijo sploh nismo govorili. 
Po panični domislici sva se pričela dreti “fantje umik” ter hoditi po progi gor in 
dol. Desetine ob progi so naju slišale in se pričele umikati. Slišal naju je tudi 
stražar JLA in takoj začel kričati: “Stoj, pucat ču!” zaradi česar jih je tudi on, 
seveda  na račun Teropšiča, krepko slišal. Končno povelje za umik pa je bilo dano 
kar preko zvočnikov železnice, ki služijo za najavo vlakov. Toliko o sredstvih 
zvez.  
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 V četrtek, 27. junija 1991, proti večeru, smo od Tomšetovih iz Brežic izvedeli, 
da prihaja kolona tankov proti Harmici. S sinom Sandijem sva pohitela na cesto 
pred gostilno Humek, kjer sva ljudem, ki so se tam že zbrali, povedala, kaj se nam 
obeta. Čez nekaj trenutkov so se mimo nas, v smeri proti Rigoncam peljali kombi 
in nato še avtobus poln teritorialcev. Vaščani, posebno žene, so bili vsi preplašeni. 
Ne dolgo za tem, morda petnajst ali dvajset minut, sta se obe vozili s teritorialci 
ponovno vračali iz smeri Rigonc proti Brežicam. S sinom sva odšla proti stari šoli, 
na cesti je bilo vse polno ljudi. Vrelo je kot v kotlu. Prišleki iz smeri Rigonc so 
prinašali vesti o mrtvem teritorialcu, o premiku sovražne kolone proti "Livarni". 
Anton Preskar, sekretar sekretariata Izvršnega sveta in Skupščine občine Brežice, 
ki je stal ob Pergarjevi trgovini, mi je dejal, naj vendar nekaj storimo. Naj 
postavimo barikade. Odgovoril sem mu, naj nam da orožje, da se bomo branili. V 
tem trenutku sta se pripeljala dva kamiona, polna peska, ki so ju postavili čez 
cesto. V Dobovi smo ostali sami, brez kakršnekoli povezave z Brežicami, brez 
kakršnihkoli navodil. Začeli pa smo se počasi organizirati sami. Največja skupina 
ljudi se je zbrala pri Katičevi gostilni, kjer smo premlevali dogodke, ki so nam jih 
prinašali ljudje iz smeri Rigonc. Marjan Volovec, ki je tudi bil v skupini, je ponudil 
finišer za asfaltiranje, katerega naj bi uporabili kot barikado. Sprva smo ga mislili 
potegniti s traktorji, vendar nam ni uspelo zaradi prevelike teže tega stroja. Nekdo, 
mislim da Jože Horvatič, se je spomnil na dvigalo iz Trima. Odšli so po Boga 
Dobrška, ta je poklical Antona Šterka iz Loč in s pomočjo dvigala smo stroj 
potegnili do stare šole, kjer smo z njim popolnoma zaprli cesto. Kasneje smo 
izvedeli, da so ponoči sovražni vojaki imeli kar eno uro trdega dela, da so 
premaknili stroj tako, da so lahko šli mimo njega.

-- 198 --



-- 199 --

Jože Šumlaj

Rešila sva dve mladi življenji

Jože Šumlaj, predmetni učitelj zgodovine in zemljepisa, predstojnik Doma učencev Brežice. Umrl leta 1994.

 V četrtek, 27. junija 1991, proti večeru, smo od Tomšetovih iz Brežic izvedeli, 
da prihaja kolona tankov proti Harmici. S sinom Sandijem sva pohitela na cesto 
pred gostilno Humek, kjer sva ljudem, ki so se tam že zbrali, povedala, kaj se nam 
obeta. Čez nekaj trenutkov so se mimo nas, v smeri proti Rigoncam peljali kombi 
in nato še avtobus poln teritorialcev. Vaščani, posebno žene, so bili vsi preplašeni. 
Ne dolgo za tem, morda petnajst ali dvajset minut, sta se obe vozili s teritorialci 
ponovno vračali iz smeri Rigonc proti Brežicam. S sinom sva odšla proti stari šoli, 
na cesti je bilo vse polno ljudi. Vrelo je kot v kotlu. Prišleki iz smeri Rigonc so 
prinašali vesti o mrtvem teritorialcu, o premiku sovražne kolone proti "Livarni". 
Anton Preskar, sekretar sekretariata Izvršnega sveta in Skupščine občine Brežice, 
ki je stal ob Pergarjevi trgovini, mi je dejal, naj vendar nekaj storimo. Naj 
postavimo barikade. Odgovoril sem mu, naj nam da orožje, da se bomo branili. V 
tem trenutku sta se pripeljala dva kamiona, polna peska, ki so ju postavili čez 
cesto. V Dobovi smo ostali sami, brez kakršnekoli povezave z Brežicami, brez 
kakršnihkoli navodil. Začeli pa smo se počasi organizirati sami. Največja skupina 
ljudi se je zbrala pri Katičevi gostilni, kjer smo premlevali dogodke, ki so nam jih 
prinašali ljudje iz smeri Rigonc. Marjan Volovec, ki je tudi bil v skupini, je ponudil 
finišer za asfaltiranje, katerega naj bi uporabili kot barikado. Sprva smo ga mislili 
potegniti s traktorji, vendar nam ni uspelo zaradi prevelike teže tega stroja. Nekdo, 
mislim da Jože Horvatič, se je spomnil na dvigalo iz Trima. Odšli so po Boga 
Dobrška, ta je poklical Antona Šterka iz Loč in s pomočjo dvigala smo stroj 
potegnili do stare šole, kjer smo z njim popolnoma zaprli cesto. Kasneje smo 
izvedeli, da so ponoči sovražni vojaki imeli kar eno uro trdega dela, da so 
premaknili stroj tako, da so lahko šli mimo njega.

-- 198 --



JOŽE ŠUMLAJ: Rešila sva dve mladi življenji

-- 201 --

bi rada pobegnila, vendar sta še vedno oklevala, bala sta se maščevanja. Prišel je 
desetar in nam prepovedal nadaljnje zadrževanje okoli posadke. Bil je zelo oster 
in tudi nervozen, saj smo se pogovarjali o pobegu kar nekaj časa. Tako smo odšli 
domov, ne da bi kar koli naredili. Ob prihodu domov sem takoj obvestil "občino", 
kaj se dogaja na železniški postaji in kakšna je moja odločitev, namreč, da moram 
rešiti oba slovenska vojaka. Zahteval sem, naj mi pošljejo poziv k predaji, ki ga je 
izdalo predsedstvo Slovenije. Oglasil se je Darko Bukovinski, ki je povedal, da 
poziva nimajo. Prosil sem, naj pride nekdo iz vodstva občine, da bi bila naša 
namera bolj prepričljiva, oba ubežnika bi tako bolj verjela v naše dobre namere. 
Obljubil mi je, da bo o tem obvestil nadrejene takoj, ko se bodo le-ti vrnili iz 
terena. Sin Sandi in hči Alenka sta se odpeljala z avtomobilom v Brežice. Toda 
komaj sta mi izginila izpred oči, že me je klical Bukovinski in v naglici povedal, 
da je potrebno z akcijo pohiteti, saj se pripravlja napad na okupatorsko skupino. 
Istočasno mi je sporočil, da so na poti proti Dobovi predsednik Ivan Tomše, 
predsednik Izvršnega sveta Ciril Kolešnik, Bukovinski in Preskar. Zbrali naj bi se 
pri meni. Odšel sem k sosedovemu Andreju ter ga poslal na postajo z nalogo, naj 
pripravi oba vojaka na pobeg. Okrog dvanajste ure so prišli omenjeni k meni, kjer 
sem jim še enkrat opisal razmere okrog reševanja vojakov. Skoraj istočasno se je 
vrnil sin Sandi in povedal, da je zaustavil milico ter jih prosil, naj akcijo o napadu 
zaustavijo tako dolgo, dokler ne rešimo oba slovenska vojaka. Hkrati se je 
dogovoril, kje naj milica počaka ubežnika z avtomobili. Tako smo se vsi odpeljali 
proti postaji. 
 
 Vozila smo parkirali v smeri proti Trimu. Občinski avtomobil je bil parkiran 
sto metrov od zadnjega oklepnika, moj pa približno dvajset metrov od zadnjega 
sovražnega vozila, v katerem sta bila oba Slovenca. V tem času se nam je pridružil 
s svojim avtomobilom še Vlado Frey. Tako sem imel pripravljena za ubežnika dva 
avtomobila. Takoj smo se odpravili proti oklepniku in začela so se nagovarjanja o 
pobegu. Obema vojakoma sem predstavil Cirila Kolešnika kot predstavnika 
občine. Kljub temu sta se še vedno izgovarjala, bila sta še vedno neodločena. Bil 
sem ves nervozen, kajti proti nam je spet šel desetar, ki je veljal za najbolj 
zagriženega v celi enoti. Umaknili smo se za plot. Vžgal sem avtomobil, prav tako 
tudi Frey. Še enkrat sem skočil k vojakoma ter jim rekel, da se bo napad na 
posadko začel čez pet minut. Nato sem odšel v avto in se usedel za volan. Fanta sta 
bila očitno vsa zmedena, nervozna, stala sta na oklepniku in se ozirala naokrog. 
Mimo je prišel kamion, dežurni oficir in desetar sta se odpravila za "Pizzerijo". V 
tistem trenutku sta oba zletela z oklepnika, zdelo se mi je, da kar letita, orožje je 
zletelo po zraku, naši avtomobili so zatulili od prevelikega plina, oba sta skočila 
vsak v svoj avtomobil in z veliko hitrostjo smo se odpeljali proti dogovorjenemu 
mestu. Še nikoli v življenju nisem vozil s takšno hitrostjo. Na oni strani železniške 
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 Noč je bila dolga. S sinom sva jo prebedela, ker je vsak čas zvonil telefon, vsak 
čas so hoteli sveže podatke o premikih sovražnika. Sovražnik je ponoči 
pregledoval teren in s tanki krožil po Dobovi in verjetno iskal najprimernejši kraj 
za začasno nastanitev. Zjutraj sva jih našla pri železniški postaji. Tu pa sem 
ugotovil, da so to le lažji oklepniki, ki so se postavili na vsako stran "Pizzerije", ter 
da se počutijo dokaj varne, saj so puščali ljudi sorazmerno blizu svojih položajev. 
Odšel sem domov ter takoj o situaciji obvestil predsednika občine. 

 Okrog desete ure je odšel sin Sandi s sosedom Andrejem Germanom na 
železniško postajo, kjer je stopil v kontakt z desetarjem sovražne vojske. 
Spraševala sta ga, zakaj so nas napadli; on jim je odgovoril, da je prišel branit 
Jugoslavijo. Ker se ni hotel več pogovarjati, sta odšla med večjo skupino ljudi, ki 
je prav tako opazovala vojake in njihovo početje. Tu sta izvedela, da sta med 
okupatorskimi vojaki tudi dva Slovenca. Pokazali so jima, v katerem  oklepniku 
se nahajata. Odšla sta proti njima. Izgledala sta prestrašeno, bila sta umazana, 
zanemarjena. Povedala sta, da so jim predpostavljeni kar dali povelje za odhod in 
sploh niso vedeli, kam gredo in kje so. Sin in sosed sta opisala razmere v Sloveniji 
in ju vprašala, če bi hotela pobegniti. Zaželela sta si slovenski časopis, saj ga že 
dolgo nista brala. Bila sta brez vsakršnih informacij. Za beg še nista bila dovolj 
pripravljena, bila sta preveč preplašena. 

 Sin je pritekel domov in povedal,  kaj se dogaja na železniški postaji. Odločila 
sva se, da jih morava na vsak način rešiti iz te skupine. Sandi in Andrej sta se 
odpeljala na postajo s kolesi, sam pa sem vzel avtomobil in se odpeljal za njima. 
Ko smo prišli do postaje, sem parkiral avto približno deset metrov stran od 
zadnjega oklepnika. Vsi trije smo odšli do vozila, v katerem sta bila osamljena 
Slovenca. Ko sem se jima predstavil, sem jima predlagal, naj zapustijo oklepnik 
ter zbežita iz te skupine okupatorjev. Vendar sta bila preveč prestrašena, nista 
povsem verjela, tudi nista poznala Kučanovega poziva k predaji. Zatrjevala sta, da 

 Kljub postavljeni zapreki pa vsi vaščani le niso bili najbolj pomirjeni. Najbolj 
goreč med nami je bil Jože Vučajnk, ki je na vsak način hotel ustaviti sovražnika z 
molotovkami. Odšli smo k njemu v gostilno, bilo nas je štiri ali pet vaščanov, ter 
začeli pripravljati steklenice, nekdo je odšel po bencin. V tem času je pritekel sin 
Sandi ter mi povedal, da me kličejo iz občine. Odhitel sem domov, kjer me je na 
telefonu že čakal predsednik Skupščine občine Brežice Ivan Tomše,  ter me prosil, 
naj mu poročam o dogodkih v Dobovi. Tako sem za nekaj dni postal obveščevalec. 
Hkrati pa sem mu omenil tudi našo namero, da bomo ustavili tanke s pomočjo 
molotovk. Moram reči, da nam je tako početje odsvetoval. Odšel sem k fantom v 
gostilno ter jim omenil mnenje predsednika, nakar smo se tudi vsi razšli. 
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med vojno za Slovenijo

Drago Slukan, računalničar - organizator informacijskih dejavnosti na Osnovni šoli Sevnica

 V članku bi želel nekoliko osvetliti pot sevniške EPN oziroma sevniške 
intervencijske skupine med vojno za Slovenijo. Za naziv EPN (enote za posebne 
namene) sem izvedel šele pred nedavnim, ko sem prebral v reviji Slovenska 
vojska članek Pričevanje o dogodkih 1990 avtorja generalpodpolkovnika mag. 
Viktorja Krajnca. Kakorkoli jih imenujemo, enote so bile po vsej Sloveniji 
ustanovljene za izredne intervencije, ki so jih takrat predvidevali na posameznih 
področjih. Od teh dogodkov pa do danes je preteklo deset let, čas je izbrisal 
marsikateri podatek iz spomina. Dokumente, ki so nam bili takrat vročeni, smo 
med vojno uničili, zato članek temelji na mojih spominih in spominih mojih 
prijateljev iz takratne EPN Sevnica.

 Enoto so v tem času sestavljali: Boris Amon, Darko Blas, Lado Brzin, Marko 
Černič, Niko Fric, Martin Ivnik, Dušan Kozmus, Tone Krajnc, Mirko Lisec, 
Miran Močnik, Matjaž Njegoš, Ivan Pajk, Stane Požun, Vinko Radišek, Bojan 
Rau, Jože Sečen, Jože Sehur, Franci Srpčič, Jože Udovč, Milan Varlec in jaz kot 
poveljnik. Poleg naštetih je treba omeniti še Ljuba Motoreta, Francija Rupreta in 
Janija Koširja, ki so bili od same ustanovitve člani EPN, med samo vojno pa so bili 
na drugih dolžnostih - Franci Rupret in Ljubo Motore kot obveščevalca, Jani 
Košir kot poveljnik sevniške čete, znane po dogodkih v Krakovskem gozdu.

 Ukaz o mobilizaciji enote  VE T-2504/41 (beri EPN Sevnica) je izdal 
poveljnik 25. ObmŠTO Brežice Ernest Breznikar - Enč v torek, 24. junija 1991. 
Spominjam se, da mi je kurir prinesel vpoklic v  sevniško šolo, kjer sem zaposlen, 
na zaključno zabavo ob koncu šolskega leta. Mobilizacijsko mesto so bili prostori 
TO Sevnica za Postajo milice. Sam sem to pričakoval, saj sem bil od 14. do 21.
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proge nas je že čakala milica. Oba vojaka so premestili v "marico", od koder sem 
zaslišal močan, nečloveški glas.

 Ustrašil sem se, mislil sem, da jih kdo pretepa. Ko sem skočil tja, sem videl 
prizor, ki ga nikoli ne bom pozabil. Oba sta bila objeta ter kričala: "Rešena sva, 
rešena sva." Vsi, ki so sodelovali v akciji so se odpeljali na milico v Brežice, sam 
pa sem ostal pri enoti, ki naj bi napadla vojaško oklepno enoto. Ko je milica odšla 
na položaje, sem se odpravil domov. Vendar tisti dan ni bilo napada. Doma se mi je 
vedno prikazovala slika akcije, ki smo jo izvedli. Nihče izmed nas ni pomislil na 
nevarnost vsak je imel pred očmi le eno, rešiti domačega človeka pred pogubo. Sin 
se je vrnil domov šele zvečer, niso ga pustili prej zaradi morebitnega maščevanja, 
saj so vse posadke in oficir, ki je bil vedno v čakalnici železniške postaje, dobro 
poznali avto in mene, pa tudi njega. Po akciji se je del posadke zamenjal z bolj 
zanesljivimi oficirji in vojaki. Oba rešena vojaka sta bila nato nekaj časa na Lisci, 
od koder sta šla vsak na svoj dom. Rešena vojaka sta bila: Igor Lihteneger iz 
Maribora in Uroš Štuhec iz Ljubljane.
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 Bilo je 2. ali 3. julija (točnega datuma se ne spomnim, saj so vsi dogovori za 
kakršnekoli akcije, premike…, potekali ustno, po telefonu ali po kurirjih, zato ni 
nobenih pisnih virov), ko me je po telefonu poklical Mirko Ognjenovič in mi 
naročil, naj bo enota ta dan zvečer v polni bojni pripravljenosti zaradi napada na 
letališče Cerklje. Posebej je poudaril, naj gredo fantje popoldne počivat, zvečer pa 
naj bo večerja obilna in pravočasna. Tega jim pred večerom nisem smel povedati. 
Meni osebno se je ta odločitev zdela neizvedljiva, saj je bilo letališče polno 
vojakov, še zlasti pripadnikov specialnih enot iz Niša, o opremljenosti, oborožitvi 
in usposobljenosti pa raje sploh nisem razmišljal. Ko se je stemnilo, sem jim 
povedal o bližajoči nalogi. Noč je bila jasna in iz Artič se je lepo videlo letališče v 
Cerkljah. Vsi smo bili na položajih in čakali telefonski klic. Nekajkrat se je slišalo 
streljanje iz pehotnega orožja, vendar znotraj same vojašnice. Še danes ne vem, 
kaj se je dogajalo v vojašnici, kdo je streljal in zakaj. Mislim, da je bila ura okrog 
enajste zvečer, ko sta z letališča vzletela letalo (MIG) in helikopter. Do napada ni 
prišlo, čeprav so enote okrog vojašnice že bile na položajih. 

 V sami prijavnici smo organizirali štiri izmene, ki so se čez dan menjavale. 
Ponoči, ko je bila prijavnica zaprta, smo okrepili varovanje namestitvenih

 Naslednji dan smo izvedeli, da napada ne bi smeli izvesti zaradi podpisanega 
začasnega premirja, letalo in helikopter pa sta vzletela z dovoljenjem TO zaradi 
prevoza ranjencev in enega mrtvega vojaka v Zagreb.

 V Artičah se nam je pridružil prostovoljec Milan Senica iz Sevnice s 
kombijem, s katerim je razvažal hrano in opremo enotam v okolici Artič. V 
Sevnico se je vrnil  3. ali 4. julija zaradi službenih obveznosti. Bil je lastnik 
podjetja Lucija.

 V naslednjih dneh, po pričevanjih nekaterih udeležencev je bil 4. julij, smo se 
morali z vso opremo javiti na sedežu štaba TO v Brežicah. Dobili smo nalogo 
vodenje prijavnice v Cerkljah. Prijavnice so organizirali tudi po drugih krajih v 
Sloveniji z namenom, da bi se oficirji JLA pri odhodu iz vojašnice (brez 
oborožitve) na prijavnici prijavili, potem bi se, seveda, lahko "prosto gibali", pri 
vrnitvi v vojašnico pa bi se zopet prijavili v prijavnici. Tako bi bilo njihovo gibanje 
evidentirano. Iz Brežic nas je do Cerkelj spremljal Vinko Čančer. Prijavnica je bila 
organizirana v prostorih pošte, ravno nasproti vhoda v vojašnico. V šolski 
telovadnici smo si uredili prostor za bivanje. S prostim očesom smo lahko 
opazovali premikanje vojakov  v  strelskih  jarkih pri vhodu v vojašnico. 
Ostrostrelci so spremljali vsak  naš korak. Ko je Vinko s hrbtom obrnjenim proti 
vojašnici lepil napis PRIJAVNICA na okno pošte, je dejal: "Ko bi oni vedeli, kako 
mi po hrbtu lije znoj!" 
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junija kot poveljnik čete s četo na zavarovanju "strateških" objektov v Posavju 
(Oddelki za ljudsko obrambo na občinah, telefonske centrale, skladišča TO), za 
večino drugih je bilo to zelo nepričakovano. Povelje, s katerim sem bil imenovan 
za poveljnika enote ter podrobnosti o premiku enote v Brežice, o nalogah enote…, 
mi je bilo vročeno 25. junija v zgodnjih jutranjih urah. Večjih zapletov z opremo in 
oborožitvijo ni bilo, saj smo vsi že več kot pol leta imeli orožje s pripadajočim 
strelivom doma. V Brežice smo se odpeljali z osebnimi avtomobili okrog šeste ure 
zjutraj.

 Naslednji dan so vse radijske postaje po Sloveniji dobesedno bombardirale z 
novicami o odhodu mehaniziranih in motoriziranih kolon proti mejnim prehodom 
po vsej Sloveniji.  Seveda sta bila za nas najaktualnejša prehoda v Dobovi in na 
Prilipah, kamor sta se napotili koloni iz Hrvaške. Popoldan je bila že načrtovana 
prva intervencija EPN. Predvideno je bilo, da bi protioklepna skupina iz naše 
enote odšla po stranskih poteh v Rigonce in tam poskusila ustaviti kolono 
oklepnih vozil. Ker stranskih poti do Dobove nismo poznali, je brežiška enota 
formirala skupino, ki je odšla proti Dobovi. V tej akciji je padla prva žrtev v 
Posavju.

 V nočnih urah so se vse tri EPN (brežiška, krška in sevniška) premaknile v 
Artiče v prostore osnovne šole. Naslednjih nekaj dni smo v glavnem delali na 
usposabljanju pri uporabi protioklepnih sredstev, zlasti Zolje in Armbrusta, ki jih 
do tedaj nismo poznali ter na zavarovanju namestitvenega prostora v Artičah. 
Zanimivi so bili prostori za osebno higieno - umivali in brili smo se kar pri pipi na 
artiškem pokopališču. Prva akcija, ki se je je udeležila naša enota, je bilo 
zavarovanje pregleda potniškega vlaka v Dobovi, ki ga je izvajala Milica. V enoti 
smo bili takrat oboroženi z avtomatskimi puškami (M75 A in AB), ročnimi 
bombami, ki jih je bilo dovolj ter z nekaj ročnimi protioklepnimi raketometi 
(Zolje in Armbrusti). V prvih dneh julija smo zavarovali tudi premik dveh BOV 
(bojnih oklepnih vozil) v Pečice.

 V sredo, 26. junija, smo lahko ves dan opazovali prelete vojaških tovornih letal 
in helikopterjev iz Zagreba na letališče Cerklje. Zvečer so bile po vsej Sloveniji 
slovesnosti ob razglasitvi, tudi v Brežicah, vendar se jih nismo udeležili. Ugibanja 
in črne slutnje ob hrumenju letal in helikopterjev so bili močnejši.

 Za vse tri EPN (brežiško, krško in sevniško) je bila predvidena namestitev v 
prostorih Osnovne šole Brežice, kjer pa so dopoldne še imeli zadnji dan pouka. 
Zato smo prvi dan do poznih popoldanskih ur prebili v kletnih prostorih 
stanovanjskega bloka blizu štaba TO. Dan je minil brez posebnosti, razen svečane 
razglasitve samostojnosti Republike Slovenije na televiziji.
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 Ob obujanju spominov ne morem mimo dveh družin, ki sta nam največ 
pomagali: družini Janeza Halerja in Milana Ravbarja iz Artič. Veliko so nam 
pomagali, zato se jim iskreno zahvaljujemo.

 Ob koncu naj citiram besede predsednika Milana Kučana, ki jih je zapisal ob 
koncu govora na slovesnosti ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije: 
"Zmogli smo, ker je bila naša vera trdna in ker ni bilo zle misli v naših dejanjih…"

 Ko je bilo že javljeno, da kolona zapušča vojašnico v Vrhniki, in ko smo bili že 
pripravljeni za odhod, je prišlo do preklica. S pogajanji so kljub vsemu dosegli, da 
se je kolona vrnila v vojašnico. Enota je bila naslednji dan demobilizirana. 
Mislim, da je še danes nekaj tistih tankov v 24. OKMB v Cerkljah.

 Hvala vam za to, dragi prijatelji.

DRAGO SLUKAN: Sevniška EPN med vojno za Slovenijo

-- 206 --

SPOMINSKI ZBORNIK POSAVJE V LETIH 1989 - 1991

 V začetku drugega tedna v juliju je prišlo do menjave v enoti. Domov so odšli 
Vinko Radišek (zaradi bolezenskih razlogov), Stane Požun in Jože Udovč (oba iz 
službenih razlogov). Namesto njih so prišli Stane Fabijan, Karel Radej in Gorazd 
Hrovat. Vsi trije so bili v enoti od samega nastanka.

 Enoto so sestavljali: Boris Amon, Darko Blas, Lado Brzin, Stane Fabijan, Niko 
Fric, Martin Ivnik, Tone Krajnc, Ljubo Motore, Ivan Pajk, Stane Požun, Karel 
Radej, Vinko Radišek, Bojan Rau, Franci Rupret, Jože Sečen, Jože Sehur, Milan 
Varlec in jaz.

prostorov, saj so večkrat v nočnem času organizirali pretres stanovanj častnikov, 
ki so prestopili k TO. 

 Po povratku v Artiče JLA ni več izvajala bojnih aktivnosti, saj je bilo v začetku 
julija podpisano začasno premirje, 10. julija pa je bila podpisana Brionska 
deklaracija. V prostorih osnovne šole smo bili zopet skupaj sevniška, brežiška in 
krška EPN. V tem času je bila organizirana v Pečicah "šola streljanja" (natančnega 
imena še danes ne vem), ki jo je vodil Mirko Ognjenovič. Večina nas je tam 
doživela ognjeni krst glede protioklepnega boja. Vsi smo streljali s 
protioklepnimi raketami Zolja (tudi nekaj Armbrustov je bilo). Če bi ta šola bila na 
začetku, ko smo prišli v Brežice, in če bi imeli ta sredstva na razpolago, bi morda v 
Rigoncah kolono celo ustavili in ne bi bilo žrtev.

 

 Enota je bila še enkrat sklicana - od 17. do 19. septembra. Enote "Jugoarmije" 
so že v glavnem zapustile Slovenijo. Tankovska enota v Vrhniki pa je nameravala 
oklepna vozila kar po "magistralki" prepeljati na Hrvaško. Takrat se je tudi že 
vedelo, da jih bodo na Hrvaškem kmalu krvavo potrebovali. Naša naloga je bila, 
da se hitro premaknemo na že pripravljeno mesto za zasedo ter kolono na sami 
magistralni cesti Ljubljana - Zagreb ustavimo. Poleg osebne oborožitve smo imeli 
potrebna prevozna sredstva (tokrat ne svoja) ter potrebna sredstva za protioklepni 
boj. Nameščeni smo bili v prostorih skladišča TO Sevnica za Postajo milice. 

 Vse tri enote so bile odpuščene domov 18. julija. Na šoli smo organizirali 
zaključno slovesnost s skupinskim fotografiranjem. Razdolžitve orožja še vedno 
ni bilo.

 V času obstoja prijavnice se ni prišel prijavit noben oficir. Z vojaki smo se 
srečevali le, ko so prišli v trgovino po cigarete, toaletne pripomočke…, vendar do 
zapletov ni prišlo. Po enem tednu obstoja neuspele prijavnice smo se vrnili v 
Artiče. 



-- 207 --

 Ob obujanju spominov ne morem mimo dveh družin, ki sta nam največ 
pomagali: družini Janeza Halerja in Milana Ravbarja iz Artič. Veliko so nam 
pomagali, zato se jim iskreno zahvaljujemo.

 Ob koncu naj citiram besede predsednika Milana Kučana, ki jih je zapisal ob 
koncu govora na slovesnosti ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije: 
"Zmogli smo, ker je bila naša vera trdna in ker ni bilo zle misli v naših dejanjih…"

 Ko je bilo že javljeno, da kolona zapušča vojašnico v Vrhniki, in ko smo bili že 
pripravljeni za odhod, je prišlo do preklica. S pogajanji so kljub vsemu dosegli, da 
se je kolona vrnila v vojašnico. Enota je bila naslednji dan demobilizirana. 
Mislim, da je še danes nekaj tistih tankov v 24. OKMB v Cerkljah.

 Hvala vam za to, dragi prijatelji.

DRAGO SLUKAN: Sevniška EPN med vojno za Slovenijo

-- 206 --

SPOMINSKI ZBORNIK POSAVJE V LETIH 1989 - 1991

 V začetku drugega tedna v juliju je prišlo do menjave v enoti. Domov so odšli 
Vinko Radišek (zaradi bolezenskih razlogov), Stane Požun in Jože Udovč (oba iz 
službenih razlogov). Namesto njih so prišli Stane Fabijan, Karel Radej in Gorazd 
Hrovat. Vsi trije so bili v enoti od samega nastanka.

 Enoto so sestavljali: Boris Amon, Darko Blas, Lado Brzin, Stane Fabijan, Niko 
Fric, Martin Ivnik, Tone Krajnc, Ljubo Motore, Ivan Pajk, Stane Požun, Karel 
Radej, Vinko Radišek, Bojan Rau, Franci Rupret, Jože Sečen, Jože Sehur, Milan 
Varlec in jaz.

prostorov, saj so večkrat v nočnem času organizirali pretres stanovanj častnikov, 
ki so prestopili k TO. 

 Po povratku v Artiče JLA ni več izvajala bojnih aktivnosti, saj je bilo v začetku 
julija podpisano začasno premirje, 10. julija pa je bila podpisana Brionska 
deklaracija. V prostorih osnovne šole smo bili zopet skupaj sevniška, brežiška in 
krška EPN. V tem času je bila organizirana v Pečicah "šola streljanja" (natančnega 
imena še danes ne vem), ki jo je vodil Mirko Ognjenovič. Večina nas je tam 
doživela ognjeni krst glede protioklepnega boja. Vsi smo streljali s 
protioklepnimi raketami Zolja (tudi nekaj Armbrustov je bilo). Če bi ta šola bila na 
začetku, ko smo prišli v Brežice, in če bi imeli ta sredstva na razpolago, bi morda v 
Rigoncah kolono celo ustavili in ne bi bilo žrtev.

 

 Enota je bila še enkrat sklicana - od 17. do 19. septembra. Enote "Jugoarmije" 
so že v glavnem zapustile Slovenijo. Tankovska enota v Vrhniki pa je nameravala 
oklepna vozila kar po "magistralki" prepeljati na Hrvaško. Takrat se je tudi že 
vedelo, da jih bodo na Hrvaškem kmalu krvavo potrebovali. Naša naloga je bila, 
da se hitro premaknemo na že pripravljeno mesto za zasedo ter kolono na sami 
magistralni cesti Ljubljana - Zagreb ustavimo. Poleg osebne oborožitve smo imeli 
potrebna prevozna sredstva (tokrat ne svoja) ter potrebna sredstva za protioklepni 
boj. Nameščeni smo bili v prostorih skladišča TO Sevnica za Postajo milice. 

 Vse tri enote so bile odpuščene domov 18. julija. Na šoli smo organizirali 
zaključno slovesnost s skupinskim fotografiranjem. Razdolžitve orožja še vedno 
ni bilo.

 V času obstoja prijavnice se ni prišel prijavit noben oficir. Z vojaki smo se 
srečevali le, ko so prišli v trgovino po cigarete, toaletne pripomočke…, vendar do 
zapletov ni prišlo. Po enem tednu obstoja neuspele prijavnice smo se vrnili v 
Artiče. 



-- 209 --

Tone Zorko

Nekaj je bilo v zraku

Tone Zorko, univerzitetni diplomirani sociolog, direktor Splošne bolnišnice Brežice

 Tudi v zdravstvu so nastale spremembe kot posledica sprejetih ustavnih 
amandmajev, čeprav zakon o zdravstvu še ni bil noveliran. Samoupravno 
organiziranost zdravstva z občinskimi in Republiško interesno skupnostjo je 

 Po odhodu slovenske partijske delegacije januarja 1990 iz zveznega kongresa, 
s pošiljanjem miličnikov na Kosovo in odpoklicem slovenske Milice, z 
nastankom političnih strank in ustanovitvijo DEMOS-a, s konceptom nove 
slovenske vojske, z novimi volitvami in novo vlado leta 1990 so se demokratične 
spremembe same po sebi nakazovale. Čutili smo zaostritev slovenskih odnosov 
do federacije in posebej do JLA, ko so se v posameznih štabih Teritorialne 
obrambe odločili, da ne predajo orožja Jugoslovanski ljudski armadi. Spravna 
slovesnost v Kočevskem rogu, odločitev slovenske skupščine, da ne bo pošiljala 
slovenskih regrutov v JLA v druge republike, ustavni amandmaji v slovenski 
skupščini, nasilna zasedba Republiškega štaba Teritorialne obrambe RS s strani 
JLA in priprave na izvedbo plebiscita o odločitvi Slovencev za ustanovitev 
samostojne države, predvsem pa napoved razglasitve samostojne države v 
slovenski skupščini, so dale slutiti, da se željene in napovedane spremembe ne 
bodo zgodile po mirni demokratični poti, ampak z nasiljem. 

 V tistih vročih junijskih dneh leta 1991 so se dali slutiti usodni dogodki. 
Začelo se je že v letu 1990 z dogodki na svetovni ravni - z razpadom Sovjetske 
zveze, demonstracijami na Kitajskem in v Albaniji, padcem berlinskega zidu in 
drugimi. Ta dogajanja so dala slutiti, da ni več daleč čas, ko bo tudi v Sloveniji 
prišlo do sprememb, med drugim tudi zaradi vse večjih teženj po uveljavitvi 
demokracije. 
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je bil razširjen tudi na sosednje ulice. V lepem toplem večeru je svečano vzdušje 
doseglo vrhunec, ko so proste klopi zasedli oboroženi vojaki Teritorialne obrambe 
s položajev ob meji in se pridružili splošnemu veselju, ki je trajalo pozno v noč.

 Naslednje jutro nas je iznenadila in pretresla vest, da so tanki na Vrhniki 
zapustili vojašnico JLA in se usmerili na slovenske meje. Vse bolj je bilo čutiti, da 
odločitev Slovenije o samostojni državi ne bo nekaznovana. Okrog desete ure 
tega dne me je ponovno poklical Pavle Vindišar in mi sporočil, da bodo v brežiško 
bolnišnico pripeljali sanitetni material iz blagovnih rezerv, ki naj bi ob 
predpostavki tritedenske izoliranosti od ostale Slovenije zadoščal za večje število 
ranjenih pripadnikov oboroženih sil in tudi za ranjene civiliste ob morebitnem 
bombandiranju, ki se je predvidevalo. Ta dan smo prejeli zadnjo naročeno 
pošiljko iz količine zdravil, s katerimi smo dopolnili “vojne zaloge” zdravil, prav 
tako pa tudi večjo količino krvi in krvnih derivatov, ki bi zadoščala vsaj za 
tritedensko delovanje bolnišnice.

 Nekaj po drugi uri popoldan sta se pred upravno stavbo bolnišnice ustavila dva 
velika vlačilca, prekrita s ponjavami. Začuden sem kaj kmalu ugotovil, da sta do 
vrha napolnjena s sanitetnim materialnom, pakiranim v škatle in naloženim na 
palete, visoke, dolge in široke po en meter. Ker tako velikih količin nismo 
pričakovali (kasneje smo namreč ugotovili, da je bilo preko 100 palet), smo 
morali najti še dodatne ustrezne prostore, predvsem pa zagotoviti tudi večje 
število osebja, da bi kar najhitreje raztovorili obe vozili. Voznika sta bila namreč 
zelo nestrpna, saj sta želela, da bi bili vozili čimpreje raztovojeni in pripravljeni za 
naslednji transport sanitetnega materiala v rezervno bolnišnico nekje na 
Kozjanskem. 

 Edini razpoložljivi prostor, kamor bi lahko spravili tako velike količine blaga, 
so bili prostori prvega nadstropja bivšega pljučnega oddelka na dvorišču 
bolnišnice.  Vprašanje,  kako  spraviti  toliko  materiala  v obliki palet v prvo 
nadstropje in kje po tretji uri popoldan dobiti zadostno število delavcev za 
raztovor, se je razrešilo, ko smo razdrli prvo paleto in ugotovili, da so palete 
napolnjene s škatlami, v katerih so posebej pakirani zavoji gaz, povojev, kompres, 
raznih ovojev, krep papirja, bolniških kap, staničevinastih povojev in podobno. 
Vse palete smo razdrli in organizirali nošenje škatel, različno velikih in težkih, 
pretežno kvadrataste oblike s stranicami 50 cm. V začetku smo bili le štirje, kar pa 
je bilo znatno premalo za prenos v prvo nadstropje, osebje v bolnišnici pa je bilo 
zaradi popoldanske izmene že zmanjšano. Ker me ni bilo domov zaradi 
zadržanosti s pretovorom, soproga pa je bila ta dan dežurna na oddelku v 
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zamenjala Republiška uprava za zdravstvo, čutiti pa je bilo tudi težnje po 
centralizaciji sprejemanja odločitev o zdravstvenem sistemu, politična hotenja po 
koncentraciji hospitalnih kapacitet in zapiranju nekaterih bolnišnic (med njimi 
tudi brežiške), istočasno pa težnje po decentralizaciji izvajalske organiziranosti 
ter prva pričakovanja po zasebništvu v zdravstvu. 

 Tiste dni sredi meseca junija me je kot direktorja Zdravstvenega centra 
Brežice poklical dolgoletni znanec Pavle Vindišar, s katerim sva se do takrat 
srečevala predvsem na slovenskih socioloških srečanjih. Bil sem iznenaden, ko 
mi je povedal, da me kliče v imenu Medresorske komisije, ki je delovala pri 
Republiškem štabu Teritorialne obrambe, in sicer v zvezi s pripravljenostjo 
bolnišnice na izredne razmere. Povedal mi je, da ima v okviru Medresorske 
komisije tudi zadolžitev za opremljenost in pripravljenost bolnišnične dejavnosti 
našega območja na izredne razmere. Dnevno sem mu poročal o preskrbljenosti 
bolnišnice z zdravili in sanitetnim materialom, o možnih dodatnih kapacitetah 
bolnišnice, o številčnem stanju  posteljnih kapacitet in zaposlenih delavcev na 
posameznem oddelku ter o številu in strukturi bolnikov. Seznanil me je tudi z 
možnostjo, da bo bolnišnica odrezana od zaledja na desnem bregu Save zaradi 
morebitnih blokad ali rušitve mostov na Savi in Krki, da pa je tudi možno,da pride 
do morebitne rušitve železniške proge. Bolnišnica naj bi zaradi tega nabavila čim 
večjo zalogo zdravil, sanitetni material pa da bo pripeljan iz blagovnih rezerv 
zdravstva, ki so bile deponirane v skladiščih republiških rezerv zdravstva v 
prostorih ob Zdravstvenem domu Sevnica. 

 Napetost, ki jo je bilo “čutiti v zraku”, se je vse bolj stopnjevala, obenem pa se 
je stopnjevalo tudi veselje nad pričakovano razglasitvijo Slovenije za samostojno 
državo. Čutiti je bilo enotnost političnega vodstva za pričakovane spremembe 
tako na republiški kot na občinski ravni. Na predvečer razglasitve samostojnosti 
Republike Slovenije 25. junija 1991 so vse politične stranke v Občini Brežice 
vabile občane na svečanost zasaditve lipe samostojnosti pred cerkvijo Sv. Roka in 
na svečano akademijo pred spomenikom na Bizeljski cesti. Skoraj vsi udeleženci 
velike povorke, ki je potekala od cerkve Sv. Roka do spomenika na Bizeljski cesti, 
so se po končani slovesnosti spontano udeležili ljudskega rajanja na tržnici. Čutiti 
je bilo navdušenje ljudi, ki so se kar zgrinjali na pogostitveni prostor na tržnici, ki 

 Izvajalci zdravstvene dejavnosti v Brežicah smo bili še vedno organizirani v 
okviru Zdravstvenega centra Brežice, čeprav je vsaka izmed takratnih temeljnih 
organizacij združenega dela (Splošna bolnišnica Brežice, Zdravstveni dom 
Brežice in Lekarna Brežice ter Skupne službe) še bolj, kot do tega časa, težila k 
samostojnosti.  
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 Republiški štab Teritorialne obrambe Slovenije je v zimskih dneh leta 1991 
Zdravstvenemu centru Brežice, Splošni bolnišnici Brežice, podelil Zahvalo, ker 
se je ob napadu sovražne vojske na našo domovino in v boju za ohranitev naših 
največjih vrednot - svobode in samostojnosti Republike Slovenije - odzval z večjo 
požrtvovalnostjo, kot so mu to narekovale odgovornost, pričakovanje in dolžnost.

 Ministrstvo za zdravstvo Slovenije je jeseni leta 1992 obvestilo vse 
zdravstvene zavode, da naj bi le-ti predlagali posamezne zdravstvene delavce ali 
zdravnike, ki so bili posebej zaslužni v slovenski vojni, za odlikovanje.

 Zaradi pripravljenosti, pomagati, in v pričakovanju tudi hudih napadov in 
morebitnih izgub, po nekaj dneh skoraj nismo mogli verjeti vestem, da je konec 
agresije na Slovenijo.

 Dnevno število bolnikov je v obdobju tudi po večji odpustitvi bolnikov iz 
bolnišnice nihalo od štiriinsedemdeset do stoosem bolnikov dnevno. Strokovno 
vodstvo bolnišnice je sproti spremljalo gibanje bolniškega staleža in ugotavljalo, 
da sta tudi strah, pogojevan z raznimi govoricami o oboroženih skupinah, ki se 
zadržujejo zdaj v tem, zdaj v drugem delu občine oziroma Posavja, in posledično 
psihično vznemirjenje pogojevala sprejem krajanov v bolnišnico. Vodstvo 
bolnišnice in predstojniki posameznih oddelkov so bili v stalnih kontaktih s 
štabom Teritorialne obrambe, ki je imel izredno veliko skrb za zdravstveno stanje 
svojih pripadnikov, hospitaliziranih v bolnišnici.

 Dogajanja izven bolnišnice so vplivala tudi na zaposlene v bolnišnici. 
Verjetno zaradi novic iz sredstev javnega informiranja, že omenjenih govoric, ki 
so se prenašale tudi v bolnišnico, predvsem pa zaradi nekajkratnih alarmov in 
sprejema različnih struktur oboroženih sil (v času od sedemindvajsetega junija do 
devetega julija 1991 je bilo v bolnišnico sprejetih iz različnih oboroženih struktur 
dvajset bolnikov, in sicer: štirinajst iz Teritorialne obrambe, dva iz Vojne pošte 
Cerklje, trije iz Vojne pošte Karlovac in en miličnik), so nekateri, predvsem 
zdravstveni delavci, samoiniciativno tudi po koncu delovnega časa ostajali v 
bolnišnici, da bi pomagali bolnikom in sodelavcem, če bi bilo to potrebno. Taka 
predanost se je izkazala za izredno koristno predvsem ob alarmih, ko smo zaradi 
nevarnosti bombnih napadov bolnike premeščali v kletne prostore, v 
improvizirane zaklonilnike in enkrat tudi v zaklonišče Zdravstvenega doma. 
Premeščanje bolnikov je tudi zaradi večjega števila prisotnih delavcev trajalo le 
nekaj minut, čeprav je skoraj četrtina vseh bolnikov bila nepokretna in je kar nekaj 
teh bilo potrebno premeščati s posteljo vred. 
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 Naslednji dan so lekarniški delavci urejali pripeljani sanitetni material in 
ugotovili, da je velik del dostavljenega materiala že zastarel, ker ni več
ustrezal predpisanim standardom. Poleg tega pa je bilo med dostavljenim 
materialom kar šestindevetdeset škatel (šest palet) z zobnimi tamponi, ki se v 
bolnišnici seveda ne uporabljajo. 

 Rezultati delovanja sprejetih ukrepov v zvezi z odpuščanjem bolnikov iz 
bolnišnice so razvidni iz podatka, da je v času od štiriindvajsetega do 
sedemindvajsetega junija 1991 v bolnišnici ležalo povprečno dnevno 
stooseminpetdeset bolnikov, v času od osemindvajsetega junija do petega julija pa 
v povprečju le petindevetdeset bolnikov na dan, kar pomeni, da se je povprečno 
število hospitaliziranih bolnikov zmanjšalo za 40 %. 

bolnišnici, je takrat dvanajstletni sin Gregor prišel pogledat, kaj me je zadržalo, in 
nam bil v veliko pomoč, kajti v izredno kratkem času je pridobil še nekaj fantov 
starosti od dvanajst do štirinajst let ter nekaj mimoidočih Brežičanov, da so 
pomagali pri raztovoru. Organizirali smo živo vrsto, v kateri smo si škatle, ki so v 
povprečju tehtale pet do deset kilogramov, podajali iz rok v roke iz tovornjaka 
skozi nadstrešno okno nad vhodom v poslopje, direktno v prostore prvega 
nadstropja. V nekaj več kot dveh urah nam je uspelo izprazniti oba vlačilca. Za 
vse, ki so pomagali pri raztovoru, so na koncu v kuhinji bolnišnice pripravili 
sendviče. 
 
 V večernih urah istega dne so me obvestili, da so v bolnišnico pripeljali prvega 
ranjenca Roberta Finka, ki je bil ranjen ob vdoru oklepnikov JLA preko hrvaško-
slovenske meje pri Rigoncah. Vest, da je bil ob tem ubit pripadnik Teritorialne 
obrambe Jernej Molan, je močno osupnila ljudi, v bolnišnici pa delavce 
vzpodbudila k čuječnosti in še večji pripravljenosti, pomagati vsak trenutek. 
Nekateri izmed delavcev ta in naslednje dni niso zapuščali bolnišnice po koncu 
delovnega časa, ampak so ostajali za primer, če bi bili potrebni pri nudenju 
večjega obsega zdravstvene pomoči. 
 

 V naslednjih dneh smo v bolnišnici skupaj s takratnim strokovnim vodstvom 
sprejeli nekatere ukrepe, kot: 

 - centralizacija sprejemanja vseh odločitev, povezanih z izrednimi razmerami,
 - odpuščanje bolnikov, pri katerih to ne bi pomenilo nevarnosti za zdravje 
    oziroma življenje,
 - omejitev operativnih posegov le na nujne primere,
 - vzpostavitev zvez s pristojnimi občinskimi in republiškimi službami.
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 Direktor Zdravstvenega centra Brežice se je z vodstvom bolnišnice odločil, da 
zaradi kolektivne predanosti in visokih etičnih vrednot vseh zaposlenih v 
bolnišnici v času vojne za Slovenijo, ne bo predlagal za odlikovanje 
posameznikov, ampak Splošno bolnišnico Brežice kot celoto. 
 
 Predsedstvo Republike Slovenije je za izjemne zasluge pri obrambi svobode 
in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije 25. novembra 1992 odlikovalo 
Splošno bolnišnico Brežice s SREBRNIM ČASTNIM ZNAKOM SVOBODE 
REPUBLIKE SLOVENIJE. 
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Oboroževanje protitankovske mine. Foto: videofoto Grajžl.

Brežiški gasilci v akciji.
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