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Izvleček:
V magistrskem delu se osredotočam na nekdanji 41. območni štab TO (ObmŠTO) Cerknica, ki
je zajemal področje današnjih občin Bloke, Cerknica, Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica. Na
začetku sledim razvoju oboroženih sil v SFRJ, torej osrednji bojni sili JLA ter nastanku TO
SRS leta 1968. Na Notranjskem se, leta 1972, ustanovi Conski štab za Primorsko s sedežem v
Postojni. Republiški Zakon o splošni ljudski obrambi in Zakon o družbeni samozaščiti, varnosti
in notranjih zadevah, sprejeta leta 1976, sta prinesla veliko sprememb. Med drugim se na
Notranjskem formira Pokrajinski štab za Notranjsko, nastanejo občinski štabi TO za Cerknico,
Postojno in Ilirsko Bistrico.
Taka ureditev ostane do leta 1990, ko omenjene štabe doleti takratni ukaz o razorožitvi ter se
oblikuje Manevrska struktura narodne zaščite. Vse to doseže vrhunec v oktobru 1991 z
nastankom TO RS. V letu 1991 nato sledi reorganizacija, v kateri nastane 4. Pokrajinski štab
TO Postojna. V reorganizaciji občinskih štabov v območnega pa se na Notranjskem zaplete in
vojno regija pričaka neorganizirana. 41. območni štab se namreč zaradi nepopolne sestave ter
brez poveljujočih ni mogel formirati. Šele 26. junija se oblikuje in imenuje vodstvo, ki pa tekom
vojne izvede vse zadane naloge ter se dokončno oblikuje 11. julija 1991.
V zadnjem delu sem zajel večino dogajanja na Notranjskem. Kljub vsemu pa v tem času
izstopajo trije glavni dogodki, odhod tankov »Dan prej« iz vojašnic v Pivki in Ilirski Bistrici,
spopad pri Kosezah in smrt Stanislava Požarja v Pivki. Veliko je bilo manjših provokacij in
izzivanj, ki pa so se nadaljevali tudi v povojnem času. Tako lahko tekom vojne poleg vojnih
dogodkov sledimo tudi še poteku dokončnega organiziranja 41. ObmŠTO Cerknica. Delo sem
sklenil z odhodom JLA z Notranjske ter zadnjo žrtvijo.
Ključne besede: 41. ObmŠTO, Teritorialna obramba, Notranjska, osamosvojitvena vojna
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Abstract:
MILITARY DEFENSE OF SLOVENIA IN THE INNER CARNIOLA 1990 - 1991
In my master's thesis I focus on the former 41st regional headquarters of the Territorial Defence
(RHQTD) Cerknica, which covered the area of today's municipalities of Bloke, Cerknica,
Pivka, Postojna and Ilirska Bistrica. At the outset, I follow the development of the armed forces
in the SFRY, that is, the YPA's central combat force and the formation of the SRS TD. In 1972,
a Zone Headquarters for Littoral region was established in Inner Carniola, with headquarters in
Postojna. The Republican General Public Defense Act and the Social Self-Defense, Security
and Home Affairs Act, passed in 1976, have made many changes. Among other things, the
Provincial Headquarters for Inner Carniola is being formed in the Inner Carniola region and the
municipal headquarters of the TD for Cerknica, Postojna and Ilirska Bistrica are being
established. Such arrangements remained until 1990, when the before mentioned staffs came
under the then disarmament order and the National Defense Maneuver Structure was created.
All this culminates in October 1991 with the creation of TD RS. In 1991, it was followed by a
reorganization to form the 4th Provincial Headquarters of TD Postojna. In the reorganization
of the municipal headquarters in the area, this is complicated in the war in Inner Carniola, as
the region is not organized. Namely, the 41st Regional Headquarters did not have a perfect
composition and could not form without commanders. It is not until June 26 that they form the
name of leadership, which, during the war, performs all its tasks and is finally formed on July
11, 1991.
In the last part, I covered most of what happened through Independence war in Inner Carniola
region. Nevertheless, three major events stand out during this time, the departure of the tanks
from the barracks in Pivka and Ilirska Bistrica known as "Day before", the battle at Koseze and
the death of Stanislav Požar in Pivka. There were many small provocations and challenges,
which continued in the post-war period. Thus, during the war, in addition to war events, we can
also follow the course of the final organization of the 41st RHQTD Cerknica area. I concluded
the work with the departure of the YPA from Inner Carniola and the last victim.
Keywords: 41st regional headquarters of the Territorial Defence, Territorial Defense, Inner
Carniola, War of Independence
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Uvod
Preučevanje novejše oziroma sodobne zgodovine zna biti na trenutke celo zahtevnejše od
starejše zgodovine. Zgodovinar kaj hitro naleti na ovire v obliki raznih predpisov o varstvu
osebnih podatkov in avtorskih pravicah ter razlik v spominih še živečih akterjev. Zadnje pa je
še najbolj očitno ravno v vojaški zgodovini.
Slednja je definitivno in z razlogom med priljubljenimi temami zgodovine, saj vojna za večino
ljudi poenostavi zgodovino na črno in belo. Vojna namreč kot taka vedno prinaša nekaj
nevidnih, večinoma pa vidne posledice v prostoru. Te posledice pa ljudem omogočijo, da si
zadevo osmislijo in poenostavijo. Toda že ko se spustimo v definicijo vojne, hitro ugotovimo,
da stvari niso črno-bele, ampak pogosto sive. Torej, kaj je vojna?
Vojna je akt sile, da bi nasprotnika primorali k izpolnitvi naše volje. Sila, tj. fizična sila, je torej
sredstvo, sovražniku vsiliti našo voljo pa je smoter. Da bi ta smoter z gotovostjo dosegli,
moramo sovražnika napraviti brezbrambnega, in po pojmu je to pravi cilj vojnega delovanja.1
V nadaljevanju Carl piše, da vojna neke skupnosti izhaja vedno iz političnega stanja in jo vedno
izzove politični motiv. Torej je politični akt. Avtor iz tega izpelje znani stavek »Vojna je samo
nadaljevanje politike z drugimi sredstvi«. Toda vojna ni zgolj politični akt, temveč pravi
politični instrument, nadaljevanje političnega občevanja, izvajanje le-tega, a z drugimi sredstvi.
Kajti politična namera je smoter, vojna je sredstvo in nikoli si ne moremo zamisliti sredstva
brez smotra.2
Ravno to pa se odlično vidi na področju Notranjske, kjer so tanki iz vojašnic štartali že dan prej,
kot je bil razglašen uraden začetek osamosvojitvene vojne. Gre za področje, ki so ga nekdaj
upravno tvorile tri občine: Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna. Danes pa to območje tvorijo
občine Bloke, Cerknica, Loška Dolina, Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica. Čeprav veliko
definicij Notranjske k regiji šteje še občino Logatec, pa sem slednjo zaradi pripadnosti drugemu
občinskemu štabu Teritorialne obrambe izpustil. Namreč, osrednja tema magistrskega dela je
41. Območni štab TO Cerknica in dogajanje na že omenjenem območju v času vojne.
Ko sem določil osrednjo temo magistrskega dela, me je ves čas prevevala skrb, kje začeti, s čim
začeti, da slednja ne bi izpadla tako neumeščena oziroma iztrgana iz prostora in časa. Tako sem
se odločil, da povem celotno zgodbo od nastanka TO na Notranjskem (takrat še del

1
2

Carl von Clausewitz, O vojni (Ljubljana, 2004), 19.
Ibid., 28-29.
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Jugoslovanske ljudske armade) pa do popolne ločitve oziroma dneva suverenosti kot danes
imenujemo praznik, ki označuje odhod zadnjega vojaka JLA.
V magistrskem delu se tako na začetku posvečam dogodkom, ki so pripeljali do vojne 1991,
nakar sledim razvoju oboroženih sil v SFRJ, torej osrednji bojni sili JLA ter nastanku TO SRS.
S tem pa se na Notranjskem že formira Pokrajinski štab za Notranjsko ter nastanejo občinski
štabi TO za Cerknico, Postojno in Ilirsko Bistrico. V letu 1990 omenjene štabe doleti takratni
ukaz o razorožitvi ter odgovor v obliki Manevrske strukture narodne zaščite. Vse to doseže
vrhunec v oktobru 1991 z nastankom TO RS. V letu 1991 nato sledi še reorganizacija, v kateri
nastane 4. Pokrajinski štab TO Postojna. V reorganizaciji občinski štabov v območnega pa se
na Notranjskem zaplete in vojno regija pričaka neorganizirana. Tako lahko tekom vojne poleg
vojnih dogodkov sledimo tudi še poteku dokončnega organiziranja 41. ObmŠTO Cerknica. V
zadnjem delu sem tako popisal še dogajanje po vojni ter delo sklenil z odhodom JLA iz
Notranjske ter zadnjo žrtvijo.
Kljub temu, da gre za »svežo« zgodovino, se s slednjo pričakovano ukvarja vedno več
zgodovinarjev. V ospredju so definitivno Božo Repe, Rosvita Pesek in Jože Pirjevec. Vsi trije
namreč pišejo zelo podrobne in izčrpne knjige ter članke na temo slovenske osamosvojitve.
Toda za omenjene velja, da se vojne ter s tem štabov TO dotikajo zgolj v širšem kontekstu
nastanka samostojne države Republike Slovenije. Toda ko želimo govoriti o vojaški zgodovini
za časa druge Jugoslavije, ne moremo mimo Zvezdana Markovića, Tomaža Kladnika in Borisa
Bolfeka ter na področju Južnoprimorske pokrajine Karla Nanuta in Roka Filipiča.

2

1. Kratek povzetek dogodkov v 80. letih
1.1. 1980 - 1985
V prvi polovici osemdesetih let osnovne postavke »titoizma« za večino Jugoslovanov še niso
bile sporne, niti kar zadeva temelje političnega sistema in medrepubliške odnose niti kar zadeva
obrambno in zunanjo politiko, čeprav so na posamezne poteze (zlasti obrambne politike) letele
tako interne kot javne kritike. Nespremenjen je ostal tudi položaj ZKJ. Še vedno je o vsem
odločal vrh partije, odločitve pa so bile potem zgolj speljane skozi megalomansko, zapleteno
in nepregledno delegatsko in samoupravno strukturo, temelječo na kolektivnem vodenju s
kratkimi mandati in »dežurnimi« predsedniki. Komunisti so zasedali veliko večino vodilnih
položajev v vseh sferah, prevladovali so v oficirskem kadru (več kot 90 odstotkov), pa tudi
številčno je bila ZKJ izjemno močna politična sila: na začetku osemdesetih let je dosegla
najvišjo številko v vsej svoji zgodovini. S poudarjanjem partijske discipline so skušali doseči
enotnost in disciplinirati neposlušne, kar pa je bilo glede na že doseženo federalizacijo ZKJ,
veliko heterogenost v pogledih in odsotnost avtoritete, ki bi jo vsi poslušali, praktično
nemogoče.3
Leta 1982 je prišlo do prvih odkritih poskusov, da bi samostojnost republiških organizacij
omejili ali odpravili. Taki poskusi so se nadaljevali tudi kasneje, vendar niso bili uspešni.
Osrednji partijski organ, v katerem je bilo okrog 120 delegatov iz republik in pokrajin, je bil
CK ZKJ. Njegovo predsedstvo je imelo po tri člane iz vsake republike (eden od teh je bil
predsednik republiške ZK) in po dva iz avtonomnih pokrajin (skupaj dvaindvajset), po položaju
je bil v njem še predsednik organizacije ZK v JLA, ki je imela praktično enako moč kot
republiške organizacije ZK. Predsedstvo sta vodila predsednik in sekretar z enoletnim
mandatom po določenem vrstnem redu republik in pokrajin. V prvi polovici osemdesetih let so
konflikte v vrhu še zamolčevali pred javnostjo, v drugi polovici osemdesetih, ko se je kriza
stopnjevala, pa je dolge in dramatične seje CK ZKJ neposredno prenašala televizija, s čimer so
oblikovali javno mnenje in pritiskali na neposlušne. Kljub zavestnemu prizadevanju
jugoslovanske politične nomenklature, da se v funkcioniranju sistema – razen kozmetičnih
sprememb in nujnih ukrepov, s katerimi bi rešili gospodarsko krizo – ničesar ne spremeni in da
ZKJ obdrži dominantno politično vlogo v sistemu, pa sta v osemdesetih letih opazni dve
bistveni spremembi, ki sta postali usodni za (post)titovski model iz osemdesetih let. Prva je
3
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3

porast kritike na račun sistema in postopno formiranje opozicije na protikomunističnih in
nacionalnih osnovah, druga pa nujnost, da se – v pomanjkanju avtoritete Titovega kova – del
odločitev prenese v institucije sistema, to je zvezno skupščino, zvezno vlado in predsedstvo
SFRJ, ki pa na to niso bili pripravljeni in so pravila obnašanja šele morali oblikovati. Poleg tega
je bila v zapletenem jugoslovanskem pravnem sistemu precejšnja zmeda, poleg javne pa je
obstajala tudi tajna zakonodaja. Zvezna skupščina je bila koncipirana tako, da brez konsenza ni
bilo mogoče sprejeti nobene pomembne politične odločitve, in je tako ostalo do razpada
Jugoslavije. Podobno je veljalo za zvezno ustavno sodišče in še nekatere inštitucije, katerih
odločitve je bilo zaradi nedorečene ustave in dvoumne zakonodaje moč blokirati. Zvezna vlada
se je dolgo omejevala zgolj na ekonomske probleme in se v politične odnose med republikami
ni želela vpletati bolj kot je bilo nujno, pa tudi vojsko je – kljub megalomanskim projektom, ki
so najedali proračun – puščala v privilegiranem položaju, kakršnega je ustvaril Tito.4

1.2. 1985 - 1990
Ekonomske razlike so se poglobile med severnim in južnim delom Federacije. Bruto domači
proizvod na posameznika se je razlikoval tudi do osemkrat. Devizni sistem in ujemajoči zakon
iz leta 1985 ne uspeta zagotoviti deviz Federaciji za vračanje dolgov, bančni sistem ne zmore
vzpostaviti kontrole nad devizami poslovnih subjektov v tujini.5
V takih razmerah je bilo sredi osemdesetih let tudi javno mnenje v Sloveniji še zelo protislovno:
na eni strani kritično do komunistične oblasti, neodločne slovenske politike in zveznih
pritiskov, na drugi pa še vedno naklonjeno iskanju izhoda iz politične in gospodarske krize v
okvirih obstoječega političnega sistema jugoslovanske države.6
V Sloveniji se je klasična vloga partije v drugi polovici osemdesetih let začela spreminjati,
politični centri moči so vedno bolj postajale institucije sistema (skupščina, predsedstvo),
politično vplivne pa tudi druge družbenopolitične organizacije (SZDL, ZSMS), ki se jim je
opozicija konec osemdesetih let po moči zelo hitro približevala. S tem je nastalo veliko
neskladje med ZKS in organizacijami v drugih republikah, kjer je (z izjemo Hrvaške)
razporeditev moči ostajala nespremenjena.7

4

Repe, Jutri je nov dan, 22.
Branko Mamula. Slučaj Jugoslavija, Beograd, 118.
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Peter Štih…[et al.]. Slovenska zgodovina: od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja (Ljubljana, 2016),
729.
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Kot piše dr. Jože Pučnik, so bila po srečanju predstavnikov srbske opozicije v gostilni Mrak
leta 1985 tudi v letu 1986 srečanja in razgovori slovenske intelektualne opozicije z Dobrico
Ćošićem8 dokaj pogosta. Čosić je očitno zelo šokantno deloval na slovenske intelektualce pri
Novi reviji, ki so po omenjenem pogovoru ocenili, da je potrebno čimprej jasno definirati tudi
slovenska hotenja in nacionalne interese. Tako so se odločili, da napišejo slovenski program, ki
so ga zaradi »skromnosti« poimenovali Prispevki za slovenski nacionalni program. V nekaj
mesecih so avtorji oddali svoja razmišljanja in februarja 1987 je izšla 57. številka Nove revije,
ki je vsebovala 16 avtorskih prispevkov in krajši uredniški uvodnik. Veliko prahu in
nasprotovanj pa je bilo tudi doma. Predsedstvo CK ZKS je Prispevke ocenilo kot prinašalce
izrazito nedemokratičnih, nesamoupravnih in protijugoslovanskih stališč, zaznamovane še z
nacionalno nestrpnostjo in potvarjanjem zgodovine.9
Zvezna skupščina in drugi zvezni organi niso imeli nobene avtoritete, pod pritiskom srbskega
bloka so sicer skušali nasprotovati osamosvojitvenim procesom v Sloveniji (in tudi že na
Hrvaškem), vendar jim (sicer nedorečena in v definiranju subordinacije med zvezno in
republiškimi ustavami tudi protislovna) ustava iz leta 1974 ni dajala zadostne pravne osnove za
poseganje v notranji pravni red republik. Poleg tega so v vseh telesih, kjer je veljalo načelo
konsenza, slovenski in hrvaški delegati blokirali odločitve. Interesi posameznih republik so se
tako najbolj neposredno soočali v predsedstvu SFRJ, ki se je ob ključnih vprašanjih razdelilo
na dva dela, pri čemer je srbski predstavljal homogeno celoto, ki je dosledno upoštevala
Miloševićevo voljo, nesrbski pa je bil precej bolj heterogen in neenoten.10
Dne 31. maja 1988 so aretirali Janeza Janšo, ki je bil kandidat za predsednika slovenske
mladinske organizacije.11 Povod za aretacijo je bil dokument številka 5044-312, ki mu ga je
izročil zastavnik Ivan Borštner. Zaradi omenjenega dokumenta so priprli tudi novinarja Davida
Tasića in urednika Mladine Francija Zavrla. Škandal je nastal, ko se je razvedelo, da gre za
šifrirano povelje, ki se je nanašalo na ravnanje JLA ob njenem posegu v slovensko politično
življenje. 13 Dokument laikom ne pove nič, poznavalci pa so v njem opazili tiste korake, ki so
običajno predhodnica represije v neki državi. Dokument namreč omenja premestitev tankov, ki

8

Ćosić je bil eden vidnejših zagovornikov velikosrbskih stališč v 80. letih 20.stoletja. Dobrica Čosič je sam zase
zapisal, da je verjetno prvi srbski komunist, ki je dojel, da Slovenci niso za jugoslovanstvo.
9
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Albin Mikulič. Uporniki z razlogom: Manevrska Struktura Narodne Zaščite (Ljubljana, 2005), 8.
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Šlo je za zaupno vojaško povelje.
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so navadno v bližini državne meje, v Ljubljano, ustanavljanje dveh večjih enot vojaške policije,
ki vedno opravlja samo posebne naloge, in ustanavljanje dežurnih skupin, ki bi vsakodnevno
zbirale podatke o stavkah in demonstracijah v Sloveniji in jih potem sveže pošiljale v
Beograd.14
Slovenske in vojaške oblasti so se zavedale, da bodo aretacije sprožile javne proteste, toda
protestno gibanje, ki je sledilo, je močno preseglo njihove ocene in pričakovanja.15 Proces proti
četverici je potekal v Ljubljani pred vojaškim sodiščem in sicer od 18. do 27. julija 1988.
Sojenje, ki se je začelo v srbščini, se je štelo za napad na slovensko suverenost. Sojenje četverici
je spodbudilo obširne razprave o pristojnostih vojaških sodišč v mirnem času. Večina
Slovencev je bila proti njihovem obstoju v miru, predvsem pa je največ razburjenja povzročila
odločitev Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, da lahko v Sloveniji sodijo v srbščini.16
Odbor za varstvo pravic Janeza Janše pod vodstvom Igor Bavčarja je bil tri dni po njegovi
aretaciji ustanovljen v prostorih Mladine, kmalu (6. junija) pa se je preimenoval v Odbor za
varstvo človekovih pravic. V prvem sporočilu odbora za javnost so zapisali, da se je z Janševo
aretacijo začel proces, ki ima lahko katastrofalne politične posledice. Te ne zadevajo le
zaupanja ljudi v oblast, ampak zadevajo prihodnost Slovenije in Jugoslavije. 17 Sredi leta 1988
se je tako med Slovenijo in preostalo Jugoslavijo razprl prepad, ki ga ni bilo več mogoče
premostiti.18
Majniško deklaracijo 1989 je na zborovanju 8. maja 1989, ki ga je formalno v podporo četverici
s sklicem »odprte seje« pokril in omogočil ZSMS, prebral delegat v republiški skupščini, pesnik
Tone Pavček. Majniška deklaracija je vsebinsko v veliki meri povzemala Teze za ustavo
Republike Slovenije, bila je kratka, jasna in udarna. Dr. France Bučar, eden od njenih piscev,
je večkrat neskromno in upravičeno poudaril, da gre za najbolj čist in eksakten dokument, ki je
bil kdaj koli napisan na temo slovenske države.19 Obstoječa slovenska oblast pa je 22. junija
istega leta ponudila Temeljno listino Slovenije, ki pa je vsebovala še dodatek o Jugoslaviji.20
Večkrat napovedan in nato preklican »miting resnice« v Ljubljani so slovenske oblasti odločno
prepovedale. Milica se je na množičen prihod mitingajev z vlaki in avtobusi temeljito pripravila,
sekretar za notranje zadeve Tomaž Ertl pa je zagrozil, da bo milica uporabila vsa sredstva, če
14
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bo potrebno. Na mitingu se je potem zbralo nekaj posameznikov, večinoma iz drugih republik,
ki so živeli v Sloveniji.21 V Beogradu so neuspeli »miting resnice« (1. decembra 1989 v
Ljubljani) razglasili za končni dokaz, da v »Sloveniji vladajo sile nasilja«.22
Konec novembra ali v začetku decembra leta 1989 je bil na koordinacijskih sestankih sprejet
odličen predlog g. Šinkovca o imenu združene opozicije – DEMOS – Demokratična opozicija
Slovenije. Kje in v kakšnih okoliščinah je bil dejansko podpisan Sporazum o ustanovitvi
Demosa, se žal ne ve. Ve pa se, da je bil podpisan 4. decembra 1989.23
Na tiskovni konferenci, na kateri se je 13. decembra 1989 predstavila nova koalicija DEMOS,
je njen predsednik dr. Jože Pučnik dejal, da želijo uveljaviti dve temeljni zahtevi slovenskega
naroda: »civilno družbo s pravno državo in pluralistično demokracijo ter nacionalno in državno
suverenost Slovenije«.24
V Beogradu se je 20. januarja sestal izredni 14. kongres jugoslovanskih komunistov, na katerem
so srbski in zvezni politiki ter predstavniki vojske poskusili še enkrat »disciplinirati« slovenske
»tovariše«. Toda slovenski zastopniki so, ko so bili njihovi predlogi za konfederalizacijo in
demokratizacijo države drug za drugim preglasovani, kongres zapustili. Zadnji, 14. kongres
ZKJ se je tako končal predčasno, brez kakršnegakoli sklepa, jugoslovanski komunisti pa se na
skupnem sestanku niso sestali nikoli več.25
Januarja 1990 je predsednik skupščine SRS Miran Potrč razpisal volitve, ki so bile razpisane
med 8. in 22. aprilom istega leta. Po 60 letih so Slovenci in Slovenke znova lahko odšli na
svobodne in večstrankarske volitve.26 Volili smo predsednika Republike Slovenije, člane
predsedstva Slovenije in poslance v zbor občin, v družbenopolitični zbor Slovenije in zbor
združenega dela. Demos je na volitvah zmagal in imel v skupščini 126 glasov od skupnih 240.
Na predsedniških volitvah 8. aprila (prvi krog) in 21. aprila (drugi krog) 1990 je zmagal Milan
Kučan. Postal je novi predsednik Predsedstva RS. Dobil je slabih 60% glasov.27
Maja 1990 se je prvič sestala novoizvoljena slovenska skupščina, ki je za svojega predsednika
izbrala Franceta Bučarja. Hkrati pa je brez večjih nasprotovanj izvolila 27- člansko vlado (tedaj
še imenovano Izvršni svet) pod vodstvom Lojzeta Peterleta, v kateri so bili poleg pripadnikov
Demosovih strank tudi nestrankarski ministri in celo aktivni člani bivše ZKS. Mediji do nove
vlade tudi sicer niso bili posebej ljubeznivi in so politične spremembe v Sloveniji v splošnem
21
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spremljali s precejšnjim nezaupanjem. V resnici pa se je Peterletova vlada hitro znašla in do
večjih zastojev v delovanju republiških ministrstev in uprave ni prišlo.28
Dne 6. decembra 1990 je skupščina sprejela ustrezen zakon in sklenila, da bo plebiscit veljaven
samo, če bo rezultat dosežen z absolutno večino. Kljub poskusom, da bi ga preprečili in kljub
neprikritim grožnjam vojske, se je 23. decembra 1990 udeležilo plebiscita kar 93,2 odstotkov
upravičencev. V prid suverene in neodvisne Slovenije, ki naj bi jo razglasili v roku šestih
mesecev v okviru jugoslovanske konfederacije in če to ne ni bi bilo možno, zunaj nje, se je
izjavilo 88,5 odstotkov volivcev. Tak rezultat, ki je dal slovenskemu političnemu vrhu potrebno
legitimnost, je bil dosežen zaradi soglasne podpore vseh političnih strank.29

2. Vojaški sistem v Jugoslaviji
2.1. Jugoslovanska ljudska armada
SFRJ je imela organiziran obsežen in v marsičem svojevrsten sistem nacionalne varnosti, ki se
je imenovala koncept splošnega ljudskega odbora in družbene samozaščite (SLO IN DSZ).
Obramba države je bila funkcija vseh družbenih subjektov od najvišjih državnih organov do
posameznega državljana. Pri obravnavi političnega sistema SFRJ ne moremo mimo dejstva, da
je bila to država, katere strukturo je v celoti obvladovala ZKJ oziroma njen strankarski vrh.
Prav tako je tudi na obrambno-varnostnem področju imela ZKJ najpomembnejšo vlogo, to se
je kazalo v obstoju posebnih organov – komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno
samozaščito.30
Armadni sistem organiziranja JLA je nastal takoj po drugi svetovni vojni in je kot takšen ostal
do obdobja 1988/1989, torej 43 let. V sestavi je imela armade in vojaško-pomorska območja z
obeležji organizacije s konca 2. svetovne vojne. Privilegiran položaj JLA je izhajal iz Ustave
SFRJ, po kateri je bila branik države pred zunanjim vojaškim napadom. S svojo vojaško močjo
je po koncepciji SLO in DSZ predstavljala glavni in ključni element odvračanja pred napadom
od zunaj. Jugoslavije ni ogrožal samo zunanji sovražnik. Stalno je bil prisoten tudi notranji
sovražnik (režim je ta pojem večkrat uporabil). Čeprav v zakonodaji, podzakonskih aktih in
predpisih ni bilo posebej obdelano, je bila navedena v ustavi tudi naloga varstva ustavne
ureditve.31 Posebnost JLA je nedvomno njen zgodovinski izvor in močan vpliv KPJ na njeno
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notranjo strukturo in zaradi tega tudi vpliv na civilno področje. V povojnem obdobju je JLA
nedvomno predstavljala najmočnejšo oporo oblasti in določene elemente tega kaže še v
devetdesetih.32 V drugi polovici šestdesetih let in začetku sedemdesetih let se je začela hitra
transformacija federacije in debirokratizacije njenih funkcij.33 Razen posameznih afer v času
informbiroja in liberalizma v 70. letih je niso pretresali večji notranji pretresi.34
Obdobje 1969 - 1981 je pomenilo s sprejemom Zakona o ljudski obrambi februarja 1969 novo
fazo v razvoju koncepcije SLO in oboroženih sil SFRJ. Z zakonom sta bili določeni enotnosti
OS SFRJ v sistemu SLO ter njihova sestava iz dveh delov, JLA in TO. Kljub
dvokomponentnosti OS je JLA predstavljala glavno in najbolj usposobljeno ter opremljeno silo
odpora. TO in sistem SLO pa sta zagotavljala odpor na vsem ozemlju države, tudi ob začasni
zasedenosti dela države. Na podlagi srednjeročnih in dolgoročnih načrtov ter materialnih
zmožnosti države sta se nadaljevala modernizacija JLA in razvoj organizacijsko-formacijske
strukture JLA. Poseben poudarek je bil dan razvoju TO. Ustanovili so štabe enot in ustanove
TO. V tem obdobju je bila dobesedno v prakso prenesena koncepcija SLO. 35 Po ustavi in
zakonih SFRJ je bila JLA skupna oborožena sila vseh narodov, narodnosti in delovnih ljudi in
državljanov SFRJ. Temeljna naloga JLA je bila, da ob napadu na Jugoslavijo skupaj s silami
TO v najkrajšem možnem času ustavi napad.36
Obdobje 1981 – 1991 predstavlja zadnje desetletje razvoja OS SFRJ. To obdobje je bilo že v
začetni fazi soočeno s posledicami smrti vrhovnega poveljnika maršala Josipa Broza – Tita leta
1980. Predsedstvo SFRJ kot kolektivni organ ni imelo takega vpliva na popolnoma
indoktrinirano armado kot njen preminuli vrhovni poveljnik. JLA se je razvijala kot velik
avtonomen sistem, ne meneč se za spremembe tako v geopolitičnem prostoru in na notranje
političnem področju. Postopno se je v JLA izoblikoval velikosrbski koncept, ki je nadomestil
koncept SLO.37 Čeprav so v JLA pretirano poudarjali, da se zavzemajo za bratstvo in enotnost,
je bilo ozračje v državi napeto. Pozneje je JLA postopoma zmanjšala število oboroženih
vojakov. Bila je najmočnejša sila na Balkanu, toda hkrati tudi najdražja in največja državna
institucija. JLA je imela svojo vojaško industrijo, ki je bila nameščena predvsem na jugu in v
osrednjem delu države. Bila je samozadostna, saj je imela svojo infrastrukturo in samooskrbo.
Ne glede na zakone se je JLA vedla samovoljno in ni bila odvisna od zvezne vlade, skupščine
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in predsednika države. Po razpadu ZKJ si je prisvojila in utrdila še politični monopol, tako da
je ustanovila Zvezo komunistov - Gibanje za Jugoslavijo. Znotraj državnega aparata sta se
krepila centralizem in avtonomija JLA.38 Kolektivnega predsedstva vojaški vrh ni štel za
svojega vrhovnega poveljnika, čeprav je svoje poteze skušal legalizirati z njegovimi ukrepi.39
JLA je vse bolj postajala zbirokratiziran vojaški aparat, namenjen samemu sebi in svojemu
preživetju. Zato ji je najbolj ustrezala centralistična država brez vpletanja politike, še najmanj
pa skupščinskega nadzora nad njo. V osemdeseta leta je poleg navedenega stopala tudi z
nerešenimi vprašanji, kot so bila:
•

financiranje JLA,

•

politična vloga JLA in depolitizacija,

•

eksteritorialno služenje vojaškega roka,

•

odnos do oporečnikov,

•

odnos do vernih,

•

odnos do slovenskega jezika,

•

posredovanje ob izrednih razmerah,

•

reorganizacija JLA.

S stagniranjem v razvoju in padanjem v akutno gospodarsko krizo v 80. letih 20. stoletja je
ostro oko javnosti pogledalo tudi za ograjo vojašnic. Ta kritičnost se je pojavljala predvsem pri
mlajši populaciji v Sloveniji, veliko manj pa v drugih republikah.40
Uvod v dogodke v osemdesetih letih in konflikte med Slovenijo in JLA so bili nemiri,
demonstracije in stavke na Kosovu leta 1981. Slovensko politično vodstvo se ni strinjalo z
reševanjem konflikta na Kosovu samo z uporabo sile, brez političnega dialoga.41
Armada je budno spremljala razvoj dogodkov v Sloveniji, poskušala je ohraniti politični dialog,
hkrati pa je mimo slovenskih oblasti načrtovala in izvedla veliko reorganizacijo. Imenovala se
je reorganizacija poveljevanja in strukture strateških in operativnostrateških enot JLA in TO.42
Ta je imela za vzor pregrupiranje vojaških sil na Zahodu. Divizije so se ukinile, iz brigad in
polkov so se formirali korpusi. Ravno tako je prišlo do ukinitve 9. armadnega območja; v
Sloveniji se formirajo trije korpusi: 14. K – Ljubljanski korpus, 31. K – Mariborski korpus in
13. K – Reški korpus (na območju Slovenije samo garnizija Ilirska Bistrica), ki spadajo pod 5.
vojaško območje s poveljstvom v Zagrebu. TO oz. RŠTO je podrejen Vrhovnemu vojaškemu
38
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poveljstvu v Beogradu oziroma 5. VO v Zagrebu in ni več pod neposredno pristojnostjo
Republike Slovenije. Če lahko ukinjanje divizij strokovno utemeljimo, pa je v večnacionalni
državi takšna reorganizacija tudi politično vprašljiva. 43 Nova organizacija je popolnoma
zanemarila administrativne meje republik in pokrajin. Slovensko politično vodstvo je bilo proti
takšni reorganizaciji, zato je bila ta sprejeta brez njegovega soglasja. 44
Armada, prepričana, da je Jugoslavija tik pred propadom, se je, kot je to orisal obrambni
minister Branko Mamula, »znašla pred izzivom, da zaustavi nemile dogodke«. S konkretnimi
akcijami je začela leta 1987, vendar natančnejši pogled pokaže, da si je politični teren skušala
pripraviti vsaj že leto prej, na 13. kongresu ZKJ junija 1986 (kongresne razprave in polemike
so že dokaj jasno kazale konflikt med Slovenijo in »drugimi«). Kot je slovenskemu vodstvu
poročal Ivan Dolničar, so delegati JLA v organiziranih in dobro pripravljenih nastopih
zahtevali, naj se vojski prizna status enakopravne partnerske družbene sile, ki bi lahko legalno
posegala v družbene razmere. Bistvo njihovih razprav je po Dolničarjevi oceni bilo: »Če zveza
komunistov in druge družbenopolitične sile niso sposobne voditi države, potem ima vojska vse
pravice, da prevzame to vodenje.« Vojaški vrh je začel tako, da so armadni predstavniki ali
zagovorniki v zveznih organih (zvezni skupščini, predsedstvu in drugih) reagirali na pisanje o
JLA in zahtevali ukrepe. Avgusta 1987 je ZSLO sam izdal informacijo o tem, kako je JLA
obravnavana v 61. in 62. številki Nove revije in v pismu predsedstva SFRJ obvestil, da se – še
posebej v Sloveniji –stopnjujejo odprti napadi na JLA, negativno pa je reagiral tudi na predloga
predsedstva SRS, da bi v Sloveniji ustanovili vojaško akademijo (in s tem spodbudili večji vpis
Slovencev v vojaške šole) in da bi (zaradi višjih življenjskih stroškov) dodatno nagrajevali
oficirje v Sloveniji. Slovenska stran se je zavzemala za pogovore, ki pa niso prinesli večjega
uspeha. Na sestanku slovenske delegacije (vodil jo je Milan Kučan) s predstavniki JLA (pod
vodstvom admirala Branka Mamule) 11. februarja 1987 je bil dosežen načelen dogovor, naj bi
se o kritikah JLA pogovarjali v političnih institucijah. Slovensko vodstvo nima, je bilo rečeno
na sestanku, namena zaostrovati odnosov z JLA.45
Še pred koncem leta 1987 je med Slovenijo in vojaškim vrhom prišlo do novih napetosti zaradi
dveh stvari. Prvič zato, ker je predsedstvo SFRJ generalštab JLA preimenovalo v generalštab
oboroženih sil. Slovensko predsedstvo je to ocenilo kot spremembo koncepta SLO in družbene
samozaščite, ki da je v nasprotju z jugoslovansko ustavo. Proti temu je protestiralo, a ukaz je
kljub temu ostal v veljavi. In drugič zato, ker je Slovenija nasprotovala predlogu, da naj v
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amandmaje k zvezni ustavi pride določilo, po katerem bi se JLA lahko financirala
neproračunsko, iz posebnih davčnih virov.46
Zaradi naraščanja konfliktov in nerazumevanja med slovenskim političnim vodstvom, mediji
in javnostjo na eni strani ter JLA na drugi, je bilo organiziranih več sestankov. Na njih so
slovenski politiki poskušali pojasniti slovenske poglede na aktualna vojaška vprašanja.
Predvsem se je to nanašalo na pisanje v medijih, služenje vojaškega roka v domači republiki
oziroma njeni bližini, civilno služenje, reorganizacijo OS in druga vprašanja.47 V pojasnjevanje
nastalih razmer so se vpletli tudi upokojeni slovenski generali, živeči v Sloveniji.48 Z
zaostrovanjem spora med JLA in Slovenijo so si tako slovensko vodstvo kot predstavniki JLA
prizadevali, da bi te generale prepričali o pravilnosti svoje politike (slovensko vodstvo je na
koncu želelo od njih dobiti tudi kar največ informacij o razmerah v JLA in uporabiti njihove
vojaške izkušnje). Iz pogovorov in javno objavljenih stališč se da sklepati, da je večina tistih,
ki so se na sestankih in v javnosti opredeljevali, imela pozitiven odnos do Jugoslavije kot države
(ne pa tudi razmer v njej). Dolgo so tudi ostali privrženi socializmu, čeprav so potem sprejeli
spremembo družbenega sistema in jo pred predstavniki JLA celo branili. V pogovorih s
predstavniki JLA so bili kritični, kritika je bila večinoma naperjena zoper JLA, češ da zaostruje
odnose s Slovenijo, da se noče prilagoditi spremenjenim razmeram in da ne upošteva vloge TO
(generali, ki so bili z razvojem slovenske TO tesno povezani, so zlasti jezno reagirali na odvzem
orožja TO in na zasedbo republiškega štaba).49 Tako jih je armadno vodstvo ocenilo kot preveč
proslovensko usmerjene in stike z njimi opustilo.50
Za vse velike sisteme je značilno, da se težko in počasi spreminjajo ter da še najraje delujejo po
sistemu inercije. To je veljalo tudi za JLA. Namesto da bi s predlogom predsedstva SFRJ o
ustavnih spremembah ZSLO predložili nekaj različic modeliranja novih in sodobnih OS, se je
posvetovanje vodilnih v JLA maja 1990 o dograditvi sistema SLO spremenilo v zagovarjanje
teze »enotnost OS – pogoj obstoja Jugoslavije«. Vsilila jo je skupina okrog načelnika GŠ
generalpolkovnika Blagoja Adžića ter arogantno dokazovala, da je treba vse druge opcije zvreči
ali celo kaznovati. S takšnim razmišljanjem takratnega vojaškega vrha se je začelo obdobje
devetdesetih let. Takratni vojaški vrh ni želel niti za ped odstopiti od svoji stališč in je praktično
sam sebi dovolil, da so ga dogodki prehiteli.51
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Leta 1990 je v GŠ JLA nastal operativni načrt RAM, katerega cilj je bil obramba socializma in
Jugoslavije. Cilj načrta je bil preprečiti zamenjavo oblasti v Sloveniji, saj so predvidevali, da
bodo komunisti izgubili oblast. Dejansko je bil to načrt za oblikovanje novih zahodnih meja
Srbije, oziroma ustvarjanje okvira za neko novo Jugoslavijo, v kateri bi Srbi na vseh ozemljih
živeli v skupni državi. Štab Vrhovnega poveljstva (združena ZSLO in GŠ OS) je namreč menil,
da je država na robu državljanske vojne, in je zato zahteval skupen sestanek štaba vrhovnega
poveljstva in predsedstva SFRJ 12., 13., in 15. marca 1991. Na teh sejah so predlagali uvedbo
izrednih razmer, povečanje bojne pripravljenosti JLA ter nujne ukrepe, da sistem privedejo v
zakonske okvire ter da se začnejo pogovori o prihodnji ureditvi Jugoslavije. Predsedstvo ni
sprejelo tega predloga, zato se je JLA opredelila za koncept zaščite in obrambe srbskega naroda
zunaj Srbije in zbiranje JLA na mejah prihodnje Jugoslavije. Vrhovno poveljstvo je v tem
obdobju modificiralo glavno nalogo JLA, ki se je v novih razmerah glasila:
1. obraniti pravico narodov, ki želijo živeti v skupni državi Jugoslaviji,
2. poskušati omogočite miren razhod s tistimi narodi, ki ne želijo več živeti v Jugoslaviji
Tako se je vojaštvo skušalo iz orodja v rokah države spremeniti v gospodarja države, to pa bi
pomenilo neke vrste tihi državni udar. Vendar so se dogodki razvili v drugo smer, saj se je z
osamosvajanjem temu prva uprla Slovenija in nato še Hrvaška ter druge liberalno usmerjene
republike. Tako je kljub odločnemu nasprotovanju vojske prišlo do razpada nekdanje skupne
države in nastanka novih držav.52
Tako lahko rečemo, ker JLA ni bila zmožna prilagoditi se novi politični stvarnosti in ohraniti
svojo legitimnost kot vsejugoslovanska sila. Vodstvo JLA pa je predolgo skušalo ohraniti tako
komunizem kot (centralistično) Jugoslavijo. Ko se je molče odreklo prvemu cilju, je bilo že
prepozno doseči drugega. Tako je ustvarjalka in odsev druge, Titove Jugoslavije, postala grobar
te tvorbe. Z njo je bila JLA odvržena na smetišče zgodovine.53

2.2. Teritorialna obramba SFRJ
Obdobje 1958 - 1969 se je začelo z uvajanjem doktrine splošne ljudske obrambe in končalo z
iskanjem najboljših rešitev za formiranje teritorialne obrambe. Domnevali so, da bi se na
Jugoslavijo lahko izvedla agresija z radikalnim ciljem, ki bi vključevala tudi napad z jedrskim
orožjem. Temu predvidevanju so prilagodili tudi organizacijsko strukturo JLA, tako da so
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razvili in modernizirali operativne sestave, ki bi bili kos modernejše opremljenemu in
oboroženemu nasprotniku. Ustanovili so vojaška območja ter številne partizanske enote.
Vojaška industrija je bila popolnoma usposobljena za preskrbo OS z orožjem.54
Na ustanovitev teritorialne obrambe so vplivali številni zunanji in notranji dejavniki, ki so
takratno našo skupno državo Jugoslavijo navajali k takšni usmeritvi. Predvsem trije razlogi so
bili, ki so tedanji vojaški politični vrh pripeljali do takšne odločitve. Prvi razlog so bile
mednarodne razmere in politika uporabe sile. Negotovost na bližnjem vzhodu leta 1967 in
intervencija sil Varšavskega sporazuma na Češkoslovaško leta 1968 sta gotovo
najpomembnejša dejavnika, ki sta v prvi vrsti vplivala na razvoj in organiziranje teritorialne
obrambe. Mednarodni dogodki so zagotovo pospešili razvoj teritorialne obrambe, vendar niso
bili neposreden vzrok za ustanavljanje nove komponente oboroženih sil. Dejanski razlog za
ustanovitev teritorialne obrambe lahko iščemo v notranjih dejavnikih, kar se kaže predvsem v
spremenjeni politiki do obrambe. Obramba je bila področje, ki se mu Zveza komunistov ni
mogla odreči. Partijska organizacija je glede na takratno vlogo v državi bila ustvarjalka in
vzpodbujevalka procesov na področju splošnega ljudskega odpora in procesov deetatizacije
obrambnega področja. Drugi razlog je bila spremenjena celotna struktura možne – vsiljene
vojne v kateri bi bil lahko edino splošni ljudski odpor pravilen odgovor. Kot zadnji razlog je bil
razvoj samoupravljanja, kjer se je pred vse občane in delovne ljudi ter njihove združbe od
krajevnih skupnosti (KS) do temeljnih organizaciji združenega dela (TOZD) navzgor
postavljala odgovornost za razvoj, delo in življenje. Pri tem tudi obramba ni bila izvzeta.55
Ustanovitev Teritorialne obrambe je bil tudi poskus zadostitve željam jugoslovanskih republik,
zlasti Slovenije in Hrvaške, po vrnitvi vsaj delno samostojne vojaške organizacije. Slovenci so
Teritorialno obrambo sprejeli za svojo vojsko. Za njeno oborožitev in opremo so namenili
precejšnja sredstva. Manjšo količino orožja so nameravali kupiti v tujini, ostra reakcija
Beograda pa je pokazala, da zvezna vlada ne bo dopustila republiških vojsk in poskusov, da bi
se TO po republikah izognila ostremu nadzoru Beograda. Kljub temu je ustanovitev Teritorialne
obrambe omogočila, da je imela vsaj nekaj svoje oborožene sile. 56
Izvršni svet Skupščine je 20. novembra 1968 na svoji seji sprejel Odlok o ustanovitvi štaba za
splošni ljudski odpor SRS.57 Tako so bile v Jugoslaviji sedaj poleg enot JLA tudi številne druge
54

Markovič, Jugoslovanska ljudska obramba, 34.
Boris Bolfek. Teritorialna obramba 1968-1990 (Ljubljana, 2009), 30.
56
Mikulič, Uporniki z razlogom, 31.
57
Boris Bolfek. »Teritorialna obramba socialistične republike Slovenije«, V: Vojaška obramba Slovenije 19901991, (Ljubljana, 2011), 28-29.
55

14

oborožene enote, ki so se imenovale enote teritorialne obrambe, ki niso bile nastanjene v
vojašnicah in stalno uniformirane. To so bili oboroženi delavci, kmetje in mladina, ki so
opravljali svoje vsakdanje delo. Posebno važno je bilo, da je vsaka delovna organizacija, vsaka
občina, pokrajina in republika, lahko postavila in opremila toliko enot, kolikor so ji dopuščali
možnosti. Vse te enote pa so bile samo del enotne in nedeljive organizacije oboroženih sil.58
Sprejeta stališča Skupščine SRS so pomenila začetek in razvoj teritorialne obrambe kot vojaške
organizacije, ki ga lahko spremljamo v treh delih razvoja.
Prvi del razvoja se je začel z ustanovitvijo Glavnega štaba za SLO leta 1969 in je trajal do leta
1974. Tedaj so vzpostavili conske štabe Teritorialne obrambe, kar so uradno opravili do 19.
julija 1973.59 Na Notranjskem se tako leta 1972 ustanovi Conski štab za Primorsko s sedežem
v Postojni.60 Za to obdobje je značilen kvantitativen razvoj enot Teritorialne obrambe. Leta
1971 je bil sprejet prvi slovenski zakon o splošnem ljudskem odporu, s katerim so uzakonili
teritorialne enote, pred tem so se imenovale partizanske enote.61
Z amandmaji 1971, leta je bila Teritorialna obramba izločena iz JLA, zato je njen razvoj skupaj
s pristojnimi republiškimi organi usklajevala posebna uprava v Generalštabu JLA in Zveznem
sekretariatu za ljudsko obrambo.62 Na Notranjskem se tako leta 1972 ustanovi Conski štab za
Primorsko. Leto 1974 je eno od pomembnejših let razvoja Teritorialne obrambe v Sloveniji in
Jugoslaviji. Sprejeti sta bili ustavi Jugoslavije in Slovenije in sprejet je bil tudi zvezni Zakon o
ljudski obrambi, s katerim je bil vzpodbujen nadaljnji razvoj te najširše oblike organiziranega
oboroženega boja v republikah in v občinah.63
S tem se začne drugo razvojno obdobje, ki je segalo do začetka leta 1980. V tistem obdobju so
končali organiziranje občinskih štabov in s tem notranjo razdelitev prostora.64 Republiški
Zakon o splošni ljudski obrambi in Zakon o družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih zadevah,
sprejeta leta 1976, sta prinesla veliko sprememb. Glavni štab SRS za splošni ljudski odpor se
je preimenoval v Republiški štab za TO, conski štabi so postali pokrajinski štabi. Iz tedanjih
šestih conskih štabov in sicer Gorenjskega, Dolenjskega, Primorskega, Vzhodnoštajerskega,
Zahodnoštajerskega in Ljubljanskega je bilo oblikovanih 12 pokrajinskih štabov in sicer za
Gorenjsko, Celjsko, Koroško, Vzhodnoštajersko pokrajino, Prekmurje, Zasavje, Posavje,
Dolenjsko, Notranjsko, Južnoprimorsko in Severnoprimorsko, Ljubljano z okolico ter mestni
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štab za TO Ljubljana mesto. V vseh občinah v Sloveniji so bili ustanovljeni občinski štabi
Teritorialne obrambe (OŠTO)65.66 Do sprejetja tega zakona je bil govor o splošnem ljudskem
odporu, potem pa o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. Zastarelo orožje,
pridobljeno od JLA, so začeli nadomeščati s sodobnejšim. Ustanavljati so začeli narodno
zaščito kot slovensko posebnost. To obdobje lahko imenujemo tudi obdobje utrjevanja
teritorialne obrambe kot samostojne komponente oboroženih sil in njene notranje
konsolidacije.67 Prav tako se je izraziteje povečala njena ognjena moč in opremljenost za
izvajanje oboroženega boja.68
Tretje razvojno obdobje je sledilo po letu 1980 in je trajalo do obrambne vojne oziroma do leta
1990. Leta 1982 je bil v SR Sloveniji sprejet še tretji zakon na obrambnem področju in sicer
Zakon o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti.69 V tej stopnji razvoja se je nadaljeval razvoj
prostorske strukture, dograjevala se je organizacijsko-formacijska sestava enot in štabov
teritorialne obrambe, posodobila oborožitev in oprema ter bila izvedena reorganizacija enot
Teritorialne obrambe leta 1985. Ob koncu 1989 leta so se že pričela pojavljati prva razmišljana
o novem preoblikovanju Teritorialne obrambe Slovenije v smeri zmanjševanja števila
pokrajinskih štabov.70
Zaradi nadzora in obvladovanja TO so pod poveljstvom generalštaba iz Beograda v vodstvo
TO Slovenije pošiljali predvsem aktivne oficirje JLA. V tistem času je bilo v TO Slovenije
zaposlenih približno 45 aktivnih oficirjev JLA, večinoma na poveljniških in pomembnejših
štabnih mestih. Kadrovska selekcija jugoslovanskega generalštaba je bila usmerjena v postopno
zamenjavo vseh častnikov, ki so bili ocenjeni kot nezanesljivi in bi dali v posebnih okoliščinah
prednost Sloveniji pred Jugoslavijo.71 Republiški štab za TO je bil najvišji organ slovenske
Teritorialne obrambe, ki jo je sestavljalo trinajst pokrajinskih štabov in 27. zaščitna brigada TO
(30. razvojna skupina). Na občinskih ravneh je bilo organiziranih 62 občinskih štabov za TO
ter štabov v krajevnih skupnostih, kar je bilo pomembno za nadaljnji razvoj splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite. Štabi za TO so ustanavljali in organizirali enote za splošni
ljudski odpor, urejali organizacijska in kadrovska vprašanja ter skrbeli za opremljanje, urjenje
in borbeno pripravljenost enot. Pri tem so sodelovali z občinami in delovnimi organizacijami,
odgovorni pa so bili komitejem za SLO in DS v občinah. Občinskih štabi so pri reševanju
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vojaško strokovnih nalog omogočali bolj operativno delovanje. Občinski štabi za TO so bili
teritorialni organi, kar pomeni, da so delovali na območju matičnih občin, večje enote pa so
delovale tudi zunaj njih. Tako je bilo zagotovljeno vodenje splošnega ljudskega odpora tudi v
občinah. V TO Slovenije je bilo na začetku leta 1990 zaposlenih 45 aktivnih pripadnikov stalne
sestave TO (pripadniki JLA) in 420 rezervnih. V enote TO je bilo na vpoklic razporejenih
približno 75.000 rezervistov.72
TO je bila v Sloveniji več let izpostavljena pritiskom zveznih vojaških ustanov, ki so želele
strukturo TO popolnoma podrediti armadnim poveljstvom in TO ločiti od njenega okolja.
Teritorialna obramba Slovenije je v obdobju med letoma 1980 in 1990 naredila izjemno velik
napredek. Postala je ugledna in sodobna vojaška organizacija, dobro organizirana in vse bolje
izurjena. Pomembno dejstvo je, da je bila povezana s svojim narodom in vključena v obrambnozaščitni sistem na svojem področju. Teritorialna obramba Slovenije ni imela težke oborožitve.
Večji del protiletalskih topov in minometov je bilo v skladiščih JLA in tako pod njenim
neposrednim nadzorom. Velik del pehotne oborožitve je bil nabavljen od presežkov JLA in je
bil že zastarel. Avtomatske oborožitve je bilo razmeroma malo.73
Dogodki konec osemdesetih let so pripeljali do tega, da je vojaško vodstvo želelo maksimalno
paralizirati TO v tistih delih države, kjer bi lahko delovalo kot baza za ustvarjanje vojske. ZSLO
je razvoj dogodkov v Sloveniji vestno spremljal in zato je leta 1989 izdelal nov dokument z
naslovom Informacija o vsebini, vzrokih in ocenah napadov na zasnovo SLO in posebej na JLA.
Dokument je povzemal ocene in stališča vojaškega vodstva o »napadih na JLA« v Sloveniji. V
obravnavo je bil dan zvezni vladi, ki se je ravno takrat menjavala. Slovenska politika pa je ta
dokument in navedbe v njem odločno zavrnila. Temu dokumentu, ki je bil bolj političen, je
sledil konceptualni dokument Dosežki in smeri nadaljnjega razvoja koncepta SLO SFRJ. Z njim
se je praktično želela popolnoma odpraviti kakršnakoli avtonomija TO, tako glede vodenja in
poveljevanja kot logistike. Takšen pristop so zavrnili poveljniki TO iz Makedonije, Hrvaške in
Slovenije.74
V knjigi Oborožene sile Jugoslavije 1941-1981 je navedeno, da je največji dosežek v razvoju
koncepcije splošne ljudske obrambe formiranje Teritorialne obrambe. S tem se je formirala
milijonska oborožena sila, s katero je bila pokrita celotna Jugoslavija. Skrb za gradnjo
teritorialne obrambe so prevzeli vsi delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela

72

Mikulič, Uporniki z razlogom, 32.
Ibid.
74
Markovič, Jugoslovanska ljudska obramba, 105-106.
73

17

mestne skupnosti in vse družbenopolitične organizacije. Admiral Branko Mamula, zvezni
sekretar za ljudsko obrambo, je v njegovi knjigi Primer Jugoslavija menil, da je bilo formiranje
in razvijanje teritorialne obrambe velika napaka ter je praktično pomenilo razbijanje in delitev
OS Jugoslavije.75

2.2.1. Pokrajinski štab za TO Notranjske
Na izpolnitev srednjeročnega načrta pa je zelo vplivala druga reorganizacija, opravljena na
podlagi sklepa Predsedstva SR Slovenje, sprejetega 6. decembra 1979. Sklep je določal, da se
v primeru vojne ozemlje SR Slovenije s tedaj predvidenih 6 razdeli na 12 pokrajin in mesto
Ljubljana. Tej vojno-politični razdelitvi se je prilagodila tudi Teritorialna obramba. S tem se je
v celoti prilagodila teritorialni organiziranosti družbenopolitičnih skupnosti in organizacij.
Republiški štab za Teritorialno obrambo SR Slovenije, s tedanjim poveljnikov TO Slovenije
generalmajorjem Brankom Jerkičem in načelnikom štaba generalmajorjem Ladom Kocijanom
na čelu, je na podlagi sklepa in v skladu s 67. členom Zakona o ljudski obrambi izdal na podlagi
94. člena istega zakona odredbo o ustanovitvi pokrajinskih štabov za Teritorialno obrambo.
Eden izmed njih je bil tudi Pokrajinski štab za Teritorialno obrambo Notranjske po formaciji
stalne sestave III. variante s sedežem v Postojni, ki vodi in poveljuje občinskim štabom TO
Postojna, Cerknica in Ilirska Bistrica.76
Poveljnik TO pokrajine je bil pristojen za vodenje in poveljevanje vsem štabom, enotam in
zavodom TO na območju pokrajine, ob morebitni začasni zasedbi ozemlja pa tudi enotam JLA.
Ta položaj je leta 1980 prevzel Anton Žele. Za organiziranje in pripravljanje štabov, enot in
zavodov Teritorialne obrambe je bil poveljnik TO pokrajine odgovoren poveljniku TO
Slovenije, pokrajinskemu odboru in pokrajinskemu komiteju za ljudsko obrambo in družbeno
zaščito, za bojno pripravljenost in uporabo enot pa poveljniku TO Slovenije. Pokrajinski štab
za Notranjsko je začel delovati 1. januarja 1980 in je deloval do ukinitve konec septembra 1990
z reorganizacijo takratne TO RS in MSNZ.77
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Organiziranost Teritorialne obrambe pred letom 1991. (Vir: VMSV)

3. Čas osamosvajanja (april 1990 - junij 1991)
3.1. Razoroževanje TO
Republiški štab za TO Slovenije je januarja 1990 izdal ukaz o pregledu orožja, streliva in
minskoeksplozivnih sredstev, ki jih TO hrani zunaj skladišč JLA. Podatke o vrstah in količinah
sredstev so podrejeni štabi posredovali RŠTO. To je bil neposredni začetek akcije odvzema
orožja TO. Aprila je bil sicer izdan ukaz o oddaji trofejnega orožja, ki je bilo v skladiščih TO,
vendar to ni pomembno oslabilo bojne pripravljenosti Teritorialne obrambe, saj je šlo predvsem
za orožje, ki ni bilo uporabno. Konec aprila je bila na seji vojnega sveta v Beogradu sprejeta
nadaljnja odločitev o razorožitvi TO, ki je bila logistično nadaljevanje zgoraj omenjenega
ukaza. Seje se je udeležil tudi poveljnik slovenske TO Ivan Hočevar. JLA je, ne da bi obvestila
zvezno vlado in predsedstvo Jugoslavije, začela z razoroževanjem TO na območju celotne
Jugoslavije.78
Teritorialna obramba je bila leta 1990 precej bolj pod kadrovskim vplivom in formalnim
nadzorom Beograda kot nekaj let prej. Slovensko partijsko vodstvo se v letih od 1987 do 1990
ni preveč vneto upiralo centralističnim težnjam v TO oziroma je bilo razdeljeno glede teh
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pritiskov. Velik del aktivnih častnikov JLA v višjih poveljniških strukturah TO, čeprav po
narodnosti Slovencev, je slepo sledil ukazom iz Beograda. Vrhunec te pokornosti je bil ukaz o
razorožitvi TO.79
Vojaški vrh je bil vse bolj nestrpen in je želel prek predsedstva SFRJ izsiliti uvedbo izredni
razmer, zato je pritiskal na člane predsedstva in bil proti zamenjavi Stipeta Šuvarja. V tem
obdobju je zvezno predsedstvo že vodil Borisav Jović. JLA je utrjevala pozicije v Srbiji in se
zbliževala z Miloševićem, posebej so se utrjevali stiki Kadijevića in Miloševića. Slovensko
vodstvo je politične napade odbijalo, zato se je JLA odločila za konkreten korak. S sklepi
predsedstva je dobila formalno možnost za svoje akcije in je 17. maja 1990 začela izvajati ukaz,
da se v Sloveniji in Hrvaški vzame orožje iz skladišč TO ter se prenese v vojaške objekte JLA.80
V imenu generala Hočevarja je ukaz o predaji orožja podpisal načelnik Republiškega štaba za
TO, Drago Ožbolt in ga na sestanku zalednih organov TO v Ljubljani 14. maja zvečer izročil
poveljnikom 13 pokrajinskih štabov za TO in načelniku 30. razvojne skupine. General Ožbolt
je zahteval predajo orožja v popolni tajnosti. Odvzem orožja so v armadnem vrhu pripravljali
že mesec prej in ga načrtovali takoj po koncu Drnovškovega predsedniškega mandata, 17. maja
1990. V Sloveniji je JLA odvzela predvsem tisto orožje iz svojih skladišč tam, kjer je bilo to
mogoče.81 V nekaterih občinskih štabih TO so se odločno uprli predaji orožja. Nekateri štabi
za TO, tako pokrajinski (PŠTO) kot občinski (OŠTO), so od novih republiških organov
zahtevali jasna navodila o tem, kako ravnati pri odvzemu orožja. Negotovost je bila velika, tako
da so bili starešine v štabih za TO v veliki stiski. Na eni strani so imeli ukaz višjega poveljstva
torej Hočevarjevega štaba, naj takoj oddajo orožje, po drugi strani pa so vedeli, da je takšno
ravnanje v nasprotju z interesi Slovenje, ki bi jih morali prav oni najbolj braniti.82
Predsedstvo republike kot najvišji organ vodenja TO je imelo formalno in praktično možnost,
da akcijo v resnici ustavi. Predsednik Kučan je najprej zahteval od generala Hočevarja uradno
pojasnilo. Na sestanku predsedstva se je Ivan Hočevar v polomljeni slovenščini nespretno
izgovarjal, češ da gre samo za varnostni ukrep, da orožje še naprej ostaja last TO in da bo v
vojašnicah pod stalno stražo JLA bolj varno pred krajami, ki da jih je v Jugoslaviji vse polno.
Po dokazovanju, da v Sloveniji ni tako, in mučnemu prerekanju, je Hočevar na koncu »pribil«,
da je general, ki ga je imenovalo predsedstvo SFRJ, da je dobil ukaz in ta ukaz bo izpolnil.
79
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Milan Kučan je poskušal še s stiki s predsednikom predsedstva SFRJ Borisavom Jovićem, ki
pa se je najprej delal nevednega, pozneje pa zagovarjal ukaz generalštaba kot tehnični ukrep,
ker naj bi menda prihajalo do kraj orožja.83
Poskus razorožitve Teritorialne obrambe je bil jasen znak, da vojaški in srbski vrh ne mislita na
dogovarjanje, temveč sta pripravljena s silo uveljaviti svojo voljo. Slovensko ministrstvo za
obrambo je začelo zato v dogovoru z najvišjimi organi v republiki tajno (legalno pač ni bilo
mogoče) oblikovati lastne oborožene enote (Manevrska struktura narodne zaščite), ki naj bi
Slovenijo in njene ustanove varovala pred nasilnimi posegi JLA. 84
Tako se je maja 1990 vnel spor med Republiko Slovenijo in Republiškim štabom za TO pod
poveljstvom generala Ivana Hočevarja.85 RŠTO je v poletnih mesecih 1990 postajal za razliko
od ostalih štabov in enot TO vse manj slovenski. K sreči to ni veljalo prav za vse zaposlene.
Poveljnik RŠTO generalpolkovnik Ivan Hočevar in načelnik štaba generalmajor Drago Ožbolt
sta slepo sledila navodilom iz GŠ JLA, ZSLO in Predsedstva SFRJ. S slovenskimi oblastmi sta
pretrgala skoraj vse stike. Ob zahtevani predaji orožja TO v hrambo JLA sta pokazala svojo
pravo sliko nepopustljivosti in popolne poslušnosti. S takim ravnanjem sta zapečatila svojo
usodo.86
Slovenska politična in civilna javnost se je burno odzvala na odvzem orožja. Po časopisnih
anketah je več kot 90 odstotkov državljanov Slovenije obsodilo Hočevarjevo ravnanje.
Občinske skupščine, društva in posamezniki so pošiljali protestne note republiškim organom.
Tudi nekatere politične stranke, na primer Krščanski demokrati, so na sejah svojih odborov
obsodile njegovo ravnanje. V pokrajinskih in občinskih štabih za TO so se na odvzem orožja
odzvali z ogorčenjem.87 V Sloveniji so menili, da je hotela JLA razorožitev republike zato, da
bi preprečila dogodke, ki so sledili, tudi osamosvojitev.88
Odvzem orožja pa je imel poleg mnogih slabih, kljub vsemu tudi dobro posledico. V tej akciji
se je pokazala »teža« posameznih kadrov v TO. Na izpitu so padli ljudje z zvenečimi naslovi
in visokimi čini, na površje pa so prišli tisti, ki so z znanjem in osebnim pogumom nadomestili
pomanjkanje orožja in so pozneje uspešno opravili mnogo resnejši izpit.89
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Iz spontanega upora proti nezakonitemu odvzemu orožja TO, ki ga je izvedla JLA, je leta 1990
nastala ena od najbolj organiziranih in najbolj konspirativnih akcij v novejši zgodovini
Slovenije. Rezultat je bila oborožena formacija z 21.000 pripadniki, ki so bili sposobni v komaj
treh mesecih po razorožitvi slovenske TO ob tesnem sodelovanju s specialno enoto slovenske
policije zavarovati interese nastajajoče slovenske države. 90

3.1.1. Potek razoroževanja v PŠTO Notranjska
V poročilu PŠTO o razorožitvi zasledimo naslednje informacije. Ukaz za premestitev orožja v
skladišča JLA je predstavnik PŠTO sprejel 15. 5. 1990 ob 14.30 uri. Območne štabe TO, ki so
bili v Notranjski pokrajini, smo obvestili 16. 5. 1990 ob 8.00 uri. Vse orožje last PŠTO se je že
prej nahajalo v skladišči znotraj kompleksa JLA.91
V poročilih OŠTO o razorožitvi beremo, da so v OŠTO Postojna prejeli ukaz RŠTO za
premestitev orožja v objekte JLA dne 16. 5. 1990 ob 8. uri. Vse orožje last OŠTO Postojna je
bilo že prej skladiščeno v objektih JLA razen orožja enote ŽG, ki ga niso predali.92
Podobno lahko preberemo v poročilu OŠTO Ilirska Bistrica. Tam so ukaz prejeli istočasno s
Postojno ter ga izvedli 17. 5. 1990 v času od 11.00 do 14.00.93 Občina Ilirska Bistrica nikoli ni
imela denarja, da bi zgradila skladišča ali delovne prostore za potrebe občinskega štaba TO.
Zaradi tega je bilo vodstvo TO prisiljeno, da je svojo opremo in oborožitev ves čas hranilo v
objektih nekdanje JLA. V bistriškem primeru ni moč govoriti o predaji ali odvzemu orožja, saj
je to orožje kar ostalo v objektih JLA.94
Enak čas in uro navaja tudi komandant Tomaž Krek iz OŠTO Cerknica, ki je bil ob omenjeni
uri klican na PŠTO Notranjske v Postojni, tam mu je bil vročen ukaz komandanta TO
Notranjske za hranjenje oborožitve in streliva. Omenja, da je ukaz imel datum 15. 5. 1990. V
sredo, 16. 5. 1990 okrog 12.00 je o ukazu obvestil sodelavca in tudi načelnika oddelka za
ljudsko obrambo, ker se je nanašal ukaz tudi na orožje DPS. V poročilu je tudi zapisal, da je
bilo orožje prepeljano v skladišče JLA na Rakeku dne 17. 5. 1990 do 19.00 ure.95 Občinski štab
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TO Cerknica, ki je deloval v Domu obrambe, je imel svoje orožje shranjeno v kletnih prostorih
štaba in so ga pripadniki JLA odpeljali v vojaške objekte JLA na Rakek. 96
V naslednji mesecih je bilo stalno prisotno razmišljanje, kako priti do lastnega orožja. Kljub
strogim varnostnim ukrepom je vendarle nekaj akcij uspelo. Po prevzemih orožja upravnih
organov občin, orožja Železniškega gospodarstva, »krajah« lastnega orožja iz skladišč JLA,
novega orožja, ki so ga prejeli od nadrejenih in orožja milice, je postalo ključno vprašanje, kje
ga uskladiščiti. Bolj ali manj premišljeno so izbirali predvsem tiste znance in prijatelje, ki so
jih dobro poznali in so bili vredni zaupanja. Hramba orožja je bila protizakonita in je
predstavljala resno nevarnost za lastnike »skladišč« in njihove družine.97

3.2. Nastanek manevrske strukture narodne zaščite
Akcijo za postavitev MNSZ sta vodila takratni republiški sekretar za obrambo Janez Janša in
republiški sekretar za notranje zadeve Igor Bavčar, operativno pa občinski sekretar za obrambo
občine Kočevje Tone Krkovič in poveljnik specialne enote Vinko Beznik. S postavitvijo
»slovenskega RŠTO« so se formirale enote, orožje in opremo so ponovno prenesli v sistem TO.
Praktično je Slovenija s postavitvijo MSNZ povezala policijsko in vojaško strukturo v sistem,
na katerega zvezna oblast ni imela vpliva oziroma zanj ni vedela.98
Janez Janša v njegovi knjigi Premiki piše, da je »akciji MSNZ« težko določiti začetek ter da je
nedvomno bil odločilnega pomena obisk takratnega sekretarja za ljudsko obrambo občine
Kočevje v njegovi pisarni tik po prevzemu funkcije. Tone Krkovič se je namreč prišel pritožit
in previdno povprašat, ali bomo kar mirno gledali, kako »nas slačijo«.99
Tone Krkovič mu je v nadaljevanju tudi povedal, da bo razorožitvi sledil naslednji korak, da bo
namreč JLA verjetno posegla s silo proti Sloveniji. Po izrazu na Janševem obrazu je sklepal, da
se z njegovo oceno strinja. Vprašal ga je, kaj naj bi storili, če je tako. Odgovoril je na kratko:
»Nemudoma moramo nadomestiti odvzeto.« S tem pa ni mislil le na nadomestitev orožja, ampak
na vzpostavitev povsem nove obrambne strukture, ki bo varovala osamosvojitveni proces. 100
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Osnovni načrt MSNZ je bil preprost in logičen. Ob oboroženem posegu JLA bi pripadniki
MSNZ zavarovali ključne objekte, hkrati pa s hitrimi napadi na skladišča orožja in vojaške
opreme zagotovili orožje za morebitni vpoklic popolnih formacij TO. Pripravljena so bila
številna skrivna skladišča za orožje in vojaško opremo. Projekt MSNZ je bil skrivna
vzpostavitev poveljstev in štabov, lojalnih slovenskih oblasti, ter zametek Slovenske vojske, ki
so jo imenovali Vojska Republike Slovenije (VRS). Na začetku je nastajala brez zakonske
podlage. Ob sodelovanju Janeza Janše pa je dobila zakonsko podlago kot Manevrska struktura
narodne zaščite (MSNZ), kajti Narodna zaščita je bila zakonsko že opredeljena v zakonu iz leta
1982. V začetku delovanja MSNZ sta bili poglavitni nalogi oblikovati enote ter zagotoviti
orožje in strelivo. V vseh štabih so pregledali sezname vojaških obveznikov in presodili, da je
večina pripadnikov zanesljiva. S seznamov so črtali le tiste, ki so bili zelo naklonjeni zvezni
državi in so bili zagovorniki JLA. Oblikovali so nove enote. Imenovali so jih enote MSNZ.
Tedaj ustanovljene enote so z majhnimi spremembami delovale vse do vojne in v vojni leta
1991. Veliko teže je bilo zagotoviti dovolj orožja in streliva za načrtovane enote MSNZ. Zato
so skladiščniki in drugi pripadniki enot MSNZ kasneje iz skladišč TO in vojašnic pod nadzorom
JLA na skrivaj odnašali orožje in strelivo ter ga skrivali na novih skrivnih lokacijah.101
Ožji odbor MSNZ, v katerem so bili Janša, Bavčar, Beznik in Krkovič, je bil sproti obveščen o
delu Hočevarjevega štaba. Največ informacij jim je posredoval Rade Klisarič, ki se je, čeprav
je bil uslužbenec kontraobveščevalne službe (KOS), že maja povezal s Krkovičem in se
dogovoril za sodelovanje. Tudi pripadniki MSNZ, ki so imeli pomembne naloge, je bilo treba
preveriti in presoditi, ali so primerni za sodelovanje pri tako pomembnem in odgovornem
projektu, kot je bila akcija MSNZ. 102
Že poleti 1990 so organizatorji MSNZ začeli zbirati informacije o JLA, da bi tako dobro
spoznali svojega morebitnega nasprotnika. Organizirali so obveščevalno službo, katere glavna
naloga je bil nadzor dejavnosti in postopkov vodilnih vojaških oseb v Republiškem štabu za
TO, vojašnicah in ustanovah vojske v vsej Sloveniji. Dobili so zelo koristne informacije, s
katerimi so nadzorovali delovanje proti Sloveniji in ga tudi preprečili. Proučili so nasprotnikovo
ravnanje in organizirali 24-urno opazovanje vojašnic in vojaških objektov. Pravočasne
informacije so pripomogle k uresničevanju natančnih postopkov in pravilnim odločitvam
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pristojnih organov na Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo in na Republiškem
sekretariatu za notranje zadeve.103
Zbrani obveščevalni podatki so omogočili pripravo ocene vzrokov in možnosti za delovanje sil
JLA v Republiki Sloveniji ter ocene najverjetnejših smeri in sil, ki bi jih uporabil agresor, torej
JLA. Omenjene ocene so bile podlaga za pripravo Direktive za uporabo Manevrske strukture
narodne zaščite.104

3.2.1. Direktiva za delovanje MSNZ
Na Pristavi nad Stično je bil 7. septembra 1990 sestanek, ki je zelo pomemben za nadaljnje delo
MSNZ. Na sestanku, udeležili so se ga Janez Janša, Igor Bavčar, Tone Krkovič, Vinko Beznik
in Jože Kolenc, so analizirali trenutni položaj in dotedanje ukrepe pri organizaciji MSNZ ter
dokončno oblikovali celoten načrt delovanja. Tone Krkovič je predstavil predlog vojnega načrta
in organizacijsko shemo MSNZ. Na podlagi potrjene direktive načelnika Narodne zaščite
Republike Slovenije za demonstracijsko, delno in popolno uporabo Manevrske strukture
narodne zaščite so bili pozneje pripravljeni nujni delovni dokumenti in delovne karte. V teh
načrtih je bila JLA prvič omenjena kot morebitni agresor oziroma najpomembnejša nevarnost
za slovensko osamosvojitev. Sestanek na Pristavi je bil zgodovinski, saj je bil sprejet in potrjen
dokument za vojaško zavarovanje slovenskega osamosvajanja. Na pokrajinskih ravneh so
pozneje pripravili dokumente, prilagojene za uporabo enot MSNZ po posameznih pokrajinah.
Mnogo teh dokumentov je bilo naslednje leto uporabljenih v vojni za Slovenijo.105
Med potekom Projekta MSNZ se je zgodilo veliko zanimivega. Zgodbe so bile včasih zabavne,
vendar v takratnih okoliščinah običajno za udeležence še kako resne. 106
V začetku oktobra 1990 je predsedstvo Slovenije imenovalo Janeza Slaparja za vršilca dolžnosti
načelnika RŠTO. Major Slapar je bil dotedanji poveljnik Pokrajinskega štaba TO za Gorenjsko
in je imel dolgoletne izkušnje v TO. V novem republiškem štabu je zbral sodelavce, ki so
prevzeli in organizirali vodenje enot in štabov TO RS ter poveljevanje. Z imenovanjem Slaparja
za vršilca dolžnosti načelnika RŠTO je bil Tone Krkovič razrešen kot načelnik MSNZ.107
Novi zanesljivi in predani posamezniki so v vodstvu TO Republike Slovenije od oktobra 1990
naprej omogočili, da se je tudi ta vojaška organizacija v celoti postavila na slovensko stran in
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dejansko postala vojska slovenske države, pri tem pa ohranila dobre organizacijske in druge
dosežke teritorialne obrambe.108

3.2.2. Delovanje MSNZ na Notranjskem
Prvo srečanje načelnika Narodne zaščite Antona Krkoviča z Vojkom Štembergarjem je bilo v
gostilni na letališču Rakitnik pri Postojni. Na sestanku je bil tudi Vojko Adamič. Naslednji dan
so se v Ljubljani dogovorili o načini organiziranja TO v skladu z razmerami na Notranjskem.
Istega dne sta se Štembergar in Tomaž Krek v Cerknici dogovorila o pripravah in organizaciji
Narodne zaščite. Krek je rekel: » Končno, bil je že čas, da začnemo …«. Sodelovali so vsi
delavci štaba. Istega dne so se sestali Štembergar in člani štaba TO v Ilirski Bistrici. Sestanek
je vodil Janko Rutar. Sodelovali so tudi drugi člani štaba. 109
Naslednje dni je bil opravljen razgovor še v Postojni v pokrajinskem štabu. Za akcijo so se
odločil štirje delavci. Ker je dotedanji komandant OŠTO Postojna prevzemal dolžnosti
načelnika za LO, je bil sestanek pri njem. Udeležil se ga je tudi Jože Šantelj, ki je bil načelnik
občinskega štaba TO v rezervi. Naloge za OŠTO Postojna je prevzel Danilo Korče. Po ukazu
polkovnika Stanislava Stoparja je bil vsem skladiščnikom onemogočen vstop v lastna skladišča.
Izjema so bili vstopi v skladišča v Postojni, ki pa so jih zelo strogo nadzorovali aktivni častniki
JLA. V prvih dneh septembra so bili pripravljeni mobilizacijski načrti za enote TO, ki so bile
posebej oblikovane, praviloma po teritorialnem načelu. Ohranili smo tudi jedro starešinske
sestave in pripadnikov TO, ki so jih v OŠTO zelo dobro poznali in jim zaupali. Vsak načelnik
občinskega štaba NZ si je svoje najožje sodelavce izbiral sam, tako da podatkov o imenih
zaupnikov, lokacijah skladišč, novih mobilizacijskih zbirališčih in drugi podatkov štabi niso
izmenjevali, tudi z načelnikom PŠTO NZ ne. Uspešne izvedene akcije s strani NZ: izvzem
orožja PŠTO iz vojašnic in prevoz na skrivno lokacijo, izvzem orožja strelske družine iz Doma
JLA v Ilirski Bistrici, razdelitev orožja TO Železniškega gospodarstva Postojna110 in prevoz
orožja na skrivne lokacije, prevzem in prevoz orožja ter minskoeksplozivnih sredstev iz
skladišč v Kočevski Reki, in sicer dvakrat, in prevoze orožja in operativno varovanje skrivnih
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skladišč so po dogovoru opravljali milica v vseh treh občinah in posamezniki pripadniki
rezervne sestave TO, izbrani za omenjene naloge. Skladišča so bila do oktobra varovana in
operativno nadzorovana 24 ur na dan.111
Priprave na delovanje Narodne zaščite: pripravljene so bile ocene ogroženosti in osnovne
usmeritve za delovanje enot TO v različnih razmerah, oblikovani so bili takratnim razmeram
primerni mobilizacijski dokumenti, načrt za napad na skladišča orožja, s temeljnimi nalogami
so bili seznanjeni starešine enot TO, obveščevalno so bili pokriti vsi pomembni objekti JLA v
Notranjski pokrajini (vojašnice v Postojni, Velikem Otoku, Pivki, Ilirski Bistrici, Trnovem,
Strmici, Vrbovem, v Velikih Blokah in na Rakeku). Po 4. oktobru so skrivna skladišča streliva,
oborožitve in minskoeksplozivnih sredstev, načrti o delovanju ter štabi TO delovali v dveh
vlogah in sicer kot štabi TO in še vedno kot štabi Narodne zaščite. 112

Obeležje v spomin na dogodke iz osamosvojitvenih časov ob policijski postaji v Cerknici. Na prvi plošči
piše: »Uporniki z razlogom« Septembra 1990 je bila v tej stavbi ustanovljena Manevrska struktura
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3.3. Oblikovanje TO RS
Hkrati z imenovanjem Slaparja je sekretar za ljudsko obrambo Janez Janša poslal dotlej
poveljujočemu RŠTO generalu Hočevarju dopis, s katerim ga je pozval, naj naslednji dan preda
posle novemu vršilcu dolžnosti. Kot odziv na ta poziv je JLA zasedla oziroma dodatno
zavarovala poslopje, v katerem je bil RŠTO, pri čemer je vztrajala šest mesecev. RŠTO pod
poveljstvom Janeza Slaparja pa se je preselil v prostore Republiškega sekretariata za ljudsko
obrambo. Tako sta v Sloveniji delovala dva RŠTO, vendar je bil, kot izhaja iz Poročila o bojni
pripravljenosti TO republike Slovenije za leto 1990, stari štab, ki ga RS ni priznavala in ki ga
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je zasedla JLA, poveljstvo brez vojske ter samemu sebi namen, saj so bile od oktobra prekinjene
vse zveze med njim ter podrejenimi enotmi in štabi TO.113
Nov RŠTO je začel delovati oktobra 1990 po popolnem prelomu med Republiko Slovenijo in
poveljnikom RŠTO generalom Hočevarjem. Novemu poveljniku se je pridružil samo majhen
del pripadnikov prejšnjega štaba, večina pripadnikov Hočevarjevega štaba je ostala zvesta JLA.
Zato je moral polkovnik Slapar naprej poiskati nove načelnike oddelkov in vodje odsekov.
Oblikovanje novega štaba je potekalo zelo počasi. Štab je imel jedro, ki so ga sestavljali
načelnik polkovnik Slapar z nekaj najožjimi sodelavci in razmeroma majhno število
pripadnikov.114
Janez Janša je zapisal: »Mi pa smo jeseni 1990 nadaljevali reorganizacijo v TO. Po imenovanju
novih poveljnikov TO sedmih pokrajin in načelnika republiškega štaba ter prenosu pristojnosti
nad enotami manevrske strukture TO na novi republiških štab se je začela bitka s časom. V vseh
pogledih smo bili na začetni točki ali po zaslugi akcije Narodna zaščita samo nekaj korakov
dlje. Jugoslovanska armada je bila v Sloveniji organizacijsko, politično, vojaško in v veliki meri
tudi moralno nedotaknjena. Na svojem področju so bili še vedno popolni gospodar.«115
Do konca leta je bilo izvedeno preoblikovanje pokrajinskih poveljstev. Drugačna razdelitev
Slovenije naj bi z vidika zmanjšanja števila pokrajin omogočila učinkovitejše vodenje in
poveljevanje na operativni ravni. 116
Celo jesen in zimo so se razne napetosti kar vrstile in nekatere enote TO so včasih dvignili tudi
trikrat na mesec. Odziv obveznikov je presegel vsa pričakovanja, kljub nenormalnim
obremenitvam. Republiški štab TO je izvedel vajo KOBRA, v kateri je teritorialna obramba
prvič resno preigravala tudi možnost, da bi bil agresor jugoslovanska armada. Vaja je potekala
v strogi tajnosti.117
Delovne skupine operativnega koordinacijskega telesa so se takoj po ustanovitvi lotile priprave
različic ukrepov za primer, če bi JLA uporabila silo, v TO pa so začeli poskusno mobilizacijo
enot po posameznih pokrajinah. Praktičen preizkus delovanja TO pa je pomenila vaja Premik
91, v kateri so v TO uspešno preizkusili delovanje na celotnem ozemlju RS. Hkrati so izdelovali
mobilizacijske načrte za posamezne pokrajine ter izdajali ukaze za začetek mobilizacije
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posameznih vojnih enot TO.118 Izkušnje obeh vaj so se pokazale kot zelo koristne pri dejanski
bojni uporabi enote med vojno za Slovenijo. Po mnenju takratnega ministra za obrambo je to
bila dobra šola in TO je naglo zorela v specifično, ne ravno klasično vojaško, a kljub temu
učinkovito stvarno silo nastajajoče države.119
Leta 1990 je bil zvezni sekretar za ljudsko obrambo general armade Veljko Kadijević. V
intervjuju za Narodno armijo je med drugim dejal: »Nobeno vprašanje, tudi ne vprašanje
političnega organiziranja in delovanja pripadnikov JLA, se ne bo urejalo po receptu ali na
zahteve tistih, ki te vojske niso ustvarjali. Teritorialna obramba, takšna je bila ustvarjena ob
koncu 60. in na začetku 70. let, je bila objektivno velika prevara . Zagovorniki takšne TO so
utemeljevali svoja prizadevanja s potrebo, da bi organizacijo oboroženih sil prilagodili
zahtevam političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Armada bo delovala po ustavi
in zakonu in kdor se bo upiral s silo, bo tudi s silo onemogočen.«120
Napetosti med Slovenijo in JLA so se vse bolj stopnjevale in nobena stran ni bila pripravljena
popustiti. Slovenija je kljub pritiskom zveznih oblasti in JLA, kot že omenjeno, izpeljala
plebiscit, katerega rezultate naj bi realizirala v šestih mesecih. V tem vmesnem času so v
Sloveniji tekle priprave za izvedbo osamosvojitve. Dne 17. decembra 1990 je bil v Kočevski
reki organiziran prvi javni postroj enot TO. S postrojem enote so bili slovenski javnosti in
morebitnim nasprotnikom prikazani priprave in pripravljenost na obrambo samostojnosti ter,
kot je dejal takratni predsednik Izvršnega sveta RS Lojze Peterle, »zadišalo je po slovenski
vojski«.121 JLA je v tem obdobju preigravala različne scenarije na podlagi dokumenta politične
uprave in vojaškega dokumenta poveljstva 5. VO na izvajanje štabnih vaj.122
JLA je imela tudi določeno neposredno podporo v nekaterih medijih, pa tudi političnih in
oblastnih organizacija in organih, bodisi prek simpatizerjev, bodisi prek neposrednih
sodelavcev KOS. To ji je omogočalo razne igrice, ki so v ozračju nerazčiščene dileme o
Jugoslaviji in prihodnosti Slovenije med slovenskimi strankami občasno povzročala veliko
škodo. V Jugoslaviji nasploh je bil položaj vojske še močnejši, splošno ozračje pa močno
nenaklonjeno celo zamislim o konfederaciji. Tudi tujina ni naklonjeno gledala na želje po
samostojnosti in še manj na poskuse oblikovanja lastne obrambne moči. Janša je zapisal:
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»Potrebovali smo zakonodajo, vendar se je v parlamentu zatikalo najprej z zakonom o obrambi
in zaščiti, nato pa še z zakonom o vojaški dolžnosti. Glavni nasprotnik oblikovanja lastne
obrambe so bili liberalni demokrati pa tudi prenovitelji, le da so slednji puščali naivne
demoliberalce naprej.« V ozadju pa se je skrivalo marsikaj, od naivnosti in utopičnega
strankinega programa do zavestnega in trdovratnega nasprotovanja tistim konkretnim
premikom, ki bi v resnici omogočili izstop iz Jugoslavije. Mnogi prikriti jugoslavarnarji so
vedeli, da bo v odločilnem trenutku odločalo stvarno razmerje sil, ne pa takšen ali drugačen
ustavni zakon, zato so pod krinko zavzemanja za nenasilje in demilitarizacijo poskušali
preprečiti slovensko osamosvojitev.123
Republiškemu štabu TO sem (Janša, op. a.) naročil, naj izdela operativne načrte za zavzetje
skladišč orožja in streliva v primeru agresije JLA in za primer, če bi predsedstvo republike
Slovenije razglasilo splošno mobilizaciji. Pri izdelavi načrtov je bilo treba upoštevati predvsem
naslednja dejstva:
1. izbrati skladišča, ki so slabše varovana in ki so blizu večji naselij,
2. v pripravo akcije vključiti ljudi, ki objekte in lokacijo dobro poznajo,
3. čas zavzetja uskladiti s časom mobilizacije enot, ki niso oborožene,
4. operativne načrte izdelati v pokrajinah v sodelovanju teritorialne obrambe in posebnih
enot milice,
5. za akcijo izbrati posebej izurjene enote, ki se mobilizirajo prve, in jih podrediti
neposredno pokrajinskim štabom TO.
Nekatere enote so ostale v enaki sestavi kot med akcijo Narodna zaščita, po občinskih štabih pa
je bilo sestavljenih tudi več novih, manjših enot, predvsem vodov in čet. Reakcijski čas smo
(Ministrstvo za obrambo, op. a.) lahko izboljšali samo tako, da smo pripadnikom posebnih enot
orožje razdelili »na roke«, tj. na dom, v enote pa so razporejali tudi po načelu bližine, kar
pomeni, da so na primer posamezne pomembne objekte varovali oddelki, katerih pripadniki so
stanovali v neposredni bližini objekta in so imeli doma telefon. Vse posebne enote so se lahko
sklicale same, torej so se pripadniki obveščali med sabo. 124
Teritorialna obramba Republike Slovenije je slovensko osamosvojitev pričakala tudi vojaško
pripravljena. Njene pristojnosti so bile opredeljene z Zakonom o obrambi in zaščiti z dne 6.
aprila 1991. Med drugim so bile dane zakonske podlage za reorganizacijo in iz 62 občinskih
štabov je bilo formiranih 26 območnih štabov TO. S tem je bila opravljena tudi kadrovska
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reorganizacija, saj so na poveljniških dolžnostih ostali posamezniki, ki so z delovanjem v
Manevrski strukturi Narodne zaščite ali kje drugje potrdili svoje usmeritve in pripravljenost
braniti svobodno in demokratično Slovenijo.125 Za preoblikovanje občinskih štabov v območne,
ki ne bodo pokrivali zgolj občinskih meja, se je državni vrh odločil kljub nasprotovanju dela
strokovne javnosti, čeprav za to realno ni bilo časa. Tako takratni obrambni minister Janez Janša
kot načelnik RŠTO generalmajor Janez Slapar sta v svoji kasnejših zapisih enotna, da sta
reorganizacija TO in oblikovanje novih enot pred vojno povzročila veliko problemov obrambni
strukturi, kar se je potrdilo tudi na območju TO JPP.126
Približno v zadnjem mesecu pred agresijo so bili oblikovani odredi in čete za posebne namene,
v katerih so bili vsi pripadniki mlajši od 25 let. Šlo je za 5000 borcev s sodobnim pehotnim
orožjem in protioklepnim sredstvi. Vse te enote so bile 19. junija 1991 vpoklicane na
sedemdnevno usposabljanje. Usklajeno je bilo s slovensko osamosvojitvijo, obveznike pa so
opozorili, da bo po potrebi podaljšano. Program je bil prilagojen potrebam Republike Slovenije
v tedanjem položaju. Enote so se usposabljale za hitre intervencije, protidiverzantsko in
protiteroristično ter partizansko bojevanje.127
Teritorialna obramba je varovala svoja poveljniška mesta, skladišča, sedeže upravnih organov
za ljudsko obrambo, poleg tega pa še pomembna skladišča, PTT, vozliščne centrale,
elektrodispečerske postaje, radijske ter televizijske oddajnike. Druga pomembna naloga je bilo
usposabljanje in mobiliziranje enot TO za varovanje državne meje z Italijo, Avstrijo in
Madžarsko. Poveljstvo nove slovenske vojske, zlasti republiški sekretar Janez Janša, je pravilno
ocenilo, da bo morebitni vojaški udar ob osamosvojitvi Slovenije namenjen mejnim prehodom
Republike Slovenije s sosednjimi državami. Tretja pomembna naloga je bilo načrtovanje in
pripravljanje blokade enot in vojašnic JLA. Vojni načrti TO so zajemali predvsem blokiranje
in upočasnitev premikov JLA. Prav za to nalogo so se usposabljale enote TO za posebne
namene.128
TO je bila ustanovljena z nalogo organizirati, vzpostaviti in usposobiti se za namensko delo v
vojnih razmerah. V zelo kratkem času je prešla v eno od najtežjih oblik delovanja, to je
delovanje na začasno zasedenem ozemlju, kjer je imel nasprotnik premoč v tehničnomaterialnih sredstvih, absolutno pa v oklepno mehanizirani in letalski komponenti. Upoštevati
je treba tudi to, da je nasprotnik še do nedavnega deloval v prostoru in to s prevladujočo vlogo
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ter spretno prikrival svojo organizacijsko formacijsko strukturo, kot da je načrtoval, da bo postal
nasprotnik.129
Teritorialna obramba še zdaleč ni bila, kljub kadrovskim spremembam ob koncu leta 1990 in v
začetku 1991, idealna vojaška organizacija. Poznale so se posledice različnih političnih
pogledov na slovensko osamosvajanje, posledice dolgoletne podrejenosti pripadnikom stalne
sestave oficirjem JLA in negativne selekcije pri napredovanjih, ob vsem drugem tudi posledice
psihične nepripravljenosti na pravo vojno. Eno je v miru ubogati ukaze in želje nadrejenih,
nekaj čisto drugega pa je čez noč prevzeti v pravi vojni dejansko poveljstvo in odgovornost
zase in za podrejene.130
OPERATIVNO KOORDINACIJSKO TELO
Predsedstvo Republike Slovenije je

na predlog Janez Janše 18. marca 1991 ustanovilo

operativno koordinacijsko telo za primer izrednih razmer ali na kratko »Republiško
koordinacijsko skupino (RKoS)«. Skupino sta vodila Janez Janša in Igor Bavčar, vključeni pa
so bili še predstavniki drugih sekretariatov (ministerstev). Čeprav je bila skupina formalno
ustanovljena za primer izrednih razmer, je pričela z delom takoj. Njena naloga je bila usklajevati
vse obrambne in varnostne dejavnosti. Kmalu po začetku delovanja so v RKoS ugotovili, da bo
neposredna komunikacija z lokalnimi občinskimi oblastmi težavna in neučinkovita. Zato je bilo
26. maja 1991 ustanovljenih še sedem regijskih koordinacijskih podskupin. Njihova naloga je
bila usklajevati aktivnosti TO, milice in civilne obrambe na nivoju pokrajin.131
Janša v knjigi Premiki piše: »Ustanovitev koordinacijske skupine je bila ena najpomembnejših
operativnih odločitev pri pripravah na zavarovanje ukrepov osamosvajanja s stvarno silo. Če
vse aktivnosti ne bi bile kar najbolj koordinirane, naše prednosti ne bi mogle priti do izraza in
nasprotnik bi zaradi premoči v številu in tehniki prej ali slej dosegel boljše rezultate, vojna pa
bi terjala neprimerno več žrtev.« 132

3.3.1. Zakon o obrambi in zaščiti (marec - april 1991)
Predlog Zakona o obrambi in zaščiti je bil na dnevnem redu marčevskega zasedanja, nekje med
proračunskimi razpravami in dopolnili. Tako so se napetosti med republiškim sekretarjem za
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LO in opozicijskimi strankami, predvsem LDS in SDP, kar podaljšale in občasno že dajale vtis,
kot da gre za osebni spopad članov nekdanjega ZSMS s kandidatom za nesojenega predsednika
stranke. V bistvu pa je bil v ospredju spopad med dvema popolnoma različnima »varnostnima«
konceptoma, začinjen še z nekaj nizkimi udarci. Opozicija je skupaj z Zelenimi Slovenije že z
Deklaracijo za mir napovedala svojo vizijo nove slovenske države na varnostnem področju, tj.
»Slovenijo brez orožja«, torej demilitarizacijo. Republiški sekretar za LO Janez Janša pa je
zagovarjal vzpostavljanje slovenskih oboroženih sil, skratka slovenske vojske, ki se bo v
primeru konflikta sposobna in pripravljena upreti JLA. Sočasno s pripravami republiškega
zakona o obrambi in zakona o naborniških zadevah, ki ga je v veliki meri s svojimi odločitvami
o zmanjšanem pošiljanju oziroma moratoriju na pošiljanje slovenskih rekrutov v JLA
spodbudila prav slovenska politika.133 Zbor občin (ZO) je zakon sprejel z 28 glasovi za, 10 proti
in 4 vzdržanimi. V DPZ so zakon sprejeli s 33 glasovi za in 18 proti oziroma po usklajevanju s
30 glasovi za, 16 proti in dvema vzdržanima. V ZZD je 32 delegatov zakon podprlo, proti jih
je bilo 12, vzdržalo pa se jih je 7.134
29. marca 1991 so vsi trije zbori Skupščine Republike Slovenije sprejeli Zakon o obrambi in
zaščiti, ki je urejal organiziranost, pripravljanje in delovanje obrambnega sistema za primer, če
bi bila ogrožena svoboda, neodvisnost, suverenost in ozemeljska celovitost Republike
Slovenije. V 43. členu tega zakona je bilo zapisano, da je TO sestavljena iz štabov, enot in
zavodov ter je imela mirnodobni in vojni sestav. Mirnodobnega so dopolnjevali z ljudmi v stalni
sestavi TO ter vojaki, ki so služili vojaški rok, vojnega pa z obvezniki iz rezervne sestave ter
materialnimi sredstvi iz popisa. Vodenje in poveljevanje TO so poleg predsedstva Republike
Slovenije prevzeli poveljnik TO Republike Slovenije, poveljniki TO pokrajin, območji,
poveljniki enot ter upravniki zavodov. Območni štab za teritorialno obrambo je bil ustanovljen
za območje ene ali več občin, pokrajinski štab pa za območje pokrajine. 27. aprila 1991 so bili
v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 18-791/91, objavljeni še Zakon o vojaški
dolžnosti, Odredba o ustanovitvi štabov in zavodov TO v Republiki Sloveniji in Odredba o
določitvi kriterijev za formacijo stalnega sestava območnih štabov za Teritorialno obrambo.135
Zaradi sprejema Zakona o obrambi in zaščiti so bili v časovni stiski. Ob prehodu se sistem
poveljevanja ni smel porušiti, zato so kar najbolje morali izkoristiti znanje kadra, ki smo ga
imeli. Načrtovali so oblikovanje RŠTO, 7 PŠTO, 27 Območnih štabov za TO, 2 učna centra,
razvojne skupine tehničnega zavoda in 17 brigad ter ostalih pripadajočih odredov. Nova
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struktura naj bi postala 25. maja 1991 operativna in usklajena z razpoložljivo oborožitvijo.
Podrejeni poveljniki so bili pristojni za sprejemanje začasnih rešitev, ki bi ob spopadu
zagotovile pogoje za učinkovito poveljevanje.136

3.3.2. Vojska Republike Slovenije (maj - junij 1991)
V skupščini je 8. maja 1991 potekala 17. skupna seja vseh zborov, na kateri so delegati odločali,
da se: prvič, razveljavi nekaj zakonov s področja LO, nekatere zvezne zakone se v praksi
spremeni v republiške, nekatere pa razveljavi le deloma; drugič, da ustavni zakon pooblašča
Predsedstvo RS, da v primeru potrebe zadrži mobilizacijo oboroženih sil, konkretno rezervnega
sestava JLA; tretjič, da dobi Predsedstvo RS pooblastilo, da v primeru potrebe preimenuje
določene enote JLA v enote TO. »Gre predvsem za enote rezervnega sestava, ki so sestavljene
iz državljanov Slovenije,« je delegatom pojasnil republiški sekretar za LO Janez Janša. 137
V obeh Centrih za obrambo, zaščito in usposabljanje so 2. junija 1991 slovesno zaprisegli prvi
vojaki nove slovenske vojske. Odlok o oznakah v TO RS je IS RS izdal že konec aprila.
Nagovoril jih je vrhovni poveljnik, predsednik predsedstva Milan Kučan: »Danes boste postali
vojaki, pripadniki Teritorialne obrambe Republike Slovenije, prvi na tak način z začetnim
usposabljanjem v njenih vrstah.« Potem pa je poudaril, da je govorica orožja vselej poraz
politike, saj se z orožjem še ni rešil noben problem človeštva. Republiški sekretar za LO Janez
Janša pa je dejal, da bo vedno »v zgodovini naroda pripadalo posebno mesto prvi generaciji
slovenskih vojakov, ki v teh dneh izjemnih preizkušenj naše volje preverja nove programe,
podzakonske in zakonske rešitve in nenazadnje sebe in nas.«138
Slovensko politično vodstvo je armadni poseg lahko pričakovalo, ni pa verjelo, da bo do njega
zares prišlo. Andrej Lovšin, vodja Varnostno-obveščevalne službe Ministrstva za obrambo RS,
je 21. junija 1991 na razširjeni seji predsedstva povedal, da že od maja razpolagajo z
zanesljivimi podatki, da obstaja velika verjetnost, »da bodo zvezne oblasti prek JLA poskusile
nasilno preprečiti osamosvojitev Slovenije.« Na njegove besede se je odzval le dr. Janez
Drnovšek in omenil, da je pred dnevi govoril z generalom Veljkom Kadijevićem, ki mu je
zagotovil, da vojska ne bo posredovala.139
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In junija 1991 je bil tudi dan, ko je pošiljka z orožjem za TO končno prispela. Nanjo se je čakalo
že od 10. junija, v njej pa je bila komunikacijska oprema za operacijo Kanal in orožje in strelivo
za operacijo Bor. »Skoraj polovica članov koordinacijske skupine, ki nismo bili dežurni, je sredi
noči odšla v Kočevsko Reko. Želeli smo se na lastne oči prepričati, da je to res in da bomo
ljudem nazadnje lahko dali v roke spodobno orožje… še danes se sprašujem, ali bi 27. junija
zjutraj predsedstvu republike lahko z mirno vestjo predlagal sprejetje odločitve o oboroženem
odporu če ne bi dobili tistega orožja, ki je našo sposobnost na protioklepni boj povečalo za več
kot 100 odstotkov. V oddaji Dosje Projekt osamosvojitev je republiški sekretar Janez Janša
povedal, da je bila država, iz katere je prišla tako usodno pomembna pošiljka, Velika Britanija.
Generalpolkovnik Konrad Kolšek je 27. junija 1991 pisno obvestil predsednika IS Lojzeta
Peterleta, da bo 5. vojaško območje prevzelo vse mejne prehode in zavarovalo državno mejo
SFRJ. »Računamo na sodelovanje vseh organov in prebivalcev Republike Slovenije. Nalogo
bomo brezpogojno izvršili, kar pomeni, da bomo postopali tudi po pravilih bojne uporabe enot.
Vsak odpor bo zlomljen, za posledice pa boste odgovarjali naredbodajalci in izvršitelji.« 140

3.4. Preoblikovanje TO RS na območju Notranjske

3.4.1. 4. Pokrajinski štab TO Postojna
PŠTO je začel z reorganizacijo v začetku leta 1991, občinski štabi, ki so se preoblikovali v
območne, pa šele spomladi 1991. Formalni okvir preoblikovanja (Zakon o obrambi in zaščiti
in Odredba o ustanovitvi štabov in enot Teritorialne obrambe v Republiki Sloveniji) je bil
sprejet aprila, torej slaba dva meseca pred začetkom agresije. Reorganizacija TO neposredno
pred vojno je štabom povzročil obilico dodatnega dela.141
Štabi se namreč niso posvečali samo pripravam na vse bolj očiten konflikt, temveč je bilo treba
težišče dela usmeriti v oblikovanje štabov in enot, kadrovanje, arhiviranje ipd. V logistiki pa so
morali veliko časa nameniti zagotavljanju pogojev, selitvam, urejanju prostorov itd. Ob dejstvu,
da je bila večina ključnih pripadnikov štaba poleg rednih štabnih nalog angažiranih v
koordinacijski podskupini, je razumljivo, da vse naloge niso mogle biti realizirane, kljub temu,
da je bil delovni čas nekaterih razvlečen preko celega dne, pa tudi čez vikende. V štabih TO
niso gledali na čas, a kljub temu ni bilo časa za kadrovsko in materialno konsolidacijo.
140
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Preoblikovanje, ki se na vseh ravneh ni v celoti zaključilo, je ob nujnih kadrovskih menjavah
privedlo do motenj pri ohranjanju kontinuitete, enotnosti, organizaciji, komunikaciji,
organizacijsko nezdružljivih rešitev.142
Z združitvijo štabov Južnoprimorske pokrajine, ki je imel sedež v Kopru, in Notranjske
pokrajine s sedežem v Postojni, je nastal nov Pokrajinski štab teritorialne obrambe (PŠTO)
Južnoprimorske s sedežem v Postojni.143 Južnoprimorska pokrajina TO je zajemala
jugozahodno območje Republike Slovenije. Pokrivala je pomembno taktično smer od hrvaške
meje do Italije in mejnih prehodov z Italijo. Močne vojašnice JLA so bile zlasti v Postojni, v
Ilirski Bistrici in Pivki. Armada je imela na tem območju znatne oklepne sile. Območje
Južnoprimorske pokrajine je deloma sodilo (z vidika JLA) v pristojnost 13. (reškega) korpusa.
Južnoprimorska pokrajina je vključevala tudi celotno obalo slovenskega dela Jadranskega
morja.144 Na območju PŠTO Postojna so delovali 3 območni štabi Teritorialne obrambe. Če
gremo številčno po vrsti, je naprej 41. ObmŠTO Cerknica, o katerem več pišem v posebnem
podpoglavju. Temu sledi 43. Območni štab TO Izola, ki je nastal 15. maja 1991 z združitvijo
Občinski štabov TO (OŠTO) Koper, Izola in Piran. Zadnji je 45. ObmŠTO Sežana, ki se je
oblikoval 1. junija iz dotedanjega Občinskega štaba TO Sežana.145
Že pred združitvijo je bilo nekaj pomislekov predvsem ob neugodnem razmerju sil, posebnosti
obrambe akvatorija ter bolj ali manj argumentiranih negodovanj, ki jih povzroča vsako uvajanje
sprememb. Kljub temu je preoblikovanje potekalo relativno hitro.146 Oba pokrajinska štaba
(PŠTO Notranjska in Južnoprimorska) sta bila v primerjavi z ostalimi PŠTO-ji manjša, brez
aktivnih pripadnikov JLA. Z združevanjem ni prišlo do večjega nezadovoljstva, saj ni bilo
presežkov osebja. Za poveljnika je bil imenovan poveljnik TO tedanje Južnoprimorske
pokrajine podpolkovnik Franc Anderlič, za namestnika oziroma načelnika štaba pa je bil
predviden dotedanji poveljnik Notranjske, major Vojko Štembergar. Toda kadrovske vrzeli v
podrejenih OŠTO so privedle do tega, da je bil po dolgotrajnem oklevanju Štembergar
imenovan za poveljnika 41. ObmŠTO Cerknica. A le do konca junija 1991, ko je prevzel
dolžnost poveljnika pokrajine. To je pomenilo, da je bil PŠTO v ključnem obdobju brez
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namestnika oz. načelnika štaba, po preselitvi koordinacijske podskupine v Koper pa nekaj časa
tudi brez poveljnika. S slednjo so umaknili tudi Franca Anderliča.147
Sedež pokrajinskega odbora PŠTO Notranjske in OŠTO Postojna je bil na Kolodvorski cesti v
okviru ograjenega kompleksa komande garnizona v Postojni. Po zasedbi RŠTO v oktobru 1990
so se prej dobri odnosi med poveljstvom 228. motorizirane brigade JLA in PŠTO ohladili
oziroma celo zaostrili. Dežurni nastanitvene enote JLA je po prihodu zaposlenih pripadnikov
TO v službo dnevno zaklepal dvoriščna vrata in jih odprl za odhod na malico oziroma ob koncu
delovnega časa, kar prej ni bilo v navadi. Delovanje TO je postalo nemogoče, zato smo konec
leta 1990 štab preselili v gasilni dom Postojna, kjer je kmalu za tem pričel delovati novo
oblikovani štab Južnoprimorske pokrajine. A ne za dolgo.148
V spomladanskem času leta 1991 je Občina Postojna pričela na glavni pristopni cesti iz
ljubljanske smeri z obširnimi gradbenimi deli s ciljem zamenjave dotrajane kanalizacije in
vodovodne napeljave. Glavna prometna žila je bila do centra mesta v celoti prekopana, zato je
bil urejen obvoz in s tem usmerjen ves promet prav mimo gasilnega doma. Povečan obseg
prometa in lokacija gasilnega doma na blagem ovinku v križišču, povrh vsega še brez ustreznih
parkirišč, sta postavljala pod vprašaj možnosti varovanja poveljniškega mesta. 149
Cveto Kravanja glede takratne oborožitve pravi: »Ob dejstvu, da je ostalo veliko oborožitve in
vojaške opreme (OVO) v vojašnicah, je razumljivo, da smo mobilizirali le enote, za katere smo
zagotovili orožje in strelivo. V času od razorožitve TO in agresije smo sicer prejeli nekaj orožja
od drugih, toda s tem smo lahko opremili le približno četrtino pripadnikov TO.« V začetku
agresije je JPP razpolagala s 1.144 kosi lahkega pehotnega orožja (brez pištol) in je imela za
to na razpolago približno 500.000 kosov streliva.«150
Od začetka marca 1991 se je pojavljalo več neznanih in tudi znanih sumljivih oseb, a za njih se
je vedelo, da so sodelavci JLA. Sklican je bil zaščitni vod TO z nalogo, da varuje sedež štaba
TO Postojna, istočasno pa je varoval tudi sedež PŠTO JPP. Do 26. 6. 1991 so se oddelki
zaščitnega voda tedensko menjavali z nalogo varovanja sedeža OŠTO in PŠTO.151
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POKRAJINSKA KOORDINACIJSKA PODSKUPINA ZA JUŽNOPRIMORSKO
Vse vojne dejavnosti, ki so jih pred vojno in med njo izvajale enote Teritorialne obrambe, milice
in civilni subjekti, je na južnem Primorskem vodila Koordinacijska podskupina za južno
Primorsko. Slednjo je z odločitvijo Republiške koordinacijske skupine (RKoS) vodil Anton
Žele, takratni vodja regijske uprave za obrambo v Postojni. V podskupino so bili imenovani
predstavniki civilne oblasti, organov za notranje zadeve in TO:
•

Dušan Moljk, UNZ Koper,

•

Emil Čebokli, kriminalistična policija UNZ Koper,

•

Franc Anderlič, poveljnik PŠTO JPP,

•

Radovan Lukman, UNZ Postojna.

Glavnina nalog podskupine je bila poleg zbiranja in posredovanja informacij in usklajevanje
aktivnosti, povezana tudi z načrti oviranja. Cilji oviranja so bili: onemogočiti armadi normalno
oskrbo, nenasilno blokirati izhode vojašnic in na primernih cestnih odsekih postaviti cestne
barikade. Sedež podskupine je bil v prostorih UNZ Postojna, rezervna lokacija pa na trgovskem
podjetju Nanos. Že v začetku so vzpostavili stike s ključnimi dejavniki političnega, varnostno
obrambnega in gospodarskega sistema v regiji. Spričo dejstva, da je bilo v Postojni veliko
vojaških objektov, posledično veliko oficirjev JLA in močna obveščevalna dejavnost, je bilo
delovanje skupine ogroženo. Kmalu je postalo jasno, da moramo iskati novo lokacijo. 28. junija
zvečer je minister Janša odobril, da se podskupina preseli na UNZ Koper.152 To je pomenilo
težavo v Teritorialni obrambi, saj je v Koper odšel tudi poveljnik TO JJP Franc Anderlič, ki je
bil zaradi neprimernih radijskih postaj odrezan od 4. PŠTO, ki je deloval na Juriščah.153

3.4.2. 41. Območni štab TO Cerknica
Reorganizacija pa je potekala tudi na občinski ravni. Tu so na zahtevo RŠTO in v skladu z
Zakonom o obrambi in zaščiti upoštevali takratne meje posameznih občin ter določili tudi
sedeže območnih štabov. To je sprožilo močne interese v vseh občinah, tudi na Notranjskem.
Začelo se je lobiranje, saj so prav v vseh občinah želeli imeti sedež območnega poveljstva.154
Dne 27. aprila 1991 je bila sprejeta Odredba o ustanovitvi štabov in enot Teritorialne obrambe
v Republiki Sloveniji, s katero je bil ustanovljen 41. ObmŠTO in posledično so s 1. junijem
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1991 uradno prenehali z delovanjem OŠTO Cerknica, Postojna, in Ilirska Bistrica. Ustanovitev
41. ObmŠTO Cerknica je bila v nasprotju s predlogi iz baze, ki je zagovarjala rešitev, da je
potrebno za območje na Z strani Javornikov ustanoviti svoj štab.155
Bojazen, da ta združitev ne bo pripomogla k uspešnemu vodenju enot TO, je potrdila tudi
izvedena vaja v januarju 1991, ki je bila organizirana s ciljem preizkusa organizacijske
strukture. Po vaji so v PŠTO na podlagi argumentov pripravili več različnih organiziranosti.
Prevladovalo je mnenje, da bi bila najustreznejša rešitev ustanovitev dveh območnih štabov
Teritorialne obrambe. Eden naj bi pokrival območje občin Postojna in Ilirska Bistrica, drugi pa
območje občine Cerknica.156
Argumenti za tako organiziranost so temeljili na:
1. geostrateškem položaju območja in pomenu Postojnskih vrat ter geografiji območja, ki
ga presekata masiv Javornikov in Snežniško pogorje na dva dela in otežita pokritost
zvez. 157
Analiza geostrateškega položaja pokaže, da je imelo ozemlje 41. ObmŠTO izredno geostrateško
lego tudi za nekdanjo JLA, saj je omogočalo najhitrejšo pot in prehodnost iz Sredozemlja v
Srednjo Evropo. Prostor pa spada med pomembne dejavnike oboroženega boja, ki s svojo
velikostjo in prehodnostjo ter drugimi značilnostmi vpliva na izvajanje bojnih dejavnosti.
Naravna pregrada Javorniki ločuje osrednjo Slovenijo od Primorske. V tej naravni pregradi sta
dva prehoda. Postojnska vrata združujejo vse pomembne prometne poti iz celinske Slovenije
proti Primorju. So najnižji prehod iz notranjosti Evrope proti Sredozemlju, vse od doline Rone
do doline Morave. Postojnska vrata so tudi naraven prehod med Hrušico in Javorniki na
nadmorski višini 612m. Stare Ogenjce so drugi naravni prehod čez Javornike iz Loške doline
mimo Juršč v Pivško kotlino. To ozemlje omogoča preko Razdrtega prehod proti Kopru in
Trstu.158
2. koncentraciji vojaštva in enot JLA na območju občin Postojna in Ilirska Bistrica. 159
Opis geostrateškega položaja kaže, da je imelo ozemlje 41. ObmŠTO izredno pomembno vlogo
tudi za nekdanjo JLA, zato se ni čuditi, da je bila koncentracija sil na tem območju velika. Tako
je bila v Ilirski Bistrici 13. motorizirana brigada iz sestave 13. korpusa z Reke z močjo v moštvu
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2.300 ljudi in v tehniki 34 tankov, 20 oklepnih transporterjev, 80 tovornjakov, 18 havbic
105mm, 12 protiletalskih topov, 6 orožji strela 1; v Postojni 228. motorizirana brigada iz sestave
14. korpusa z moštvom 1.900 ljudi v Postojni in 800 ljudi v Pivki in v tehniki 90 tankov, 30
oklepnih transporterjev, 12 havbic 57mm, 6 bojnih oklepnih vozil na kolesih, oboroženih z
raketami strela 1, minometi 120mm in 82mm, 150 tovornjakov…; v Cerknici vojašnice Velike
Bloke z moštvom 50 pripadnikov z lahko oborožitvijo, strelišče Bloška Polica in skladišče
Podskrajnik

z

moštvom

46

pripadnikov

z

lahko

oborožitvijo

in

skladiščenimi

minskoeksplozivnimi sredstvi. Poleg teh objektov pa so bila ob vojašnici v Pivki še skladišča
in garaže tankov, v Ilirski Bistrici sta bili dve vojašnici, skladišči v Vrbovem in v Račicah,
farma Račice, strelišče Bač, v Postojni pa skladišče Strmica, Kazarje in Mačkovec, vadbišče
Poček s farmo Bile, tehnične delavnice v Velikem Otoku ter varovanimi položaji protizračne
obrambe. Kako je bila JLA vpeta v to okolje, kažejo tudi domovi JLA, ki so bili v Postojni,
Pivki, Ilirski Bistrici in v Velikih Blokah.160
3. različnih preteklih zgodovinskih izkušnjah, ki jih je še posebej zaznamovala rapalska
meja.161
Občina Cerknica se je naslanjala na ljubljansko območje, ostali dve občini pa na koprsko. Do
neke mere sta bila gospodarsko in lokalno skupnost občine Ilirska Bistrica celo bolj povezana
z Reko na hrvaški strani kot s Cerknico. Osebje v občinskih štabih je poznalo svoje podrejene
in območje lastne občine. Štabni organi TO Postojna in Ilirska Bistrica so se med sabo poznali.
Deloma so poznali širše območje jugozahodnih Javornikov, saj so se v preteklem obdobju
večkrat skupaj usposabljali. Pripadniki enot OŠTO Cerknica pa so občasno izvajali skupno
usposabljanje z enotami in štabi ljubljanske TO, ki je imela na Žilcah svoj center za
usposabljanje oziroma rezervno poveljniško mesto.162
4. različni upravni, gospodarski in politični povezanosti.163
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Torej, če sklenemo: geografska delitev območja, slaba infrastrukturna povezanost, predvsem
pa kadrovska podhranjenost in nestrinjanje posameznikov z odločitvijo o združitvi
»nezdružljivega« je botrovalo k temu, da 41. ObmŠTO ni mogel takoj pričeti s kadrovsko in
materialno konsolidacijo.164
K temu so dejansko največ pripomogle kadrovske težave, še posebej pri imenovanju
poveljniškega kadra. Pojavljale so se informacije o imenih in postavitvah poveljnika 41.
ObmŠTO Cerknica. Ne stroka ne politika se nista mogli odločiti, koga bodo postavili na
dolžnosti poveljnika. Ko so se končno strinjali, da je to major Anton Zigmund, je ta zavrnil
imenovanje na to dolžnost, ker so mu na Sekretariatu za obrambo spremenili delovno razmerje
iz razmerja za nedoločen čas v razmerje za določen čas. 165 Rok za preoblikovanje občinske
ravni TO RS je bil sicer 1. maj 1991, toda poveljnika 41. Obm. ŠTO so nadrejeni določili šele
v sredini junija.166
Dne 14. junija 1991, deset dni pred začetkom vojne, je bil na dolžnost poveljnika imenovan
major Vojko Štembergar kot zastopnik poveljnika (ob tem, da je bil istočasno postavljen na
dolžnost namestnika poveljnika TO JPP). A le za kratko. Že konec junija je bil imenovan na
dolžnost poveljnika pokrajine.167
V okviru nove organiziranosti so posamezni profesionalni delavci občinskih in pokrajinskih
štabov Teritorialne obrambe prešli v novo organizirani pokrajinski štab (PŠTO) oziroma
območne štabe TO (ObmŠTO). Iz Ilirske Bistrice sta bila tako premeščena v PŠ nekdanji
poveljnik in referent za vzgojo in izobraževanje, Mitja Derenčin. Te spremembe so bile po
mnenju slednjega, čeprav ponekod izvedene boljše, ponekod slabše, v tistem času vsekakor
neprimerne in nedorečene. »Predlog takšne reorganizacije je naletel na hude kritike, saj je bilo
očitno, da so si posamezniki, tako v PŠ kot tudi v republiškem štabu, prizadevali za lokalne
stolčke,« zatrjuje Mitja Derenčin. To je tudi eden od vzrokov, da nova organiziranost na
območju cerkniške, bistriške in postojnske občine ni zaživela.168
Negotovost pri zaposlenih in težave z združevanjem virov, evidenc, s pozivanjem vojaških
obveznikov, oskrbo, nadzorom, s koordinacijo, izvajanjem usposabljanja ter poveljevanjem
podrejenih so narekovale zaustavitev postopkov za oblikovanje 41. ObmŠTO.169 Tudi poročilo
o bojni pripravljenosti poroča, da za obdobje od formiranja 41. ObmŠTO do vojne velja
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ugotovitev, da na področju usposabljanja ni bilo narejenega nič, saj sploh ni bil formiran. Za
čas, ko je bilo mogoče pričakovati, da bo prišlo do spopada z JLA, je to huda napaka.170

Z zgornjega zemljevida je lepo razvidna Južnoprimorska pokrajina v katero so bili vključeni že
omenjeni trije območni štabi s sedežem pokrajinskega štaba v Postojni. (Vir: VMSV)

Področje 41. obmŠTO s sedežem v Cerknici. (Vir: VMSV)
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4. Vojna
Do prvega neposrednega merjenja moči in bojne pripravljenosti slovenske TO in JLA je prišlo
23. maja 1991 v Pekrah. Čeprav ni bil izstreljen niti en strel, je že sama grožnja s tem novim
orožjem učinkovito delovala kot protiutež oklepnikom JLA. V Pekrah je dejansko prišlo do
nadaljevanja politike z drugimi sredstvi.171
Proti koncu junija 1991 je bilo tudi na Postojnskem opaziti, da se nekaj dogaja, premika – v
prometu na avtocesti in drugih cestah so ljudje opažali večjo gostoto, »frekvenco« vozil JLA;
vozil, ki so prihajala v Postojno ali pa jo zapuščala, pri čemer je šlo predvsem za tovornjake,
oklepne transporterje, terenska vozila, osebna vozila in avtobuse z vojaškimi osebami – pozneje
pa tudi tanke, le včasih na posebnih transportnih vozilih. Kaj kmalu so začele izstopati tri
nevralgične točke – mesta, v katerih je imela JLA najmočnejšo koncentracijo: Postojna, Pivka
in Ilirska Bistrica. Nič čudnega torej, če se v poročilih, katerih gostota je kaj kmalu pričela
naraščati v logaritmičnem crescendu, nenehno in čedalje bolj pogosto ponavljajo imena krajev,
relacij in smeri Pivka-Postojna, Pivka-Prestranek, Pivka-Klenik, Pivka-Ilirska Bistrica,…
Kolone vojaških vozil, ki so namenjena tja, kolone vojaških vozil, ki prihajajo od tam, vojaška
letala, ki se čisto po naključju spreletavajo in fotografirajo ter helikopterji, ki se nenadoma
pojavijo tu in tam. Skrivnostni premiki, ki iz ure v uro postajajo vse bolj tesnobni, prežeti z
neko neprijetno negotovostjo.172
Prvi dan agresije JLA na Slovenijo je ta akt kot dejansko vojno sprejel samo tisti del
pripadnikov TO, ki je spremljal in razumel potek političnih procesov v Jugoslaviji in na
Slovenskem. Pri tem ni mogoče zanikati dejstva, da je bila vojna takoj pozitivno sprejeta tudi
pri številnih pripadnikih TO, ki se z vzroki in globljimi razsežnostmi sploh niso
obremenjevali.173
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4.1. Organiziranost 4. Pokrajinskega štaba TO Postojna
PŠTO Postojna so v tem času pestile mnoge težave. Kot sem že napisal, je JPP TO imela sedež
v gasilskem domu v Postojni. Zaradi stalnega nadzora varnostne službe JLA so pripadniki 4.
PŠTO Postojna tik pred vojno odločili za premik na rezervno lokacijo na Knežak. 174
Prav tako je PŠTO Postojna ocenil, da bi bilo ob pričakovani zaostritvi razmer zgolj z večjim
terenskim vozilom zelo enostavno blokirati izhod iz območja gasilnega doma, zato je
poveljniku (po izhodu tankov iz vojašnice v Pivki) predlagal selitev v dom PGD Knežak. Veliko
časa za iskanje primernejše lokacije seveda ni bilo, zato tudi ta izbrana lokacija ni nudila
najnujnejših minimalnih pogojev za štabno delo.175
V Knežaku so nadaljevali z mobilizacijo enot in z ukazom, da mora vsak ObmŠTO organizirati
sprejemne centre za prebežnike in vojne ujetnike. Aktivnosti JLA so narekovale, da organizirajo
in formirajo dodatne enote, predvsem protioklepne, ter enote za pomoč pri varovanju
pomembnih objektov.176 Po nekaj dneh bivanja tam so ugotovili, da so pripadniki JLA odkrili
novo lokacijo, zato so se vnovič premaknili, takrat v Dom krajanov Jurišče pri Pivki. Tam so
pripadniki 4. PŠTO dočakali premirje in končanje bojnih delovanj.177
Selitev štaba je pomenila težave s telekomunikacijskimi povezavami, saj je morala enota zvez
preseliti radijske postaje, postaviti antene, zagotoviti stacionarne telefonske priključke, da je
imel štab poleg radijskih povezav čim prej vsaj stacionarno telefonsko in telefaks zvezo. Na
videz nepomembno dejstvo o dveh selitvah PŠTO v času od 26. junija do 10. julija, ko so si
odločitve o izvajanju akcij in prekinitvah oziroma premirju bliskovito sledile, ukazi
nadrejenega pa so se dnevno večkrat spreminjali, je to za štab vendarle pomenilo veliko oviro
za delovanje.178 Zaradi omejenih komunikacijskih zmožnosti štab ni imel realne situacijske
slike o delovanju sovražnih in lastnih enot, saj so bile informacije s terena zapoznele. Cveto
Kravanja še dodaja, da so pogosto preko radia in TV dobili realnejšo sliko dogajanja.179
Glede že omenjene slabe oboroženosti štaba pa Cveto Kravanja pravi: »Zahtevane manjkajoče
oborožitve in opreme TO JPP od nadrejenega ni prejela. Dobili smo zgolj informacijo, naj si
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manjkajoče zagotovimo iz zavzetega skladišča JLA v Borovnici.«180 »Po naši ponovni zahtevi
RŠTO za popolnitev z manjkajočo opremo v začetku julija in ostrimi diskusijami z nadrejenimi
pripadniki zalednega oddelka RŠTO, ki so vztrajali na tem, da si gremo opremo iskat v
Borovnico, smo še isti dan oblikovali transportno kolono in se odpeljali naprej do Cerknice,
kjer se je koloni pridružilo še nekaj tovornjakov in vojakov TO Cerknica. Skladišče Podstrmec
Borovnica je bilo razmetano, brez varovanja. Večina novejše in težke oborožitve je bilo
odpeljane, ostalo je nekaj pušk, min ter ostale opreme.«181
Delovanje PŠTO JPP je tudi po sprejetju zakona in odredbe o ustanovitvi 41. ObmŠTO
Cerknica še vedno potekalo preko starih OŠTO občin Ilirska Bistrica, Postojna in Cerknica. Vsi
ukazi in vsa druga korespondenca je bila naslovljena na OŠTO-je in tudi OŠTO-ji so svoje
dokumente pošiljali na PŠTO s svojimi nazivi in štampiljkami. Po nespremenjeni organizaciji
je potekalo redno dnevno operativno poročanje štabov, neprekinjeno se je poročalo dežurnemu
častniku na PŠTO o gibanju častnikov in vozil nekdanje JLA, redno so se pošiljale
obveščevalne informacije na PŠTO, nabavljali so se prehrambni artikli in druga materialno
tehnična sredstva ter plačevali računi.182

4.2. Organiziranost 41. ObmŠTO Cerknica
Reorganizacija občinskih štabov v območnega do začetka vojne na Notranjskem ni bila
dokončana.183 Za načelnika štaba 41. ObmŠTO je bil imenovan major Jože Truden. Odločbo je
prejel šele 26. junija, pred tem pa je bil doma na »čakanju«. 184 Novo postavljeni načelnik štaba
pa ni bil seznanjen z načrti in dejanskim stanjem (oborožitev, usposobljenost in bojno
pripravljenost) enot TO, da bi lahko predlagal poveljniku ustrezne odločitve.185 Ostali zaposleni
v 41. ObmŠTO so odločbe prejemali do 30. junija, ko so bili konflikti z JLA na vrhuncu.186
Mitja Derenčin, ki je bil poveljujoči v formalno neobstoječem občinskem štabu TO Ilirska
Bistrica, pravi: »26. junija je bil za načelnika ObmŠ Cerknica imenovan človek, ki je bil
praktično pol leta suspendiran iz nekdanjega PŠ Notranjske. Tega dne je prišel s svojim
sodelavcem v Ilirsko Bistrico,« se spominja Mitja Derenčin. »Vesel sem bil, da smo dobili
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človeka, ki bo vodil akcije. Žal pa se je ta gospod opravičil, da še ni na tekočem in da ne pozna
povsem svoje naloge in pristojnosti. Opravil je sicer nekaj obiskov pri enotah naše TO, vendar
se je potem umaknil v Cerknico. TO je bil edini stik in edina dejavnost, ki smo jo imeli v prvih
najbolj kritičnih dneh z ObmŠ Cerknica. Tudi v naslednjih dneh nismo dobili od našega ObmŠ
nobenih zahtev niti potreb, še manj pomoči. Takrat smo še vedno delovali kot nekak občinski
štab, čeprav ga formalno ni bilo več.«187 Dušan Jernejčič ocenjuje: »V začetku je bila povezava
med štabom in posameznimi enotami dokaj slaba, v nadaljevanju pa smo imeli člani štaba zelo
pogoste stike z enotami na terenu, kjer smo jim pomagali pri odpravljanju problemov ter jih
seznanjali s trenutnim stanjem.«188
Občinski štab za TO Cerknica je bil mobiliziran 27. junija zvečer v stavbi današnje policijske
postaje in takoj pričel z delom - spremljanjem situacije in izvajanjem ukrepov, brez kakršne
koli predhodne priprave. Naloge, vezane na območje tedanje občine, je štab še nekako opravljal,
nikakor pa se ni mogel vživeti v situacijo, da mora voditi na celotnem območju 41. ObmŠTO.
To je bilo popolnoma razumljivo, saj štab ni bil usposobljen za taka dela, pa tudi za štabno delo
na sploh je bil slabo usposobljen.189
Poudariti je potrebno, da mirnodobne in vojne formacije ObmŠTO ni bilo, temveč je bil le
seznam funkcij v štabu.190 Mirnodobni del oziroma stalna sestava štaba je bila popolnjena
približno 70-odstotno. Zato se je načelnik štaba 41. ObmŠTO odločil, da za vodenje območnega
štaba uporabi kar sestavo starega občinskega štaba Cerknica, ki je bil okrepljen z nekaterimi
drugimi častniki.191 Derenčin se spominja: »ObmŠ Cerknica v tem trenutku (26. 6. op. a.) ni
imel zasedenih vodilnih poveljniških mest. Imenovani so bili le referenti, podobno kot sem bil
imenovan tudi sam. To je bilo praktično stanje popolne dezorganiziranosti. Vsa organizacija,
ki smo jo imeli pred vojno, je bila zdaj dobesedno postavljena na glavo.«192 Dušan Jernejčič je
zapisal: »V začetku vojne smo bili precej neorganizirani, bilo nas je preveč, vsi smo delali vse
in nič.«193
Poleg tega je v Območnem štabu Cerknica pred vojno primanjkovalo orožja, kar je bilo
posledica ukaza vrha JLA o razorožitvi slovenske TO.194 Teritorialcem je tako ostalo orožje,
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shranjeno v nekaterih manjših skladiščih, orožje jurišnega odreda shranjeno v Begunjah, orožje
nekaterih delovnih organizacij, kot je bilo na primer Železniško gospodarstvo. Enote ŽG so
imele svoje orožje uskladiščeno na železniški postaji v Postojni. 41. ObmŠTO je vojne dogodke
pričakal slabo oborožen.195 Kasneje so za potrebno orožje pripadniki 41. ObmŠTO večkrat
odšli v skladišče v Borovnico. Opremo in tudi nekaj oborožitve so prepeljali v t. i. distribucijski
center TO JPP na območje Komunale Cerknica, od koder je bila oprema razporejena v druge
ObmŠTO.196
Kmalu se je pokazalo, da je območje 41. ObmŠTO preveliko, da bi ga uspešno vodil nekdanji
cerkniški Občinski štab TO, zato so že v prvih dneh vojne aktivirali vojne sestave Občinskih
štabov TO Postojna in Ilirska Bistrica, ki so začele voditi enote na svojem lokalnem območju.
Težave so povzročali tudi slabe zveze s podrejenimi enotami na postojnskem in
ilirskobistriškem območju.197 Zastopnik poveljnika Štembergar in načelnik štaba Truden, ki sta
sprejemala in izdajala ukaze, pa sta z vsako operativno skupino delala posebej. Potrebnega je
bilo veliko usklajevanja. Mnoge aktivnosti so bile izvedene tudi mimo linije poveljevanja,
direktno s strani PŠTO, mimo 41. ObmŠTO, do operativnih skupin oziroma celo do posamezne
enote TO. Enotam na terenu so prihajali poveljevati častniki iz PŠTO, ki niso imeli teh
kompetenc. Na vodje operativnih skupin so imeli velik vpliv tudi župani obeh občin, ker so jih
poveljujoči častniki JLA v vojašnici še vedno imeli za odgovorne za področje obrambe, čeprav
po zakonu to niso več bili. Povezanosti znotraj območja je bilo zelo malo, še manj pa
povezanosti med enotami.198
Gledano v celoti je štab pravilno vodil in uporabljal enote. Da pa je pri tem prihajalo do napak,
pa je razumljivo. Vse enote so bile mobilizirane na ukaz nadrejenega in v zelo kratkem času. V
takem stanju štab ni bil v stanju kvalitetno pripraviti naloge za enoto, ampak je nalogo enoti
prenesel ustno, mnogokrat tudi po telefonu. Res je, da naloge niso bile dorečene in tudi ne
vsestransko obdelane. Poznejše poveljevanje enotam je potekalo v glavnem po telefonu in
kurirjih, redkeje pa po radijski zvezi. Zveze z enotami v nekdanji občini Cerknica so bile dobre,
slabše pa so bile zveze z operativno skupino v Postojni in Ilirski Bistrci. Kljub temu so bile
izvršene vse ukazane naloge, nekatere z velikimi težavami in z zamudo, toda izvršene.199
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Enote 41. ObmŠTO niso nikoli zapustile območja štaba, premeščale so se znotraj območja
odgovornosti štaba. Na položajih so ostajale tri do štiri dni, nato so jih zamenjali.200
Za prehrano svojih pripadnikov so v 41. ObmŠTO Cerknica poskrbeli v menzah bližnjih
delovnih organizacij. Enotam, ki so bile preveč oddaljene od menz, pa so iz njih dovažali
hrano.201
Sodelovanje z upravnim organom za ljudsko obrambo, izvršnim svetom občine in postajo
milice ni bilo dobro. Vsi v štabu, tudi tisti, ki so bili vpoklicani naknadno, so dobili občutek, da
navedeni organi na štab gledajo kot na konkurenco, ne pa kot partnerja, ki mu je treba dati svojo
podporo in z njim tvorno sodelovati.202
Vse vojne dni so se enote 41. ObmŠTO premeščale in spreminjale položaje ter tako JLA
onemogočale ugotoviti, koliko enot TO je na terenu in kakšna je njihova bojna moč. Redno je
bila izvajana zamenjava enot, saj orožja za vse enote, ki bi jih lahko aktivirali in uporabili, ni
bilo. Enote so spremljale dogajanja v vojašnicah in okoli njih ter sprejemale prebegle vojake,
podčastnike in častnike iz JLA in jih vozile na varno.203
Poveljevanje enotam ni potekalo s sedeža poveljstva 41. ObmŠTO, ampak preko operativnih
skupin, 204 vse do 11. julija 1991, ko se je 41. ObmŠTO Cerknica na osnovi formacije PŠTO
dejansko formiral in v njegovo sestavo so prišli častniki in podčastniki iz operativnih skupin iz
Postojne in Ilirske Bistrice.205 Za obdobje vojne lahko ugotovimo, da je 41. ObmŠTO vanjo
vstopil nepripravljen, neorganiziran in neusposobljen za pripravo, načrtovanje in vodenje
bojnih dejavnosti na njegovem območju. Kljub takemu stanju je z velikimi napori izvedel vse
dane naloge in kljub velikim težavam uspel poveljevati enotam; da so se ob taki stopnji
usposobljenosti in organiziranosti pojavljale napake, pomanjkljivosti in neusklajenosti, je
skoraj normalno. Dejstvo pa je, da so svoje naloge vsi starešine opravljali vestno in odgovorno,
ne pa tudi načrtno in organizirano.206
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Današnji izgled stavbe, kjer je leta 1991 deloval 41. območni štab TO Cerknica. (Foto: Rok Kraševec)

4.2.1. Zbirni center Žilce (Sv. Vid)
Zbirni center je bil formiran 26. 6. 1991 z ukazom, dobljenim v 41. ObmŠTO 25. 6. 1991 ob
23.25, za mobilizacijo potrebnega moštva učne čete (UČ) v Žilcah (sedaj Sveti Vid). Formiran
je bil za zbiranje in zavarovanje oseb, ki so iz JLA prestopile v TO in so podpisale prestopno
izjavo. Za zbiranje prestopnikov so bili zadolženi v oddelkih za ljudsko obrambo v vseh treh
občinah, kjer so prestopniki podpisovali prestopne izjave. Z avtobusom in kombijem je bil
organiziran prevoz prestopnikov do javk Zbirnega centra (ZC), kjer so jih prevzeli pripadniki
UČ in jih prepeljali v center. 207
V prvih dneh je prihajalo do težav, ker so bile telefonske številke oddelkov za ljudsko obrambo
zamenjane in dežurni niso bili seznanjeni s postopki prevoza v ZC.208 Prevoz je potekal ob
načrtovanih urah, v dneh, ko je bilo teh prestopnikov več, pa po potrebi. Pri prevozu v ZC ni
bilo nobene nesreče in ni bilo uporabljeno orožje. Prestopniki so bili nameščeni v domu
Kmetijske zadruge Cerknica v Žilcah. Prostore je bilo potrebno temeljito očistiti, popraviti vso
vodovodno napeljavo in stranišče. Ležišča je v prvih dneh zagotovil Oddelek za ljudsko
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obrambo Cerknica, ki je zelo hitro realiziral zahtevek za izdelavo 100 dodatnih ležišč iz
poluretanske pene. Zaradi prostorske stiske v Domu KZ pa so bili po dveh dneh prestopniki
nameščeni tudi v lovski koči LD Žilce. Bivalni pogoji so bili, glede na razmere, dobri, saj ni
bilo pritožb ne s strani prestopnikov ne s strani inšpekcije, ki je ZC obiskala 3. 7. 1991. Prehrana
je bila za prestopnike in Učno četo TO zagotovljena v krajevni gostilni, kjer so ob pomoči
kuharja in pomočnikov iz ZC zagotavljali dobre, raznolike in redne zajtrke, kosila in večerje.
Med prestopniki je bilo veliko osebnih težav, saj so bile razmere negotove, informacij o svojcih
pa je bilo premalo. Zato so imeli prestopniki na voljo dva telefona, organiziran pa je bil tudi
prevoz v Cerknico, kjer so jih lahko obiskali sorodniki. Negotovost med njimi pa se je povečala
s prihodom prostovoljcev iz Postojne. To, da so bili iz Postojne v ZC poslani prostovoljci, je
bila velika napaka. Ti so »popestrili« svoje bivanje s popivanjem in pijančevanjem. Problem je
bil rešen tako, da so bili odpeljani domov in so bili na razpolago TO, ki bi jih v primeru potrebe
vpoklicali preko oddelkov za ljudsko obrambo. Prestopniki so bili odpuščeni iz ZC s pomočjo
Oddelka za ljudsko obrambo, s pomočjo sorodnikov, staršev oziroma milice pa so jih
prepeljevali v njihovo matično občino oziroma v sestav TO njihove občine oziroma njihovih
ZC.
S preselitvijo ZC iz Žilc v vojašnico Velike Bloke je ta razpadel. Prebegli vojaki, predvsem pa
civilne osebe, se niso počutili varne. Raje so podpisali izjave, da na lastno odgovornost
zapuščajo ZC in so odšli domov oziroma v varen kraj blizu doma.
V času delovanja ZC je bilo v njem 162 oseb. Zbirni center za prestopnike Žilce je opravičil
svoj obstoj. Vsi dostopi so bili obveščevalno pokriti, delovanje Učne čete in neposredno
varovanje je bilo dobro, prestopniki so se počutili varne, krajani pa so z razumevanjem in
pomočjo sprejeli ZC, čeprav je zanje pomenil povečano nevarnost. 209

4.2.2. Vojašnica na Blokah
V vojašnici Velike Bloke je bil pred vojno nameščen 502. učni center, skladišča intendantske
opreme 5. armadnega območja iz Zagreba in skladišče mobilizacijske opreme in orožja za
partizansko enoto JLA. Skladišče mobilizacijske opreme so v mesecih pred vojno izpraznili in
prepeljali v Novo mesto, od tam naprej pa na Hrvaško. Poveljnik vojašnice je bil major Milan
Mele. Teden dni pred agresijo na Slovenijo je omenjeni dobil ukaz iz 5. AO (armadno območje
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Zagreb) o primopredaji vojašnice polkovniku Stevanoviču, do katere pa ni prišlo, ker je bil
major Mele v bolniškem staležu.210

4.3. Ponedeljek, 24. junij
Ob 8.10: deset oklepnih transporterjev pripelje z avtoceste v Postojno. V naslednji uri, prav tam
izstopa še več skupin terenskih vozil in tovornjakov JA, ki nadaljujejo vožnjo proti Pivki, Ilirski
Bistrici in Rupi. Dobro uro kasneje pet tankov na vozilih iz smeri Prestranka pripelje v Postojno
na avtocesto proti Ljubljani.
Ob 12.45: v Prestranku stojita dva tanka in na nadvozu čez avtocesto v Postojni stojijo trije
tanki, obrnjeni proti Pivki. Popoldne se nadaljujejo prevozi vojske. Zvečer je osem vozil z
vojaki peljalo od Rupe proti Ilirski Bistrici.211

4.4. Torek, 25. junij
Ponoči je na relaciji Pivka - Postojna peljalo deset oklepnih transporterjev in dve terenski vozili.
Ob dveh ponoči je mimo Ravbarkomande peljalo po avtocesti proti Ljubljani devet oklepnih
transporterjev in terensko vozilo. Ob 3.42 je na začetku Prestranka stal tank (verjetno
pokvarjen), ki ga je stražil vojak; čez dan pelje še več tovornjakov z vojaki proti Ilirski Bistrici,
Pivki in Jelšanam.
Ob 12.19 dve letali preletita Postojno proti Pivki, ob 12.59 se je dvanajst tankov premaknilo iz
avtoparka proti Kalu na vojaški poligon.212
Med komandanti korpusov, ki so bili 25. junija ob 21.00 povabljeni na sestanek komandantov
5. VO, je bil tudi generalpolkovnik Marjan Čad, komandant 13. korpusa s sedežem na Reki. Na
sestanku je bilo generalu Čadu ukazano, naj zasede pas ob italijanski meji od Sežane do obale.
Poleg tega naj bi podrl in odstranil tudi novo postavljeni mejni prehod Jelšane blizu Rupe na
meji z Republiko Hrvaško. Ko je prejel ukaz, se je general Čad okoli 23.30 oglasil v Kolškovi
pisarni. Oba sta se strinjala, da večjih problemov ne bi smelo biti. Ko sta se poslovila, mu je
Konrad rekel: »Marjan, ti se zelo dobro razumeš s Primorci, stori vse, da ne bo žrtev,
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materialne škode in uničevanja!« Kasneje je Marjan Čad izjavil za zagrebški Globus: »To je
bil osnovni moto mojega delovanja med poznejšimi, deset dni trajajočimi dogodki.«213
General Čad je v zvezi s svojo nalogo (zavzetje mejnih prehodov) v noči na 26. junij vsestransko
ocenil novi položaj na meji, zadano nalogo, stanje svojih enot, položaj na terenu in kritične
točke v smereh premika vojske, svoje planske obveznosti po preverjanju bojne pripravljenosti
in kontroli enot, možnost provokacij in izrecni ukaz, naj nalogo izvede brez žrtev ter uporabe
orožja, razen v samoobrambi. Upoštevajoč vse navedene dejavnike je v skladu s svojimi načeli
povezal praktično s koristnim in potrebnim. Odločil se je, da bo iz vojašnice v Ilirski Bistrici
krenil 26. junija po 13. uri.214

5. Dnevi vojne
5.1. Sreda, 26. junij
S koncem tiste soparne, vroče in prašne noči je napočil zlohotni 26. junij 1991. Dan, ki ga
poznamo pod sintagmo »dan prej« ter kot dan, ko se JLA ni bilo več treba skrivati, hliniti in
pretvarjati, medtem, ko se v Ljubljani in drugod po Sloveniji pripravljajo na sklepno dejanje na proslavo slovenske državnosti, neodvisnosti in suverenosti.215
Na območju 41. ObmŠTO se je že začela vojna, ko iz območja 14. ljubljanskega korpusa, ki
mu je poveljeval general Pavlov, izvozi kolona vozil.216 Ob 10.25 je dežurni miličnik sprejel
telefonsko obvestilo, da je JLA v tankovskih garažah začela zaganjati motorje oklepnih vozil.217
Na Pivškem je ob 11.10 iz vojašnice v Pivki odpeljalo dvajset tankov v spremstvu vozil vojaške
policije. Kolona se je večkrat ustavila in videti je bilo, da so nekateri vozniki tankov nevešči
vožnje. Ob 12.20 je kolona vozila proti Orehku. Ob 12.50 je kolona v Hruševju zavila po cesti
proti Postojni in nato pri Bolku levo proti Landolu. Ob 13.45 so tanki vozili skozi Bukovje proti
Podkraju na območje Ajdovščine. Skozi Bukovje je peljalo sedemnajst tankov, trije so med
potjo obstali zaradi okvar.218 Vojko Otoničar219 se spominja: »Ko je kolona zapustila središče
Pivke, sem stopil med ljudi, ki so se spontano zbirali v skupine in komentirali začetek okupacije
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komaj rojene države. Z besedami se ne da opisati njihovega ogorčenja nad početjem armade.
Med pogovori so vsi izražali le trdno odločenost, da kot narod ne bomo popustili. Bilo je tudi
nekaj panike, zlasti med starši, ki so imeli otroke v vrtcu.« »V zgodnjem popoldnevu sem si
ogledal škodo, ki so jo napravili oklepniki. Zaradi objestnosti in nevešče vožnje voznikov
oklepnikov so poškodovali več metrov pločnikov, betonske robnike, podporni zid, kovinski
nosilni steber s telefonski kablom in uničili več kilometrov asfaltnega cestišča,« še dodaja
Otoničar.220
V Primorskih novicah lahko beremo, da so v sredo v zgodnjih popoldanskih urah izvedeli, da
je okoli 12. ure iz vojašnice v Pivki odpeljalo 21 tankov, ki so močno poškodovali cesto in
robnike v mestu. Peljali so mimo Prestranka in skozi Orehek do Hruševja, kjer so nekaj časa
stali. Kot kaže, se je kolona tam prepolovila: del je odpeljal skozi Landol do Bukovja in skozi
Trnovski gozd proti Vipavski dolini, drugi del pa je bil več ur blokiran v Rebrnicah. Trije
oficirji, ki so bili med pogovorom korektni, so zatrdili, da se s poligona v Pivki vračajo v
vipavsko vojašnico, in da jim niso dovolili, da bi pripeljali vozila za prevoz tankov, niti da bi
šli v Divači na vlak (mimogrede, vlak v Vipavo ne vozi). Kolona vozil je bila delno skrita v
gozdu.221
O dogodkih pišejo tudi »onstran meje« v časopisu Slobodna Dalmacija, v katerem so zapisali,
da se je župan Postojne Igor Bratina pogovarjal s komandantom vojašnice v Postojni
polkovnikom Stanislavom Stoparjem. Slednjemu je dejal, da je dolžan prenesti ukaze na svoje
nadrejene in da osebno zagotavlja, da JLA noče ogrožati življenj državljanov, če se ti ne bodo
zoperstavili nasilnim akcijam.222
Na Bistriškem so se nekaj po 13. uri začeli premiki tankovskih in motoriziranih enot JLA iz
vojašnice v Trnovem, ki leži na zahodnem delu Ilirske Bistrice. Vojko Štembergar se spominja:
»Nasproti vojašnice smo imeli opazovalnico v delovni organizaciji, takratni tovarni Transport,
ki je skrbela za to, da je opazovala gibanje vojske. Res je, da je bilo gibanje ves ta čas. Toda
tanki so bili v vojašnici, vse do 26. 6.«223 Ob 13.15 smo javili v Postojno, na pokrajinski štab,
prve podatke o izhodu vojske iz vojašnice. Odgovor je bil zapoznel in se je glasil: Ne uporabljate
enot TO in nenasilno ovirajte.«224
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Bernard Oblak in Marjan Hrvatin225 se spominjata: »26. junija 1991, približno ob 10. uri, sva
s popravljenim tovornim vozilom peljala polprikolico na peskanje v Koritnice. Opazila sva, da
se na dvorišču vojašnice pripravljajo na izhod s tanki. Izgledalo je, da se jim mudi, saj se je v
vojašnici zelo kadilo in grmelo ob zvokih hladnih tankovskih motorjev. Iz Koritnice sva se
vračala takoj, ko je bilo možno in bila pod vasjo Šembije okoli 11. ure. Od tam pa je dober
pogled proti vojašnici JLA v Trnovem in videla sva, da so stali tanki izven vojašnice na glavni
cesti obrnjeni proti vasi Topolc in Ribnici. Na odcepu za Podtabor sva naletela na zaporo ceste,
ki so jo varovali slovenski miličniki. Približno na tem neprehodnem mestu je bila tudi prva
barikada, saj je prehod ceste zapiral tovornjak. Ker teren izredno dobro poznava, sva se
odpeljala po obvozni poti mimo skozi vas Topolc do železniškega nadvoza. Tu je bila nova
zapora, vendar so v tem primeru cesto zaprli vojaki JLA. Na glavni cesti je bilo v vrsti
postrojenih in prižganih šest tankov T-55, ki so izven vojašnice na cesti čakali povelje za premik
proti Ribnici. V tej koloni vozil zvez, bojne podpore in logistike ni bilo. Tako je bilo z videnega
težko razbrati, da gredo oklepna vozila na mejo z Italijo oziroma da gredo na večdnevno bojno
nalogo.«226
Po izhodu iz vojašnic sta se oblikovali dve manjši koloni, v katerih je bilo več različnih vozil.
Ena kolona se je usmerila po magistralni cesti Ilirska Bistrica – Postojna v smeri Ribnice in od
tu nadaljevala pot po Vremski dolini proti Divači in mejnima prehodoma Fernetiči in Lipica.
Druga kolona pa se je začela premikati po regionalni cesti iz Ilirske Bistrice proti Podgradu in
od tam po glavni cesti v smer proti Kozini in mejnemu prehodu Krvavi potok.227 Te premike
potrjuje tudi Janša, ki piše, da so opazili povečano frekvenco premikov vojaških enot, posebno
enot 13. (reškega) korpusa.228
Glede na to, da ležijo te vojašnice na robu mesta in so tanki hitro zapustili Ilirsko Bistrico,
njihov premik ni vzbudil večje pozornosti ljudi. Kolono, ki se je odpravila v smer Ribnice in
Vremske doline, je sestavljalo 8 tankov in 8 malih vojaških tovornjakov. V koloni proti
Podgradu pa je bilo 7 tankov, 6 oklepnih transporterjev z raketnimi rampami (brez raket) in 9
tovornjakov. Premike vojaških enot je ves čas spremljala TO, vendar ni ukrepala. Vojaške
premike so poskušali zaustaviti policija in vozila cestnega podjetja, ki so predvsem proti
Podgradu postavili več ovir, vendar so jih motorizirane enote nasilno odstranjevale. Tako so
tanki premaknili naložene tovornjake cestarjev pri Podgradu in Hrušici. V Podgradu so
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specialci JLA obkolili policijsko postajo. Tu je prišlo do manjših incidentov. Tanki so se v
popoldanskih urah premaknili proti zahodni meji. Medtem ko po cesti v smeri Podgrada in
Kozine ni opaziti poškodovanega cestišča, pa je cesta proti Ribnici in Vremam predvsem na
ostrih ovinkih precej načeta. V času največje napetosti in cestnih ovir so zaključevali
dopoldansko izmeno v podgrajski Plami. Ker je bila cesta proti Podgradu blokirana, je večina
zaposlenih prišla domov po stranskih poteh in cestah preko Brkinov. Pri policijski kontrolni
postaji na meji s Hrvaško ni bilo zastojev v prometu, prav tako ne incidentov. V popoldanskih
urah, ko so se enote JLA premaknile proti meji, je promet stekel na vseh cestah iz Ilirske Bistrice
proti Sežani, Kozini in Postojni. V kolonah, ki so se nabirale ob zaporah cest, je bilo tudi precej
tujih vozil, ki so večinoma vozila proti zahodnim izstopom iz Slovenije.229
V Ilirski Bistrici so takoj po odhodu omenjenih kolon proti italijanski meji začeli na vseh
izhodih iz mesta postavljati barikade. Podobne barikade so postavili tudi na nekaterih
pomembnih cestah v občini. Tako so že 26. junija popoldne preprečili odhod vojaškega
transporterja proti Podgradu. Te ukrepe so speljali na pobudo občinskega štaba TO, žal pa v
prvem trenutku teh barikad niso zaščitili z ljudmi. To se je zgodilo šele pozneje. Mitja Derenčin
se spominja: »Poudariti moram, da smo pri pripravi barikad naleteli na popolno pripravljenost
in sodelovanje avto prevozništva Transport iz Ilirske Bistrice, ki je brez vprašanj, kaj bo z
odškodnino, poslalo na barikade vsa razpoložljiva vozila, s katerimi smo uspešno blokirali
mesto in okolico. Poleg barikad smo začeli z drugo akcijo, s katero smo želeli blokirati
pripadnike JLA v bistriški in trnovski vojašnici. Žal ni nihče vedel, koliko vojakov in starešin
ter kakšno tehniko in oborožitev imajo.«230
Na Cerkniškem je bil formiran zbirni center za prestopnike na Žilcah.231
Na Primorskem je bila situacija 26. junija zelo resna. Janša se spominja: »Ob 12.00 uri
26. junija je to situacijo obravnaval tudi svet za obrambo republike Slovenije pod predsedstvom
Kučana. Bili so zraven tudi vsi – predsednik vlade, skupščine, vsi iz teh obrambnih resorjev –
in bili smo pred veliko dilemo, kaj storiti. Milica in teritorialna obramba sta imeli ukaze, da
pač nenasilno ovirata te premike z barikadami, z ustavljanjem prometa in tako dalje. S tem
oviranjem je bil otežen manever enot jugoslovanske armade. Ta dilema, ali že takrat dati ukaz
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za uporabo orožja, je bila še toliko večja, ker se je Slovenija pripravljala za razglasitev
samostojnosti, ker se je pričakovalo nekaj visokih gostov, ki potem niso prišli. Jaz mislim, da je
bila odločitev predsedstva, da ni še takrat ukazalo uporabiti orožje, pravilna, kajti svetu bi težje
dokazali, da je prišlo do agresije JLA«232
Po veliki večerni svečanosti na Hribu Svobode v Ilirski Bistrici so začeli dogodki teči zelo hitro.
Množica ljudi, ki se je udeležila prireditve ob razglasitvi slovenske državnosti, verjetno ni niti
slutila, da se bodo že naslednji dan odnosi z JLA tako zaostrili.233

5.3. Četrtek, 27. junij
Na Bistriškem so bile ceste, ki peljejo iz Ilirske Bistrice in po katerih bi bilo mogoče podreti v
mesto, blokirane od jutranjih ur, 27. junija 1991, s tovornjaki in težkimi gradbenimi stroji.
Takšna barikada je bila tudi na mostu pri Kosezah, to je pri naselju na južni strani Ilirske
Bistrice, ki je dejansko že del mesta.234 Barikade pa so bile tudi razlog, da je med milico in TO
prihajalo do neusklajenosti. Teritorialci so zahtevali, naj se nadaljujejo blokade ali deblokade
določenih križišč in na njih uvede poseben režim prehodov. Milica pa je hotela uvajati režim
po svoje. Eni so zahtevali, naj postavijo tovornjake na barikado, drugi, naj jih odstranijo. Takšna
nasprotujoča si povelja so se 27. junija večkrat ponavljala. Na pogovoru med predstavniki
milice in TO pri predsedniku občinske skupščine Stanetu Prosenu so te neusklajenosti
odpravili.235
Blokade cestnih izhodov iz Ilirske Bistrice, ki so jih 27. junija še okrepili, so povzročale težave
tudi domačinom in ne le pripadnikom JLA. Učenci so se tega dne vračali iz letne šole v naravi,
iz Puntižele pri Pulju. Avtobusi so jih lahko pripeljali le do Kosez. Zato so morali sprostiti vsaj
eno cesto proti Reki. Ena izmed možnosti je bila lokalna cesta preko Dolnjega Zemona do
naselja Jasenska pila na obrobju Ilirske Bistrice. Na tej obvozni cesti so za krajši čas odstranili
blokado in omogočili prihod avtobusa, ki je otroke pripeljal domov. General Čad je prek PŠTO
začel pritiskati na odgovorne, da bi omogočili povezavo Ilirske Bistrice z Reko in tako vojakom
zagotovili prehrano. Tedaj je bila vojašnica brez elektrike in vode, bistriška pekarna Mlinotest
pa jim ni več dovažala kruha. Občinski štab na to ni pristal, vendar je PŠTO pozneje izdal
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povelje, da je treba sprostiti eno izmed cest proti Reki. Kljub temu je poskušala JLA že 27.
junija popoldne na silo odstraniti blokado v bližini zeljarne tedanje KZ Hmezad na obrobju
Bistrice. Do ovire je prišla skupina pripadnikov JLA in s seboj pripeljala avto dvigalo. Ta
premik je TO prepozno opazila in ga ni uspela preprečiti z novimi ovirami. Vojaki so blokado
nasilno odstranili. V času, ko so odstranjevali blokado, so teritorialci obkolili celotno območje
in postavili poveljujočemu majorju JLA zahtevo za vdajo, sicer je grozil oborožen spopad.
Začela so se pogajanja med omenjenim majorjem JLA in častnikom TO Jadranom
Mršnikom236. Slednji je pristal na zahtevo, da bi se o vsem pogajali v vojašnici JLA. Derečin
pravi, da je takoj, ko je izvedel za to namero, vsem častnikom prepovedal kakršnakoli
dogovarjanja v vojašnici. Tedaj so namreč že vedeli za mariborski primer, ko so pripadniki JLA
dobesedno ugrabili poveljnika tamkajšnjega pokrajinskega štaba TO. 237
V nadaljnjih pogajanjih je major JA pristal, da razoroži svojo posadko in zaprosil za dovoljenje,
da se nemoteno vrne v vojašnico. Medtem ko je bil dosežen omenjen dogovor, so iz PŠTO
Postojna dobili ukaz, da morajo pripadnikom JLA dovoliti umik v vojašnico z vso oborožitvijo
in tehniko, ki so jo pripeljali na barikado pri zeljarni. Naši oboroženi teritorialci niso mogli
razumeti tega povelja. Na prizorišču se je medtem nabralo že več sto občanov. Ko je prišlo
povelje, da je treba vojski dovoliti odhod v vojašnico, so se začeli ljudje zgražati in zmerjati
teritorialce s strahopetci in podobnimi žaljivimi izrazi. Takoj ko je večina pripadnikov JLA
zapustila to območje, so pripeljali novo avtomobilsko cisterno, napolnjeno z gorivom in jo
minirali. Tistih nekaj vojakov, ki so še ostali na prizorišču, so opozorili na posledice, ki bi
nastale, če bi poskušali odstraniti to oviro. Po tem dogodku ni bilo več poskusov nasilnega
odstranjevanja ovir.238
V Ilirski Bistrici se je enota TO razporedila po vzpetini nad vojašnico JLA in izvajala premike,
ki so dajali slutiti, da vojašnico obkoljuje velika enota. Poleg strahu, ki so ga povzročili
poveljstvu vojašnice, so teritorialci imeli tudi odličen položaj za nadzor nad dogajanji v
vojašnici in njeni okolici. 239 Poleg Ilirske Bistrice so tudi drugje po območju 41. ObmŠTO
Cerknica in operativni skupini v Postojni in Ilirski Bistrici razporedili enote TO na
komunikacije, ki so vodile do vojašnic in v bližino vojašnic ter drugih vojaških objektov tako,
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da so nadzorovali premike JLA, o njih poročali in bi po potrebi tudi ukrepali. Enote TO so
izvajale operativno blokado vojašnic.240
Na Bistriškem je zvečer izbruhnil prvi spopad med pripadniki JLA in teritorialci. Po 20. uri, ko
je padel mrak, je prišla v park Nade Žagar (iz smeri podjetja Surovina) skupina desetih
pripadnikov JLA. Prebijali so se proti občinski zgradbi, kjer je bilo poveljstvo TO. Derenčin je
prepričan, da je bila to le provokacija, saj je bil občinski štab TO zavarovan z zaščitno enoto, v
neposredni bližini pa so bili tudi diverzanti in protidiverzanti. Verjetno je bila to povračilna in
provokativna akcija za slepilni manever TO nad bistriško vojašnico dan poprej. Vojaki JLA, ki
so bili brez starešin, so se pripadnikom TO približali tudi na deset korakov. Na začetku akcije
so pripadniki JLA izstrelili nekaj slepilnih strelov v zrak. Do spopada ni prišlo, ker so se
prepričali, da je štab dobro zavarovan in so se vrnili v vojašnico. Ta manjši incident pa ni bil
povod za kasnejši oboroženi spopad pri Kosezah.241
Krajani Kosez so ob 21.20 obvestili OŠTO Ilirske Bistrice, da se blokadi iz smeri Reke bliža
vojaški oklepni transporter in tovornjak znamke TAM s ponjavo in vojaki. 242 Poveljstvo
ilirskobistriške vojašnice se je namreč obrnilo po pomoč k poveljstvu 13. korpusa, od koder je
prispel general Krstevski. Njegovo kolono so sestavljali osebni avtomobil, dva pinzgauerja in
tovornjak. Generala Krstevskega in njegovo spremstvo je zaustavila cestna blokada pri vasi
Koseze. Šlo je za fizično blokado prometa s štirimi avtocisternami, last podjetja »PETROL
TRANSPORT« Ilirska Bistrica. Tam je general izstopil in v spremstvu dveh častnikov peš
nadaljeval pot proti ilirskobistriški vojašnici.243 Pripadnikom 41. ObmŠTO Cerknica ni dal miru
tovornjak, ki je obstal pred blokado v Kosezah in ga je skupaj z drugimi vozili varovalo manjše
število pripadnikov JLA.244 Mitja Derenčin se spominja: »V štabu nam je vse popoldne tega
dne rojilo po glavi vprašanje, kaj se skriva v zaprtem tovornjaku, ki je pripeljal v spremstvu
generala Čada245 in obstal pred oviro na mostu čez reko Reko. Podatku, da naj bi bilo v njem
perilo za bistriško vojašnico, nismo verjeli, saj je tu delovala velika pralnica. Očitno je bilo v
njem nekaj drugega, kaj, pa še danes ne vem. Zanimivo pa je, da je bilo vozilo močno
zavarovano. Zaradi vsega tega smo se v štabu odločili, da moramo preveriti, kaj se skriva v
tovornjaku. Naši obveščevalci so nam sporočili, da to majhno kolono, ki je obstala pri Kosezah
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čuvajo štirje vojaki in podoficir JLA. Med njimi je bil v civilni obleki tudi osebni šofer generala
Čada.« 246
Iz lokacije OŠTO je bila na branjenje oziroma zavarovanje blokade poslana skupina
teritorialcev.247Tako se je Mitja Derenčin okrog 21. ure v spremstvu dveh častnikov TO in
voznika napotil proti cestni blokadi v vasi Koseze. Obenem so aktivirali protidiverzantsko
enoto, ki se je približevala koloni vojaških vozil.248 Pripadniki te enote TO so iz smeri Ilirske
Bistrice prečkali blokado na mostu čez reko Reko in se v koloni približevali vojaškim
vozilom.249
Ob 21.50 je prišlo do izrednega dogodka v kraju Koseze. Bogdan Jenko se spominja, da so
dobili nalogo, naj zajamejo generala Čada. Ko so se v strelcih približevali koloni, ki je obstala
pred blokado, so pripadniki JLA, ki so varovali vozila, streljali nanje brez predhodnega
opozorila. Mož, ki je bil v strelcih za njim, je ranjen obležal. V junijski vojni je bil Dovgan prvi
ranjenec v bistriški občini. Preostali teritorialci so odprli ogenj na pripadnike JLA. Jenko pa je
pograbil ranjenega Roberta Dovgana in se umikal. Po nekaj sto metrih ga je spravil v avtomobil,
s katerim so ga nato odpeljali v zdravstveni dom. Pozneje se je izkazalo, da sta Dovgana zadeli
dve krogli, ena mu je prestrelila pljuča, druga ga je zadela v nadlahet. Po odločnem odgovoru
teritorialcev je bilo streljanja kmalu konec.250 Derenčin pravi: »V tistem trenutku sem bil pri
gostilni Gršče v Kosezah. Na nekaj sto metrih ceste med gostilno in krajem spopada je bilo
polno ljudi. Takoj po prvih strelih je nastala zlovešča tišina, ljudje pa so se v trenutku razbežali
in poskrili. V hišah so pogasili luči. Od spremljevalcev sem zahteval, da me zaščitijo, sam pa
sem se napotil proti vojaškim vozilom.«
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opazil pripadnike JLA, ki so se umikali proti nogometnemu igrišču. Pomislil je, da so se
umaknili vsi, zato se je približal tovornjaku. Tedaj so iz njega streljali nanj in ga ranili. Na strele
je odgovoril, nato pa se je umaknil v zaklon. Kmalu zatem so iz tovornjaka začele padati tudi
ročne bombe. Derenčinu se je kljub veliki nevarnosti uspelo umakniti v eno od hiš v bližini,
kjer je dobil pomoč. Roberta Dovgana so prepeljali na zdravljenje v reško bolnišnico, Mitjo
Derenčina pa v bolnišnico v Izoli.252 Sam dogodek je vplival na pripadnike TO tako, da so se
resno zavedali nevarnosti položaja.
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V okoliških hišah so bila poškodovana okna in rolete, na nekaterih pa tudi kritina. Po spopadu
pri Kosezah, v noči med 27. in 28. junijem, se je občinski štab TO umaknil z mirnodobne na
vojno lokacijo. Obenem so se z Ilirske Bistrice umaknile tudi vse enote TO, ki so nadzorovale
in varovale posamezne točke. Derenčin ocenjuje, da je bil umik enot TO iz mesta napačna
odločitev. Že isto noč je namreč poveljstvo garnizije JLA izvedelo za odhod enot TO in je z
dvema tankoma odstranilo blokado pri Kosezah.253
General Krstevski je ob enih ponoči zahteval od predsednika bistriške občinske skupščine
Staneta Prosena, naj takoj pride v ilirskobistriško vojašnico ter mu grozil z fizično likvidacijo,
podoben telefonski klic je prejel tudi predsednik izvršnega sveta občine Jože Rolih. General je
zmotno mislil, da je občinsko vodstvo še vedno odgovorno za vojaške zadeve, zato je od
Prosena in Roliha zahteval priključitev električnega toka in vode vojašnice ter odstranitev
blokade na mostu čez reko Reko pri vasi Koseze. 254 Stane Prosen se spominja: »Po prihodu v
vojašnico me je general pričakal že na stopnicah, skupaj s podpolkovnikom Vladom Hodaljem,
poveljnikom bistriške garnizije. Odšli smo v poveljnikovo sobo, kjer je bila na mizi steklenica
slivovke. General, očitno že dobro »okajen«, se je začel name dreti in je zagrozil, da bo, če ne
bomo ugodili vsem njihovim zahtevam, porušil Ilirsko Bistrico in jo zravnal z zemljo. Vojska je
še vedno mislila, da je predsednik občinske skupščine tudi predsednik sveta za zaščito in
obrambo. Po reorganizaciji TO tega organa ni bilo več. Generalu sem povedal, da njihove
zahteve lahko prenesemo na pristojne organe TO.«255 Do izpolnitve zahtev naj bi predstavnika
občine ostala v vojašnici kot nekakšna talca. Pogajanjem se je nekoliko pozneje pridružil tudi
predstavnik Elektra Primorske Roman Kopriva.256
Pogajanja v bistriški vojašnici v noči s 27. na 28. junij so se končala v zgodnjih jutranjih urah.
Predstavnik Elektro Ljubljana je obljubil, da bodo priključili električni tok in ko se je to zgodilo,
je poveljstvo v petek, 28. junija, okrog 6. ure zjutraj izpustilo iz vojašnice tudi Prosena in
Roliha. Poleg dogovora o priključitvi elektrike so se dogovorili tudi za odstranitev barikade na
koseškem mostu.257
»Dogodki 26. in 27. junija so potekali zelo hitro, kar je zelo vplivalo na psihično stanje vodilnih
oficirjev JLA,« se spominja Stane Prosen. »Bili so zelo nervozni in jim enostavno ni šlo v račun,
da se je lahko Slovenija s takšno in tako oboroženo vojsko uprla JLA, čeprav so obenem
zatrjevali, da je to ljudska armada, ki brani interese ljudi. Zatrjevali so, da zaradi tega ne bodo
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dovolili nikakršnih sprememb. Nervozo pri visokih oficirjih je povzročalo dejstvo, da JLA tedaj
ni bila sposobna intervenirati. Očitno so bili zelo obremenjeni z lastnimi problemi, saj je bila
JLA v Sloveniji tako rekoč pred razpadom. Če bi resneje posegli v dogajanja izven vojašnic, bi
se jim vojaki razbežali.«258
Občinsko vodstvo se je v naslednji dneh še večkrat sešlo s predstavniki JLA, med drugimi z
generalom Čadom. Dnevi, ki so sledili, so prinesli popoln razpad sistema znotraj vojašnic v
Ilirski Bistrici. Vse več vojakov, predvsem tistih na služenju vojaškega roka ter civilnih
uslužbencev, je bodisi pobegnilo iz JLA bodisi so prestopili v vrste TO. Potem, ko je bilo v
dneh pred 26. junijem v obeh ilirskobistriških vojašnicah približno 600 ljudi, jih je bilo ob
koncu vojne le še od 45 do 50. Sprva so čez zidove vojašnic bežali vojaški obvezniki albanske
narodnosti, ki so se jim pozneje pridružili Slovenci, nato pa še vojaški obvezniki drugih
narodnosti. Njihova zveza v zunanjem svetu so bili člani raftinga kluba Mrzla voda, katerih
modre nalepke so bile vodilo, s kom na prebežniki navežejo stik. Večino prebežnikov so nato
člani posebne službe Civilne zaščite skrili v kletnih prostorih občinske stavbe, kjer so jih
oskrbeli s civilnimi oblekami in jim omogočili pot proti domu.259

5.4. Petek, 28. junij
Na Bistriškem se je po spopadu pri Kosezah in pogajanjih med vodstvom bistriške občine in
predstavniki JLA tamkajšnji štab TO umaknil na vojno lokacijo, iz Ilirske Bistrice pa so se
umaknile tudi vse enote TO, ki so varovale in nadzorovale posamezne točke v mestu. 260 Ker je
JLA vedela, da v Ilirski Bistrici ni več teritorialcev, je odstranila vse barikade, dopoldne pa je
na križišče pri gostilni Spetič pripeljala »zastrašilni« tank s posadko in tako nadzirala glavno
cestno povezavo med Ilirsko Bistrico in Reko. To pa je bil tudi njen cilj.261 Kmalu za tem pa so
ga na oster protest občinskega vodstva še isto dopoldne odstranili. V bližini tanka se je namreč
zbralo veliko občanov, ki so z velikim ogorčenjem spremljali početje, sicer prestrašenih
vojakov in njihovega starešine.262
O dogodkih pišejo tudi Primorske novice, kjer poročajo: »V petek ob dveh zjutraj so se v
vojašnici začela pogajanja med vojsko (JLA, op. a.) in predsednikom občine Prosenom. Vojska
zahteva priključitev toka (kar ji kasneje odobrijo) ter odstranitev ovir, da bi se umaknili v
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vojašnico. Jugoslovanska armada ponoči, ko odstrani tovornjake na mostu na Reki in Kosezah,
poškoduje vozila in s tanki vznemirja prebivalce. Zjutraj opazijo tank na križišču Zabiče in na
mostu nad Reko. Promet s Hrvaško je otežen. Mesto je v rokah TO. Močnejših napadov so
dopoldne deležne Jelšane, kjer je nekaj dni stala policijska kontrolna postaja s Hrvaško.
Specialci so jo zavzeli v četrtek zvečer, odstranili miličnike, zatem pa še zabojnike. Po
pogajanjih so odstranili cestne ovire, vojska se umakne v vojašnice. Avtobusi ne vozijo.«263
Na Cerkniškem se je kmalu po začetku osamosvojitvene vojne eden od vojakov iz vojašnice pri
Rakeku s cerkniškimi miličniki dogovoril, da se jim bo vojska pod okriljem noči predala. Ti so
zaprli cesto, saj niso vedeli, ali ne gre za mogoče za past. A ni bila. Miličniki so ob pomoči
protidiverzantske enote v Podskrajniku pobrali skoraj vse vojake, ki so bili takrat v vojašnici.
Tam sta ostala še vojak in podporočnik, ki ju niso prepeljali v Cerknico. Na Rakek so kmalu
prišli novi vojaki; veliko jih je že v nekaj dneh prebegnilo in so jih v Zelšah dobili miličniki.
Ostale poskuse prebegov je prekinil oficir JLA, ki je tik ob mreži okoli vojašnice postavil mine.
Miličniki so se odzvali tako, da so vojski prek zvočnikov na bližnji lipi predvajali novice.264
V Notranjsko-kraških novicah beremo o spominih Jordana Čuka, miličnika-ostrostrelca v
Cerknici, ki je prve tri dni vojne preživel na delovnem mestu. »Trije smo bili skoraj ves čas
zunaj, na postajo smo prišli odspat kakšno urico. Nismo imeli časa za pisanje sicer obveznih
poročil in, hvala bogu, drugega dela ni bilo veliko: ne prekrškov, ne kaznivih dejanj, ne nesreč.
Vse mirno. Pa ne za dolgo. Kmalu se je eden od vojakov iz vojašnice na Rakeku, kjer je bilo
skladišče orožja JLA, z miličniki dogovoril, da se bo vojska ponoči predala. »Mislim, da je to
bila druga noč vojne. Vse je bilo nekoliko negotovo, nismo bili prepričani, da ne bo prišlo do
streljanja, zato smo zaprli cesto mimo vojašnice,« je povedal Čuk. Z nekaj miličniki in
protidiverzantsko enoto teritorialcev, ki jo je vodil Jože Brus, so v Podskrajniku pobrali vojake,
skoraj vse iz vojašnice. » Z Brusom sva se na hodniku postaje dogovorila, da gremo pobrat še
vojaka in podporočnika, ki so ostali v kasarni. Vendar so šefi teritorialne in milice rekli, da bi
bilo prenevarno,« je povedal Čuk, ki še danes meni, da bi se sicer v naslednji dneh marsikaj
odvilo drugače. Na Rakek so namreč prišli novi vojaki, a jih je že čez noč veliko prebegnilo.265
Poveljujoče v vojašnici na Rakeku pa je še pred tem doletelo vsaj še eno presenečenje. Civilist
Mirko se je namreč pod mrežo prikradel v skladišče. »Ne vem, kje so bili stražarji: so zaspali
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ali pa morda komandant ni imel dovolj vojakov,« se sprašuje Čuk. Kakor koli že, v vojašnici so
Mirka le ujeli in ga tudi izpustili. Čuk pa še danes ni prepričan, zakaj je Mirko sploh rinil med
vojsko. Morda je želel armadi le dokazati, da ni več tako budna, kot je bila.266
Na Postojnskem je glede na splošno zaostrene razmere še kolikor toliko mirno, opaziti je le več
premikov posameznih vojaških vozil iz Postojne proti pivškemu in goriškemu območju. V
vojašnici v Pivki se že nekaj časa »ogrevajo« motorji šestih tankov, v pripravljenosti pa jih je
še nadaljnjih 15. Sicer izpraznjeno vojašnico v Velikem Otoku pri Postojni stražijo vojaki.
Okoli 14. ure pa so pripadniki JLA v Cerknici zavzeli premični repetitor teritorialne obrambe.
V cerkniški in ilirskobistriški občini so sprejeli v enote TO okoli 30 vojakov JLA, ki so zapustili
svoje enote.267
»Napad letal JLA na Nanos, ki se je zgodil nekaj čez 16. uro, je povzročil zelo veliko škodo.
Piloti jugoarmade so nalogo opravili zelo »strokovno«. Od 23 anten so jih zadeli kar 21. Seveda
so piloti vedeli, da na Nanosu ni nobene protiletalske obrambe, zato so lahko leteli počasi in
natančno zadeli antenski sistem. V poznejših analizah so tudi ugotovili, da so letala JA že prej
z večje višine snemala stanje na Nanosu. Vedeli so torej za navzočnost enote TO in nameravali
so jo onesposobiti. Poleg direktnega napada na antenski stolp so namreč kakih devetsto metrov
od stolpa sekali z mitraljezi po okoliškem gozdu. Vsi vrhovi dreves so bili posekani, kar
dokazuje, da so hoteli ob napadu na antenski stolp uničiti tudi enoto TO. Poskušali so raketirati
tudi konstrukcijo stolpa. Z eno raketo so zadeli enega od štirih nosilcev. Zadeli so tudi nekatere
dele poštnih anten. Stavbe ob stolpu in notranjih aparatur niso zadeli. Napada je bilo konec
natanko ob 16.37,« se dogodka spominja Rado Jurač.268
Po pripovedovanju prebivalcev Razdrtega je prvo letalo napadlo televizijski oddajnik okoli 16
ure. Pol ure kasneje sta prileteli še dve letali in vsako posebej je napadlo oddajnik. Nanj so
izstrelili najverjetneje rakete, ki so poškodovale oddajnik. Napad je spremljal močan pok,
svetloba in nato nekaj dima. Letala so priletela iz smeri Laž in nekateri menijo, da so vzletela s
puljskega letališča. Na občinskem štabu za civilno zaščito so izvedeli, da je bil ob napadu na
oddajnik ranjen oskrbnik koče na Nanosu Ivan Bišček. 269
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Na Blokah je bil poveljnik vojašnice Milan Mele. Teden dni pred agresijo na Slovenijo je major
Mele dobil ukaz iz 5. armadnega območja Zagreb o primopredaji vojašnice polkovniku
Stevanoviču, do katere pa ni prišlo, ker je bil major Mele v bolniškem staležu. Dne 27. 6. 1991
se je major Mele vrnil domov z bolniškega staleža in odšel v vojašnico Velike Bloke, kjer se je
dogovoril z zaposlenimi o primopredaji vojašnice in skupaj z Ivanom Obrovcem pobral
vojakom orožje (razen straži). Ob 10. uri sta se sestala major Milan Mele in major Tomaž Krek,
pripadnik 41. ObmŠTO Cerknica, in se dogovorila o predaji vojašnice TO. Ob 12. uri je bila
izvedena mobilizacija Samostojnega bloškega voda TO na mobilizacijskem zbirališču
Kovinoplastika ROTO Nova vas. Orožje za mobilizacijo je bilo na mobilizacijsko zbirališče
pripeljano iz skrivnega skladišča, gasilskega zabojnika v tovarni Novolit Nova vas. Na
razpolago so imeli tudi kombi v lasti tovarne Novolit ter nekaj dni kasneje še osebni avto golf.
Orožje so prvič preizkusili že konec aprila, ko je vod že en teden skrivno dežural. Na
mobilizacijskem mestu so očistili orožje in popoldne sta na mobilizacijsko mesto prišla majorja
Krek in Mele, ki sta jih seznanila z nalogo o prevzemu vojašnice in ukazom o imenovanju
majorja Meleta za poveljnika vojašnice ter jim razdelila oznake. Vod se je premaknil v Velike
Bloke, v gostilno Miklavčič. Tu je vod počakal na odhod v vojašnico.270 Pozno popoldne je
prišel ukaz, da mora vod zasesti vojašnico na Velikih Blokah. S poveljnikom vojašnice je bilo
dogovorjeno, da se bo ta vdala brez boja.
Major Mele je odšel v vojašnico, stražarjem pobral orožje in jih vse zbral v parku vojašnice ter
poklical vod TO. Vojašnico je sicer branilo šest vojakov na služenju vojaškega roka, a ti niso
ovirali pripadnikov TO pri izpolnjevanju ukaza. V vojašnico so se pripeljali pripadniki bloškega
voda TO in ob 17.35 prevzeli nadzor nad vojašnico. Vsi zaposleni v vojašnici Velike Bloke so
podpisali prestopne izjave. V naslednji dneh je TO začela prazniti skladišča intendantske
opreme in jo razvažati po celi pokrajini. 271 V vojašnici so zasegli veliko vojaške opreme, ki so
jo pripadniki Teritorialne obrambe odvažali še nekaj dni po zasedbi vojašnice. Samostojni
bloški vod TO je nato ostal na območju vojašnice z nalogo varovanja vojaškega objekta. 272
Darko Mržek se spominja: »Če bi bili napadeni, bi se morali umakniti, kar je bilo logično glede
na našo oborožitev. Prehrano smo imeli organizirano v gostilni Miklavčič, ki je bila v lasti
našega soborca Janeza.«273
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5.5. Sobota, 29. junij
Na Bistriškem je bilo v soboto na videz mirno. Preskrba je bila zadovoljiva. V vojašnicah je
bilo opaziti napetost, Ilirska Bistrica pa je že od poldneva skoraj izumrla. Vse več vojakov
(zlasti Slovencev) beži iz močno zastražene vojašnice med vojake TO. V zraku je bilo čutiti
negotovost.274 V vojašnici Ilirska Bistrica se ob 11.55 vojaki želijo vdati, a starešine ne
dovolijo.275
Zgodi se nenavaden prihod v Ilirsko Bistrico. Skupina študentov z reške univerze išče stike z
organi za notranje zadeve oziroma slovensko TO. Pravijo, da jih je sram, ker se Hrvaška tako
indolentno obnaša do agresije na Slovenijo, zato hočejo kot prostovoljci v našo TO. Prek
občanov pridejo v stik z našimi organi.276
Na Blokah sta na ogled vojašnice prišla dva pripadnika KOS v civilu. »Da pripadata tej
organizaciji, smo ugotovili pozneje na podlagi podatkov, ki smo jih dobili ob legitimiranju in
ko smo njuni imeni sporočili na naše poveljstvo v Cerknici,« opisuje dogodke Mržek. Bloke so
nenehno preletavali vojaški helikopterji, ki smo jih lahko le opazovali in se skrivali pred
njimi.277
Na Postojnskem je bila v dodatno zaščito oddajnika na Nanos poslana enota TO. Operativna
skupina Postojna se je premaknila iz lovske koče nad Gorenjem – Bukovjem v motel Erazem
in naprej v Orehek.278

5.6. Nedelja, 30. junij
Na Bistriškem je noč iz sobote na nedeljo mirna. Vojska je v vojašnicah, le tu pa tam pelje skozi
Ilirsko Bistrico vojaško vozilo. Zaskrbljenost ljudi je še vedno velika. Nedeljsko jutro. Ljudje
se zbirajo po lokalih in v edini odprti trgovini. Z zanimanjem prebirajo Primorske novice, ki so
pravkar prispele. To je edini časopis to jutro na Bistriškem. Radijski poziv, da se pripravlja
letalski napad na Slovenijo, ni spravil ljudi ob pamet. Nobene panike ni zaslediti. Pripravljeni
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so na najhuje. Ilirska Bistrica se izprazni. Po preklicu nevarnosti je zopet bolj živahno, pa ne
preveč. Vojna še vedno traja.279 Zjutraj se v Ilirski Bistrici vda 40 vojakov.280
Na Blokah se tovornjaki iz Postojne pripeljejo po vojaško opremo in sicer po uniforme, čevlje,
odeje, blazine, itn.281
Na Postojnskem je v občinskem štabu za civilno zaščito padlo povelje »Evakuiraj Strmico in
Studeno!« Namreč, v nedeljo popoldne so dobili preverjeno vest, da je vojaško skladišče pri
Strmici minirano. Minirala ga je JLA. Še ne dobrih petnajst minut po tem ukazu so iz obeh vasi
že vozili prvi avtomobili. Na obrazih za vetrobranskimi stekli je bilo mogoče opaziti strah, jezo,
nejevero… Stana Zavadlav pripoveduje: »Ustavim se v Studenem. Ženska sloni ob vrtni ograji.
Povem ji za evakuacijo, nato steče v hišo. Ob drugi hiši stoji odprt avto, ljudje ne vedo, ali bi
šli ali ne.« Strmčani in Studenci se zbirajo na parkirišču pred penzionom Erazem. Plakati so za
tisto nedeljo napovedovali piknik pri penzionu Erazem. Pri istem Erazmu in na isto nedeljo so
se zbrali evakuiranci.282
Primorske novice poročajo, da je ob 18.30 na Bistriškem vse mirno in prometa praktično ni.
Ilirskobistriško vodstvo SO je dobilo sporočilo pobratene (prijateljske, op. a.) občine Opatija o
podpori občanom in državljanom Slovenije; vaščani Strmce in Studena so doma, evakuirali so
jih popoldne po objavi vesti o načrtovanem miniranju skladišč razstreliva; med TO in JA tečejo
pogovori v kasarni.283
Na Postojnskem je bilo konec julija sončno in vroče. »Na Juriščah, kjer smo si po drugi selitvi
v tednu dni urejali zaledno bazo, je bilo polno dela. Nastanitveni vod je pričel s samostojno
pripravo obrokov. V večjem zapuščenem gospodarskem poslopju smo urejali prostor za
skladiščenje vojaške opreme. Pripadniki tehničnega oddelka so pričeli s pripravami za ureditev
delavnice. Prišlo je nekaj vpoklicanih rezervistov, ki jih je bilo potrebno opremiti z manjkajočo
opremo; s starimi uniformami JLA, novimi kokardami in razpoznavnimi trakovi z oznako TO,
ki so jih pripadniki namestili na nadlaket. Novih uniform, ki so jih vsi nestrpno pričakovali, še
nismo prejeli.« se spominja Jakob Simsič.284
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»Popoldne smo iz štaba PŠTO, ki je bil razmeščen nedaleč stran, prejeli ukaz, da se z ekipo in
tremi tovornimi vozili pripravimo na odhod proti Borovnici. Od RŠTO so dobili informacijo,
da je bilo v preteklih dneh zavzeto skladišče JLA, v katerem je veliko opreme in orožje. Zvečer
smo krenili preko Javornikov in se ustavili na sedežu 41. ObmŠTO v Cerknici, kjer smo
prenočili,« še dodaja gospod Simsič.285

5.7. Ponedeljek, 1. julij
Ponoči dobi general Čad ukaz, da se začne premik enot v matične vojašnice ob 6. uri zjutraj.286
Na Blokah v jutranjih urah v vojašnici Velike Bloke priključijo električni tok.287 Dopoldne je
prišel v vojašnico vod rezervne milice, ki ga je vodil Maks Oblak. Njihova naloga je bila
notranje varovanje sto ali nekaj več ujetnikov, ki so jih z avtobusi pripeljali v Velike Bloke. Za
zunanje varovanje stavbe z ujetniki je bilo s strani Narodne zaščite Krajevne skupnosti Bloke
vpoklicanih petnajst lovcev z osebni orožjem. Celotno vojašnico pa je varoval Samostojni
bloški vod.288 Miličnike je pozdravila jugoslovanska zastava, se spominja Jordan Čuk, takratni
miličnik-ostrostrelec v Cerknici.289 Milan Mele290 pravi: »Glede dvigovanja slovenske zastave
v vojašnici je bilo dogovorjeno, da je ne dvigamo zaradi stalnih preletov helikopterjev. Zastava
republike Slovenije je bila izobešena šele šesti dan vojne, zato, ker nismo mogli več skrivati, da
je vojašnica v rokah TO, saj je namreč pripadnik TO Tone Skuk na stražarnico narisal velik
emblem TO.«291
Po prenočitvi na Cerkniškem Jakob Simčič pravi: »Zjutraj smo oblikovali konvoj in se po
gozdnih cestah čez Bloško planoto odpravili v Borovnico. Tik pred Borovnico smo po radio
zvezi prestregli informacijo o izhodu tankov iz vrhniške vojašnice. Nedaleč stran je območje
preletel vojaški helikopter. Nekaj časa smo konvoj zadrževali v kritju visokih bukev in napolnili
naše puške. V okolici je bilo mirno, tiho. Nikjer ni bilo slišati tankovskih motorjev kakor tudi
ne drugih vozil. Previdno smo v raztegnjeni koloni podali proti skladišču. Na naše začudenje
je bilo skladišče brez varovanja in nikjer žive duše, skladišča pa razmetana. Kmalu je postalo
285
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jasno, da so prejšnji »obiskovalci« skladišča očitno iskali zgolj novejšo oborožitev. Po
celodnevnem iskanju v grmadi razmetane opreme smo proti večeru le naložili vse tovornjake z
nekaj orožja, streliva in ostale opreme. Del orožja in opreme smo pustili zaledni enoti 41.
ObmŠTO v Cerknici, glavnino pa odpeljali na Jurišče za potrebe drugih enot TO JPP.«292

5.8. Torek, 2. julij
V PŠTO JPP je vrhovni štab zamenjal poveljnika Franca Anderliča, ki ga je namestil Vojko
Štembergar. Slednjega so poklicali po telefonu in sploh ni imel časa za razmislek in pripravo,
v nekaj urah se je vključil v delo in uredil delo v štabu. 293
Na Bistriškem je navidezni mir, sliši se bobnenje letal, ki po vsej verjetnosti letijo v notranjosti
Slovenije. V popoldanskih urah je namreč začel veljati sporazum o prekinitvi sovražnosti.
Odstranjene so bile cestne barikade, tanki in vojska so odšli v vojašnice, teritorialci pa na svoje
položaje. Reški korpus mora svoje enote prepeljati nazaj v kasarne; na območju Slovenije naj
umik tankovskih enot poteka na vlačilcih do vojašnic.294 Zavladal je mir, vendar se je
negotovost stopnjevala. Začelo se je ubijajoče zatišje, ki se je zavleklo ljudem pod kožo.
Razpoloženje se je spreminjalo iz ure v uro. Vsaka spodbudna vest, ki je prihajala iz Slovenije
in ključnih centrov odločanja nekdanje Jugoslavije, je pomenila olajšanje. Ljudje so različno
sprejemali to napetost, kljub temu pri večini borbeno razpoloženje ni popuščalo.295 Popoldne v
Ilirski Bistrici zatulijo sirene. Zvečer je preklicana nevarnost zračnega napada. 296
Na Blokah je v vojašnici Velike Bloke začel delovati Zbirni center za vojne ujetnike Velike
Bloke. Varovanje ujetnikov je bilo zaupano dvajsetim miličnikom, varovanje vojašnice pa sta
še naprej opravljala Samostojni vojaški vod TO in skupina petnajstih lovcev LD Nova vas s
svojim orožjem, s katerim je varovalo okolico vojašnice. 297
Na Pivškem je padla prva in hkrati edina žrtev na slovenski strani v Južnoprimorski pokrajini
TO, Stanislav Požar, v vojašnici Pivka zaposlen kot civilna oseba – orožar. Po pripovedovanju
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gre prav ubitemu Stanislavu Požarju zahvala, da je bilo kar nekaj tankov v vojašnici Pivka
onesposobljenih. Omenjeni naj bi iz tankov odstranil udarne igle in jih tako onesposobil ter nato
zapustil vojašnico. Tanki so bili bojno onesposobljeni. Brez delujočih topov so bili le prevozna
sredstva oziroma sredstva zastraševanja. 298 Ko so pripadniki JLA iz pivške vojašnice doumeli,
da naj bi omenjeno akcijo opravil prav Požar, so ga iskali in iz zasede v vojašnici so sprožili tri
strele proti avtomobilu, v katerem se je kot sopotniki proti domu peljal Požar. Zadeli so ga in
kmalu zatem je umrl za posledicami strelov.299
Primorske novice o dogodku poročajo: »Zgodilo se je v torek (2. julija) nekaj po 18. uri, ko je
tudi na Postojnskem ugasnilo življenje. V Pivki so bili tanki pripravljeni na izhod iz vojašnice
v Hrastju, zato so mlajši častniki JA začeli ustavljati promet, da bi tankovska kolona zapeljala
na cesto. Tako so ustavili tudi avtomobil, v katerem se je kot sopotnik vozil Stanislav Požar,
rojen 1946, iz Pivke. Bil je civilni delavec v pivški vojašnici, in sicer puškar, ki je le nekaj dni
pred tem dogodkom zapustil prejšnjo službo. Voznik golfa, v katerem se je vozil tudi Požar, je
začel na zahtevo mlajših častnikov avto ustavljati. Potem pa je, kot mu je prigovarjal Stanislav
Požar, pospešil in odpeljal. V tem je eden od pripadnikov JA začel z avtomatsko puško streljati
v zadnji del avtomobila. Požarja je zadel v hrbet, v bližino srca, tako da je bil takoj mrtev.«300
Podobno lahko beremo tudi v obvestilu o smrtni poškodbi s strelnim orožjem pred kasarno v
Pivki, izdanem s strani Uprave za notranje zadev (UNZ) Postojna.301
Kljub pogumnemu delovanju Požarja je tisti dan 17 tankov izšlo iz vojašnice v Pivki.302 Tanki,
ki so se iz Pivke odpravili proti Prestranku, so se nameravali prek Hruševja prebiti na Goriško,
vendar so se pred Orehkom obrnili proti vasi Grobišče in obstrelili nekaj hiš. Pri vasi Orehek je
tanke napadla protioklepna skupina diverzantskega voda 4. PŠTO. JLA se je s tanki utaborila
na letališču v Rakitniku. Letališče so obkolili pripadniki milice in Teritorialne obrambe.303
Po nekaj urah so Postojnčani lahko opazovali boj tudi v živo – dva tanka sta namreč prišla v
neposredno bližino vasi Rakitnik, od koder je bilo slišati streljanje. Menda sta tanka streljala
tudi v bližino hiš. Zvečer so boji potihnili.304
Andrej Janežič se spominja mučnih trenutkov, ki sta jih s kolegom preživela v grmovju pri
cestninski postaji. »Ponoči smo bili dokaj varni, ko se je začelo daniti, pa so se začele odpirati
kupole tankov in dvigovati glave v travi okoli njih. Ne vem, kdo od naju je prvi pomislil, da
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tank, ki sva ga opazovala, nima cevi. Nisva namreč videla, ker je bila obrnjena naravnost proti
nama in je bila le črna pika.« JLA je zahtevala umik slovenskih fantov in grozila, da bo v
nasprotnem primeru streljala na Postojno, takrat so vzeli vse Postojnčane za talce. »Bil sem na
postojnski postaji milice in po zvezi poslušal pogovore med JLA in našimi. Nekaj čas je bilo
zelo napeto, saj JLA, čeprav je bila obkoljena, ni hotela popustiti. Na srečo so se proti večeru
dogovorili za premirje«, pa dan, ko je bila Postojna v največji nevarnosti, opisuje Bojan
Orešnik.305
Delo je poročalo: »Kolona 16 tankov in kamion, ki so popoldan krenili iz pivške garnizije, se je
okoli 18. ure razvrščala pri Orehku, dva kilometra oddaljenem od Postojne. Verjetno se bodo
usmerili proti avtocesti. Pripadniki JA so v Pivki zasegli radijsko postajo civilne zaščite,
pripadnika civilne zaščite, ki je imel vse ustrezne uradne oznake in dokumente pa so
maltretirali. Po postojnski vojašnici se je ves čas prek zvočnikov razlegala pesem Jugoslavija.
Proti večeru so pripeljali tanki že pred Postojno, točneje na letališče Rakitnik. Na Postojnskem
je prišlo v poznih popoldanskih urah do prve civilne žrtve, ko so vojaki pivške vojašnice streljali
na osebni avto in smrtno ranili enega od obeh potnikov, sicer doma iz Sušice v Košanski
dolini.«306
Na Postojnskem je popoldne JLA uničila telefonski vod, ki povezuje Slovenijo z Italijo.307
Ponovno je bil raketiran oddajnik na Nanosu.

5.9. Sreda, 3. julij
4. PŠTO je vsem območnim štabom izdal ukaz, naj vsi štabi in enote TO prenehajo napadati in
zavzamejo najugodnejše obrambne položaje, bojne dejavnosti pa naj izvajajo izključno v
primeru, če jih JLA ogroža.308
Podpolkovnik Jože Konda je opravil obhod ob 41. ObmŠTO Cerknica. V poročilu lahko
preberemo, da so tisti dan v zbirni center sprejeli 7 častnikov, 10 podčastnikov, 97 vojakov in
45 civilnih oseb, skupno 159 ljudi. V zbirnem centru so imenovali vse potrebne organe:
poveljnika zbirnega centra, enoto za zavarovanje in učno četo. V zbirnem centru je delovalo 61
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pripadnikov TO. Posamezni pripadniki JLA so v dneh vojne zapustili zbirni center, tako da so
bili tam 3. julija še 2 častnika, 7 podčastnikov, 40 vojakov in 36 civilistov, skupno 85 ljudi. 309
Na Pivškem poškodovani tank JLA odpeljejo na transporterju. Prav tako so se tudi preostali
tanki zaradi cestnih blokad na Razdrtem, v Lažah in Senožečah vrnili v vojašnico v Pivki.310
Kolono je sestavljalo 15 tankov, 4 tovorni avtomobili in terensko vozilo.311
»Na Postojnskem je noč minila sorazmerno mirno. Skupina desetih tankov, ki je včeraj proti
večeru prodrla do letališča Rakitnik pred Postojno, je tam tudi obstala. Promet iz Postojne
proti Pivki in Ilirski Bistrici poteka brez večjih zastojev. Na občinskem odboru RK imajo stalno
dežurstvo in skušajo odgovarjati na številna vprašanja svojcev vojakov. Težava je, ker enote JA
sporočajo vse podatke le Rdečemu križu Jugoslavije. Po podatkih UNZ Postojna imajo v
zbirališču 64 vojaških ujetnikov, ki jih bodo odpustili, ko bo zagotovljen prevoz. V cerkniško
restavracijo Jezero so zjutraj pripeljali sedem ujetnikov (vojakov JA iz Kosova in Makedonije),
ki so bili na karavli v Sežani. O tem so že obvestili tudi svojce,« poroča Delo.312

5.10. Četrtek, 4. julij
V Sloveniji bojev ni bilo več, toda vojna še ni končana. Z Obale in s Krasa so se oklepne enote
umaknile v ilirskobistriško občino.313
Primorske novice poročajo: »Potem, ko so se v noči s srede na četrtek (3. in 4. julija) vrnili v
ilirskobistriško vojašnico pripadniki JA in zveznega odreda milice, ki so bili v minulem tednu
na južnoprimorskih mejnih prehodih z Italijo, se je začel v četrtek dopoldne premik desetih
tankov, ki so prenočili na relaciji med Kozino in Podgradom. Kolona se je v četrtek dopoldne
zaustavila v bližini Podgrada, po dogovoru pa so tanke začeli prevažati v bistriško vojašnico z
vojaškimi transporterji. Celotna operacija je potekala zelo počasi in se je zavlekla v naslednjo
noč. Premike tankov so spremljale ekipe slovenske milice, za nadzor pa so skrbele enote TO.«314
Enote TO so ta umik spremljale. V tem času je štab organiziral nadzorne točke na mejnih
prehodih s Hrvaško. Kljub dogovoru o mirnem umiku iz Slovenije pa je JA še vedno izvajala
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razne provokacije. Naj omenim samo uničenje opreme na strelišču Bač in z nenadzorovanim
streljanjem povzročen požar na gospodarskem poslopju v Strmici. 315

6. Dogodki v mesecu po vojni in odhod JLA
Na Blokah so po podpisu premirja (samostojni bloški vod, op. a.) za en teden dobili zamenjavo,
nato pa so se spet vrnili.316
Na Bistriškem je po oceni Izvršnega sveta Ilirske Bistrice približna škoda, nastala v času vojnih
spopadov na območju občine, 50 milijonov dinarjev. V tej vsoti sta zajeta ocena škode na
komunalni infrastrukturi, stanovanjskem gospodarstvu, avtobusnem prometu ter izpad dohodka
v obrti, kmetijstvu in gozdarstvu. Škode v posameznih podjetjih še niso omenili. Prav tako ni
ocenjena škoda na regionalni in magistralnih cestah.317
Na Postojnskem je postojnska milica v nedeljo (7. julij) na Javorniški cesti ustavila vozilo JLA
s starešino in vojakoma. Starešina izstopi, v roki ima ročno bombo z odpuščeno varovalko in
grozi, če mu ne dovolijo peljati hrane vojski. Potem z bombo v roki počaka deset minut, da
vojaka odpeljeta hrano in se vrneta ponj.318
Na Pivškem je v ponedeljek (8. julij) še neidentificirana oseba zašla na minsko polje za
vojašnico v Pivki, v bolnišnici je podlegla poškodbam.319
Na Postojnskem je v torek (9. julij) popoldan iz postojnske vojašnice pobegnilo okoli 25
vojakov, in sicer skozi glavni vhod vojašnice. Vojaška policija in oficirji so jih začeli takoj
loviti in nekaj so jih tudi prijeli. Kljub temu pa je večjemu delu pobeglih uspelo, zatekli so se v
stanovanja in hiše, kjer so jim ljudje pomagali in jih napotili v zbirne centre Rdečega križa.
Pobegli vojaki so albanske, muslimanske, hrvaške in srbske narodnosti. Med njimi ni bilo
nobenega Slovenca.320Neznani starešina JLA je v Postojni na Kolodvorski cesti z naperjenim
orožjem razorožil policista. Po posredovanju na poveljstvu vojašnice pištolo vrne čez nekaj
minut.321
Na Bistriškem so pripadniki JLA v vojaškem skladišču pri vasi Strmica 4., 6., 7., in 10. julija
streljali proti naselju pod pretvezo, da jih napadajo teritorialci oziroma »nelegalne grupe«.322
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Dan kasneje (četrtek, 11. julij) se je na slovensko-hrvaški meji pri Jelšanah znašlo pet
oklepnikov. Zahtevali so prosto pot proti Ilirski Bistrici. Kasneje so se umaknili na hrvaško
stran meje.323
Par dni kasneje (15. julija) se je kolona JLA skušala prebiti iz Hrvaške čez mejni blok Jelšane,
vendar so jo zaustavile enote mejne policije. Po krajših pogajanjih, oficirji JLA so namreč trdili,
da so namenjeni v Ilirsko Bistrico, kjer naj bi dodatno zavarovali vojašnico, se je vojaška kolona
nazadnje le obrnila, ne da bi spregovorilo orožje.324
Kljub premirju se na Bistriškem kar vrstijo manjši in večji incidenti, ki vznemirjajo ljudi ter
mednje vnašajo zmedo in strah. Pripadniki JA reškega korpusa, kamor sodijo tudi vojašnice v
Ilirski Bistrici, vzdržujejo stalno napetost, ki smo ji priča v obdobju po uveljavitvi premirja.
Minuli ponedeljek (15. julija) je v zgodnjih jutranjih urah, močno pokanje prebudilo ljudi, ki
živijo v bližini bistriške vojašnice Proletarskih brigad. Ogenj, ki ga je po tolmačenju odgovornih
oficirjev v garniziji povzročil kratek stik na električni napeljavi. Velik plamen in gost dim je
bil pomešan s pokanjem, ki ga je povzročila razbeljena salonitna kritina, dobri poznavalci pa
so zaznali tudi vžig streliva manjšega kalibra. Zmedo, ki je nastala ob požaru, je izkoristilo
kakih deset vojakov, ki jim je uspelo zbežati iz vojašnice. Medtem pa je prišlo do nove napetosti
pri stalni policijski kontrolni točki pri vasi Jelšane na slovensko-hrvaški meji. Na mejno ploščad
je pripeljal pinzgauer, v katerem je bilo dvanajst oboroženih vojaških policajev. Namenjeni so
bili v bistriško vojašnico. Milica jih je ustavila in ugotovila, da ta premik ni bil niti napovedan
niti odobren, zato jih niso pustili mimo. V pripravljenosti pa so bili tudi pripadniki TO. Vojska
je spet demonstrirala svojo moč, tako da je v bližino mejnega prehoda pripeljala dva oklepna
transporterja. Začela so se običajna in mučna pogajanja. Končno so se dogovorili, da bo vojska
umaknila oklepnike, pinzgauer pa je v spremstvu naše milice pripeljal v Ilirsko Bistrico. Visok
oficir je tudi obljubil, da se bodo poslej o vsakem podobnem premiku v naprej dogovarjali in
da ne bodo več demonstrirali svoje moči z oklepniki. Nekaj sto metrov za mejo, v smeri proti
vasi Rupa, so že od prejšnjega tedna vkopani vojaki, ki očitno čakajo na podobne incidente.325
Na Postojnskem je med 26. junijem in 15. julijem 1991 prebegnilo 185 vojakov, enajst starešin
in deset civilnih uslužbencev JLA. Poslali so jih v zbirni center v Velikih Blokah.326
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Na Cerkniškem je bilo po daljšem obdobju to noč (s 16. na 17. julij, op. a.) na Rakeku mirno,
saj pri tamkajšnjem skladišču eksploziva in municije ni bilo slišati streljanja. To je potrdil tudi
načelnik območnega štaba TO Cerknica Jože Truden, ki je med drugim povedal: »Pripadniki
JA trdijo, da teritorialna obramba napada vojaški objekt na Rakeku in da se oni pač samo
branijo. Pooblaščeno zagotavljam, da doslej na območju Rakeka ni bil izstreljen iz pušk TO
niti en naboj. V minulih dveh nočeh so bili na več opazovalnih točkah na Rakeku nevtralni
opazovalci, ki so nam sporočili, da so opazili svetleče izstrelke, ki so prihajali iz vojašnice. Ob
vseh teritorialni obrambi očitanih napadih pa se le čudim, da doslej ni bilo nobenega ranjenega
pripadnik JA.« Mirno noč na Rakeku gre skoraj gotovo pripisati včerajšnjemu skupnemu
dogovoru med predsednikom cerkniške občine Janezom Okolišem in komandantom postojnske
garnizije polkovnikom Stanislavom Stoparjem. »Dogovorila sva se, da bova vsak na svoji strani
skušala zagotoviti varnost, mir in da ne bi prihajalo več do provokacij. To sem takoj sporočil
območnemu štabu TO Cerknica, saj se s polkovnikom Stoparjem dobro zavedava, da je
skladišče z nekaj tisoč tonami razstreliva in municije na Rakeku pravi sod smodnika. Glede
streljanja v noči s petka na soboto so bile javnosti posredovane različne informacije oziroma
dezinformacije. Skupna komisija si je sicer ogledala kraj dogodka v vojaškem objektu in zunaj
njega na Rakeku. S polkovnikom Stoparjem pa sva včeraj tudi ugotovila, da je bila narejena
napaka, ker ta skupna komisija ni pripravila tudi skupnega zapisnika in posredovala v javnost
skupno sporočilo.«327
Na Bistriškem so prebivalci v zadnjih dneh priča številnim premikom posameznih vojaških
vozil iz ene v drugo vojašnico. Po podatkih postaje milice sodijo te vožnje v dogovorjene
premike vojske. Tanke so začeli odvažati na posebnih transporterjih minulo sredo (24. 7.), do
nedelje (28. 7.) pa so jih odpeljali 12. V vojašnici v Trnovem je bilo po zbranih podatki 31
tankov in 18 samohodnih oklepnih vozil. Po neuradnih in nepreverjenih podatkih naj bi se ta
tankovska enota preselila v Sarajevo, zaenkrat pa tanke vozijo le na Reko. Vsi prevozi tankov
po magistralni cesti proti Reki so najavljeni pravočasno, odvažajo pa jih v spremstvu vojaške
policije, ki skrbi predvsem za prometno varnost. Vso to zahtevno operacijo so vsaj v prvih dneh
spremljale tehnične težave. Očitno je tudi, da vojski primanjkuje strokovno usposobljenih
kadrov za take operacije, saj je znano, da so civilne osebe, ki so bile prej zaposlene v JLA, že
v prvih dneh junijske vojne zapustile njihove vrste. Vse to po vsej verjetnosti vpliva na
dokajšnjo počasnost odvoza tankov, opaziti pa je tudi številne okvare tehničnih sredstev JLA.
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Zaenkrat na Bistriškem ni opaziti odhodov vojakov ali starešin, kar bi bilo v skladu s sklepi
zveznega predsedstva o odpustu iz vrst JLA.328
V okolici Ilirske Bistrice se je 28. julija odvijala pozicijska vojna. Delo poroča: »Cesto Podgrad
– Ilirska Bistrica so zabarikadirali pripadniki TO in civilisti, mejo med Slovenijo in Hrvaško
pred Rupo pa že od včeraj (27. 7., op. a.) nadzoruje močna enota JLA z več tanki in oklepnimi
vozili, Malo pred deseto uro sta dva tankovska vlačilca z dvigalom na avtomobilu naložila dva
zabojnika, v katerih naj bi bil urad kontrolne točke.« Franc Šajn z občinskega štaba TO je
povedal, da je do spopada med enotami TO in JLA prišlo včeraj na barikadi na mostu čez Reko
pri Kosezah. Ranjena sta dva teritorialca ter en pripadnik JLA. Podporočnik Mustafa Džajić, ki
poveljuje enemu od tankov, ki nadzorujejo dohod v mesto, nam je brezbrižno pojasnil, da so
vojaki tukaj zato, da zagotavljajo nemoten promet. Nasilje nad prebivalci in streljanje s
teritorialci je po njegovem samo redno delo, ki ga opravljajo.329
Z dnem 23. 10. 1991 je območje 41. ObmŠTO, ko je vojašnico Milovan Šaranović v Postojni
zapustila kolona triinpetdesetih vojaških vozil, zapustil še zadnji vojak JLA.330
Toda zadnja žrtev slovenske osamosvojitvene vojne na Notranjskem je bil vojak nabornik
Dejan Bizjak, ki je dne 1. avgusta 1993 med stražarsko dolžnostjo v strelišču na Rakeku sprožil
protipehotno mino, ki jo je zahrbtno nastavila agresorska Jugoslovanska armada in umrl za
posledicami poškodb. Takrat je bil ranjen tudi vojak nabornik Roman Pirih.331 Jože Truden se
spominja: »Kasneje je celotno območje prevozil tank in izkazalo se je, da je bila ta mina
zadnja.« JLA je po vojni sicer izdala dokument v katerem piše, da so mine odstranjene. Zanimiv
podatek je tudi, da JLA za območje min ni naredila skice, v kateri bi označila mine. Po mnenju
Trudna gre za zelo nevarno in podlo dejanje.332
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7. Sklepne misli
Umik JLA na Slovenskem je sicer zaradi slabe organizacije jugoslovanske vojske trajal dlje kot
predvideno, vendar je 26. oktobra iz Kopra odplul še zadnji trajekt z jugoslovanskimi vojaki.
Sedaj se je pozornost političnih strank in javnosti vse bolj usmerjala k notranjepolitičnim
vprašanjem, gospodarskim težavam in oblikovanju nove zakonodaje.333 S tem tudi zaokrožujem
časovni lok dogodkov od smrti Josipa Broza – Tita preko vzpostavitve Predsedstva SFRJ do
začetka finančnih težav v prvi polovici 80. let, v drugi polovici nato vzpon opozicije,
zaostrovanje odnosov med SFRJ in JLA na eni strani ter SRS na drugi strani, proces četverice,
Majniške deklaracije, odhod slovenski komunistov s seje ZKJ, plebiscit, volitve in zmage
Demosa. Tako sem na kratko zaokrožil takratni politični prostor.
Jugoslovanska ljudska armada je bila do smrti njenega vrhovnega poveljnika praktično njegova
desna roka. Prav tako je armadni sistem organiziranja JLA, ki je nastal takoj po drugi svetovni
vojni, kot takšen ostal do 90. let. Seveda je v teh 45 letih šla čez več reorganizacij in sprememb.
V zadnjo je bila JLA v letu 1990 praktično prisiljena. Vodstvo JLA je predolgo skušalo ohraniti
tako komunizem kot Jugoslavijo. Na koncu je izgubilo oba in pristalo na smetišču zgodovine.
Ena izmed prelomnih reorganizaciji in sprememb v sestavi OS je definitivno nastanek
Teritorialne obrambe v letu 1968, s katero je Slovenija dobila »svojo« vojsko. Podobno kot OS
JLA gre tudi TO čez več obdobji, v katerih jo doleti več preobrazb. Za območje Notranjske sta
definitivno najpomembnejša dva mejnika in to sta nastanek Conskega štaba za Primorsko leta
1972 ter sedem let pozneje Pokrajinskega štaba za Notranjsko. V slednjega iz Conskega štaba
Ljubljana preide območje občine Cerknica. Vzporedno z vzpostavitvijo PŠ za Notranjsko se
ustanovijo tudi območni štabi za občine Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna. Takšna struktura
ostane do 90. let.
V maju 1990 tako Pokrajinski štab kot vsi trije OŠTO-ji doživijo razorožitev, ki pa je bila bolj
obvestilo o nedostopnosti orožja, saj sta Postojna in Ilirska Bistrica svoje orožje hranila v
vojašnicah JLA. Tako je do razorožitve v pravem pomenu besede prišlo zgolj na Cerkniškem.
Nastanek Manevrske strukture narodne zaščite je bil odgovor na razorožitev, ki se prav tako,
kot se oblikuje na republiški, oblikuje tudi na regijski ravni. Z obiskom Toneta Krkoviča in
Vojka Štembergarja se oblikuje mreža ljudi, ki deluje izven zakonski okvirov.
V začetku oktobra 1990 je načelnik MSNZ Tone Krkovič predal strukturo MSNZ v okvir
reorganizirane TO RS. Ta pa takoj začne z reorganizacijo in tako smo na Notranjskem priča
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nastanku četrtega Pokrajinskega štaba TO. Slednji zaobjema nekdanji štab Južnoprimorske in
Notranjske. Spomladi pa se skupaj z Zakonom o obrambi in zaščiti začne tudi reorganizacija
občinskih štabov v območne. To pa se na Notranjskem pri nastajanju 41. ObmŠTO v Cerknici
zaplete, saj proti govorijo trije glavni dejavniki. Slednji so: geografski dejavnik (območje deli
masiv Javornikov), vojaški dejavnik (večina vojašnic JLA je na območju Postojne in Ilirske
Bistrice), in zgodovinski dejavnik (različna zgodovinska izkušnja, nekdanja rapalska meja).
Kljub temu se območni štab organizira, a se ponovno zatakne pri imenovanju sestave štaba.
Tako štab vojno dočaka neorganiziran.
Podobno nepripravljen čas vojne doživi tudi pokrajinski štab v Postojni. Omenjeni v času vojne
kar dvakrat menja lokacijo štaba (iz razumljivih razlogov) in s tem ustvari zmedo ter oteži tudi
pretok informacij med PŠTO in podrejenimi območnimi štabi TO.
V 41. ObmŠTO 26. junija 1991 končno imenujejo Jožeta Trudna za načelnika štaba, s
poveljnikom Vojkom Štembergarjem štab mobilizirata dan kasneje. Tako so bili že sredi vojne,
ko se je štab šele postavljal na noge. Kmalu so ugotovili, da je štab slabo popolnjen s funkcijami
ter da je območje, ki ga pokriva, preveliko. Zato se spet »obudijo« stari območni štabi TO
(Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna), s katerimi sodeluje štab v Cerknici. Kljub pozni
postavitvi štaba lahko za obdobje vojne zapišemo, da je 41. ObmŠTO vanjo vstopil
nepripravljen, neorganiziran in neusposobljen za pripravo, načrtovanje in vodenje bojnih
dejavnosti na njegovem območju. Kljub takemu stanju je z velikimi napori izvedel vse dane
naloge in kljub velikim težavam uspel poveljevati enotam.
V poglavju Dnevi vojne sem poskušal popisati večino dogajanja na Notranjskem. Kljub vsemu
pa v tem času izstopajo trije glavni dogodki: odhod tankov »Dan prej« iz vojašnic v Pivki in
Ilirski Bistrici, spopad pri Kosezah in smrt Stanislava Požarja v Pivki. Veliko je bilo manjših
provokacij in izzivanj, ki pa so se nadaljevali tudi v po vojni. V tem času, natančneje 11. junija
1991, pa se uradno tudi formira 41. ObmŠTO Cerknica. Zadnji vojak JLA območje Notranjske
zapusti 23. oktobra 1991. S tem se tudi formalno konča vojno obdobje.
Na tem mestu moram izpostaviti težavo, namreč kako zapisati potek dogodkov med vojno.
Odločil sem se, da dogodkov med vojno ne pišem v časovnem zaporedju, saj se jih preveč
prekriva. Dogodke pišem po abecednem vrstnem redu imen območji današnjih občin torej
začnem z dogajanjem na Bistriškem, sledi dogajanje na Blokah, nato na Cerkniškem in tako
dalje. Tako sem po mojem mnenju omogočil hiter pregled dnevnih dejavnosti zgolj na enem
področju.
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Po prebrani literaturi sem ugotovil, da je večina avtorjev enotnih, kako so potekali dogodki do
leta 1991. Nekaj odstopanj sicer zasledimo v nastanku Manevrske strukture narodne zaščite.
Toda stvar se zaplete pri že omenjeni nepopolni reorganizaciji nekdanjih občinski štabov v
območnega, kjer pa se tudi največ spominov in pričevanj razlikuje. Prav tako je zelo težko
slediti, kdo je na kateri poziciji in koga kdaj kam premaknejo in kdo ga nadomesti. Nekateri v
svojih spominih osebe imenuje zgolj s čini ali vlogo v štabu. Tako je pogosto zelo težko slediti
koga ima spominjajoči v mislih.
Prav tako je veliko zapisov dogajanja na območju 41. ObmŠTO, ki so zelo osredotočena zgolj
na dogodek ali dva ter nato celotno vojno na Notranjskem zelo na kratko zaključijo. Tako se
zelo veliko spominov prekriva oziroma so povzetki prejšnjih. Pogosto sem imel tudi težave, ko
vojni udeleženci ne navajajo točnega dneva vojne temveč uporabijo besedne zveze kot so drugi
dan, tretja noč vojne in ne dolgo po začetku vojne. Take zapise sem nato urejal s pomočjo
kronologije, ki je v literaturi sicer vsaj za zahodni del Javornikov (Ilirska Bistrica, Postojna)
zapisana.
Pri časopisnih virih sem se naprej lotil največjih, torej Dnevnika in Dela. Dnevnik o področju
Notranjske v glavnem ne poroča. Delo pa o dogodkih piše dokaj pogosto in včasih pokrije tudi
dogodke, ki so jih ostali časopisi spregledali. V času osamosvojitve pa je začel izhajati tudi
poseben časopis IN - Informacije iz Slovenije, ki je nastal z namenom pokrivanja ravno
osamosvojitvenega obdobja. V njem sem našel kronologijo, ki pa dogodke na Notranjskem
povzema zelo na kratko. Nato sem prešel na vojaške časopise in revije. Ugotovil sem, da je
večina pregledanih člankov povzetkov literature o vojaški zgodovini ali pa gredo avtorji v
detajlne opise vojaških zadev in njihovega izrazoslovja.
Na koncu so mi ostali še lokalni časopisi. Ugotovil sem, da so na Notranjskem v letu 1991
izhajali trije: časopisi Brestov obzornik (časopis podjetja Brest v Cerknici), Primorske novice
in Noč - notranjski časopis. Zadnji, ki je pokrival področje vzhodno od Javornikov (Cerknica),
je na žalost prenehal izhajati v aprilu 1991. V uvodniku uredništvo časopisa kot razlog navaja
pomanjkanje denarja in volje občinskih oblasti za obstoj tednika. Brestov obzornik piše sicer
tudi o proslavi v Cerknici, toda večina časopisa je namenjena podjetju Brest. Tako sem ugotovil,
da prostor bivše občine Cerknica za časa vojne in druge polovice leta 1991 nima časopisa, ki bi
pokrival ključne dogodke. Na področju nekdanjih občin Postojna in Ilirska Bistrica je zgodba
drugačna. Primorske novice odlično pokrivajo in zelo pogosto zelo natančno ter podrobno
poročajo o dogodkih v času vojne na celotnem področju Primorske. Novice vsebujejo tudi
kronologijo dogodkov za čas vojne. Tu je potrebno opozoriti na posebno izdajo Primorskih
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novic, ki so izšle 30. junija in so bile razposlane s strani zaposlenih na uredništvu časopisa.
Kasnejše spomine sem pridobil v Kraško-notranjskih novicah, ki pa poleg Logatca v celoti
pokrivajo območje območnega štaba Cerknica. Primer razlik v spominu sta pričevanji gospoda
Čuka in gospoda Meleta. Ugotovil sem, da kljub mnogim zapisom lahko pri spominih prihaja
do velikih razlik v poteku dogodkov.
Notranjska leži ob meji s Hrvaško, zato sem poskušal tudi na oni strani meje pridobiti kakšen
časopisni vir. Naprej sem poskušal poiskati lokalni časopis in ga tudi našel, Zeleno i Plavo.
Slednji je revija Primorsko – goranske županije, a žal ne pokriva leta 1991, saj je kasnejšega
nastanka. Tako sem moral iskati bolj na široko in našel dva, Novi list in Slobodna Dalmacija.
Ugotovil sem, da ima zadnji odličen spletni arhiv in povzema nekatere medvojne dogodke.
Kot sem že velikokrat napisal, gre za dokaj mlado zgodovino, kar pa za zgodovinarja pomeni
omejen dostop do arhivskih virov. Na mojo srečo imajo nekaj arhivskih dokumentov kot kopije
doma nekateri veterani, ki so mi z veseljem omogočili vpogled. Obrnil sem se tudi na arhiv
Vojaškega muzeja slovenske vojske v Mariboru. Tam so mi sporočili, da dokumentacijo o 41.
območnem štabu Cerknica hrani MORS. Pri dostopu v arhiv MORS pa se je zataknilo. Na žalost
so mi odobrili le delni dostop, kar mi je sicer omogočilo dostop do nekateri dokumentov, toda
še zdaleč ne do bistvenih. S tem imam v mislih operativni dnevnik, ki pa naj ne bi obstajal, vsaj
po podatkih osebja na ministrstvu. Toda to bo možno potrditi šele, ko se z dokumentacije dvigne
oznaka »zaupno«. Ravno omenjena nedostopnost pa je bila moja največja skrb, češ da dela ne
bom mogel tako napisati kot bi si želel. Toda na koncu se je izkazalo, da delo prinaša pomemben
višek in sintezo vsega doslej napisanega ter nova dejstva, ki so umeščena v čas in prostor.
Za konec lahko brez slabe vesti ovržem pogosto slišan stavek, ki je tudi eden izmed razlogov
nastanka tega magistrskega dela in se glasi: »Med vojno se na Notranjskem ni nič dogajalo.«
Kot lahko beremo, velja prav nasprotno. Prav tako se mi zdi, da je Notranjska v ključnih
trenutkih naredila tisto, kar se je od nje zahtevalo: zavarovala je edinstven pojav v slovenski
zgodovini – nastanek samostojne Republike Slovenije.
Delo tako zaključujem v upanju, da bo spodbudilo več debat, člankov in pogovorov o tej temi
in hkrati spodbudilo v nas ponos, da imamo svojo državo in domovino.
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SEZNAM KRATIC:
AO – armadno območje
CK ZKJ – Centralni komite Zveze komunistov Jugoslavije
DEMOS – Demokratična opozicija Slovenije
DPS – Društvo praktičnega streljanja
DPZ – Družbenopolitični zbor
DSZ – družbena samozaščita
GŠ JLA – General štab Jugoslovanske ljudske armade
IS – Izvršni svet
JLA ali JA – Jugoslovanska ljudska armada
JPP – Južnoprimorska pokrajina
KOS – protiobveščevalna služba JLA
KS – krajevna skupnost
LD – lovska družina
LDS – Liberalno demokratska stranka
LO – Ljudski odbor
MSNZ – Manevrska struktura narodne zaščite
OBmŠTO – območni štab Teritorialne obrambe
OS – oborožene sile
OŠTO – Občinski štab Teritorialne obrambe
PŠ JPP – Pokrajinski štab Južnoprimorske pokrajine
PŠTO – Pokrajinski štab Teritorialne obrambe
RKoS – Republiška koordinacijska skupina
RS – Republika Slovenija
RŠTO – Republiški štab Teritorialne obrambe
SFRJ – Socialistična federativna republika Jugoslavija
SRS – Socialistična republika Slovenija
SZDL – Socialistična zveza delovnega ljudstva
SLO in DS – splošni ljudski odpor in družbena samozaščita
TO – Teritorialna obramba
TOZD – Temeljna organizacija združenega dela
UC – Učni center
ULO – Uprava za ljudsko obrambo
80

UNZ – Uprava za notranje zadeve
VMSV – Vojaški muzej Slovenske vojske
VO – vojaško območje
VRS – Vojska republike Slovenije
ZC – zbirni center
ZKJ – Zveza komunistov Jugoslavije
ZKS – Zveza komunistov Slovenije
ZO – Zbor občin
ZSLO – Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo
ZSMS – Zveza socialistične mladine Slovenije
ZZD – Zbor združenega dela
ŽG – Železniško gospodarstvo
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8.1.4. Vir in avtor fotografij
•
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