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Biografija polkovnika Ernesta Breznikarja
Diplomsko delo je generalno gledano biografija polkovnika Ernesta Breznikarja. Predstavitev
njegovega življenja predstavlja njegovo osebno zgodovino, ki se zaradi lažjega razumevanja
in s postavitvijo subjekta v prostor in čas prepleta z nacionalno zgodovino. Tako od rojstva do
mladinskih let spoznavamo ne le njegovo življenje temveč tudi zgodovino kraja Senovo, od
koder izhaja. Ravno v času mladinskih let se je začel ukvarjati z dejavnostmi, ki ga
zaznamujejo še danes: šport, gledališče in vojaška vzgoja. Vse dejavnosti skupaj so ga
oblikovale in mu doprinesle staž, kakršnega ima še danes. Služenje vojaškega roka je opravil
v Šoli za rezervne oficirje pehote v Bileći. Kasneje se je zaposlil v teritorialni obrambi. Kot
poveljnik Občinskega štaba teritorialne obrambe Krško se je v času slovenskega
osamosvajanja zoperstavil oddaji orožja vojaški sili Jugoslovanske ljudske armade. Velik
preskok v njegovi vojaški karieri nakazuje dejstvo, da je bil povabljen k sodelovanju v tajni
akciji Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) in iz tega naslova postal Načelnik
manevrske strukture narodne zaščite v Posavju. V času osamosvojitvene vojne za Slovenijo
je bil poveljnik 25. območnega štaba teritorialne obrambe.
Ključne besede: biografija, polkovnik, manevrska struktura narodne zaščite, osamosvojitvena
vojna za Slovenijo, teritorialna obramba.

Biography of Colonel Ernest Breznikar
This diploma thesis is generally a biography of Colonel Ernest Breznikar. The presentation of
his life represents his personal history, which, for easier understanding and placement in space
and time, interwines with national history. From Breznikar's birth to adolescence not only his
life but the history of Senovo, where he comes from, is described. It is precisely during his
youth that he began with the activities that still characterize him today: sports, theatre and
military education. All activities together shaped him and contributed to his intership, which
he still has today. He served his military service at the School for Reserve Infantry Officers in
Bileća. He later got a job in the Teritorrial Defense. As the commander of the municipal
headquarters of the Krško Teritorrial Defense he opposed the surrender of weapons to the
military force of the Yugoslav People's Army during the war for Slovenia's independence. A
big leap in his career is indicated by the fact that he was invited to participate in a secret
operation of the National Defense Maneuvering Structure and from this title became the Chief
of the National Defense Maneuvering Structure in Posavje. During the war of indepence for
Slovenia he was the commander of 25th regional headquarters of the Teritorial Defense.
Key words: biography, colonel, maneuvering structure of national protection, war of
independence of Slovenia, teritorial defense.
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1 Uvod

Dandanes smo priča mnogim interpretacijam zgodovine. Še zlasti ta težava narašča, ko je
govor o novejši zgodovini. Razlog je preprost, saj so zgodovinski viri sveži, v primerjavi s
sekundarnimi je primarnih virov več, spomin počasi bledi.
Skozi študij in vsakdan sem se prebijala skozi gore informacij o novejši zgodovini, govorim o
slovenski novejši zgodovini. Enostavno me je zanimala in vanjo sem se poglobila. Prišla sem
do spoznanja, da je ravno njena interpretacija velika težava. Posamezniki v določenem
zgodovinskem obdobju so dogodke doživljali in sprejemali drugače, bodisi dobro bodisi slabo.
Ampak s tem ni nič narobe, saj vsi ljudje ne moremo enako doživljati življenjskih situacij, še
posebej, če so le-te življenjskega pomena.
Nekako sem temo pripeljala do tega, da sem se posvetila osamosvojitveni vojni za Slovenijo.
Njena interpretacija gre v večini virov navzkriž že pri datumskem okvirju dogajanja, kaj šele
pri sami vsebini dogajanja. Žal moram potrditi, da so bila nekatera dejstva izrabljena politiki
in političnim glasovom v prid.
Ob prebiranju raznih virov in literature, zlasti osamosvojitvene vojne v Posavju, sem spoznala,
da težko govorimo o posameznikih in njihovih zaslugah, temveč je ključnega pomena, da na
osamosvajanje pogledamo z druge perspektive, torej osamosvajanje kot celota. Vsak
posamezen košček mozaika je pomemben za zgodovinske premike. Če se pomaknem še korak
nazaj v svoje raziskovanje, lahko na tej točki predstavim svojo odločitev, zakaj
osamosvojitvena vojna v Posavju in teme povezane z njo.
Razlog je v tem, da sem, od kar pomnim, priča anekdotam, lepim in manj lepim spominom,
raznovrstnim proslavam in prireditvam, ki kažejo, kako Posavci cenimo ljudi, ki so pustili
svoj pečat za samostojno Slovenijo. Eden izmed njih je tudi polkovnik Ernest Breznikar. To,
da ga poimenujem polkovnik, izhaja iz njegovega službovanja v vojski, sicer bi ga lahko
poimenovali: mož, oče, dedek, amaterski igralec, ribič, lovec, humorist, gospod, tovariš in
drugo, ali pa kar Enč, kot ga kličejo prijatelji. Razlog, zakaj ravno njega izpostavljam, je v
tem, da je bil v času osamosvojitvene vojne poveljnik 25. območnega štaba teritorialne
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obrambe. Skozi diplomsko delo tako želim prikazati njegovo življenje, ki se je vseskozi
gibalo okoli družine, a so ga močno zaznamovale družbene razmere in odnos do vojske.
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2 Metodologija

Diplomsko delo je, kot je razvidno iz naslova, biografija. Življenje polkovnika Breznikarja
sem predstavila s pomočjo časovne umestitve življenjske zgodbe na podlagi kronološkega
razvrščanja v časovne okvirje. Empirični del, ki je sestavljen na podlagi intervjuja s
polkovnikom Breznikarjem, je opis njegovega življenja, ki je umeščen v kontekst časa in
prostora. Na ta način sem analizirala, ali so bile polkovnikove vojaške in politične odločitve
upravičene v primerjavi z družbenimi pričakovanji in normami.
Biografijo sem predstavila kot družbeni konstrukt, ki je sestavni del družbenega sveta.
Življenje polkovnika Breznikarja je predstavljeno kot del velike družbene celote, vendar s
poudarkom na njegovem vplivu na to družbeno celoto, oziroma del nje. Analizirala sem
historične spremembe struktur skozi institucionalizacijo polkovnikove življenjske zgodbe.
Poleg tega sem analizirala zapise, vojaške dnevnike in fotografije, ki so vključeni v vsebino.
Pri teoretičnem delu so mi pomagali primarnimi in sekundarnimi pisnimi viri. Primerjava
obeh delov in njuna analiza je potekala na podlagi splošne zgodovine s pomočjo
mikrozgodovinske metode. Tako sem se fokusirala na zgodovino kraja in okolja, v katerem je
polkovnik deloval, hkrati tudi z vidika družbenih pričakovanj in stališč v določenem obdobju
njegovega življenja (Luthar, 1990). S pomočjo raziskovanja sem si zastavila dve hipotezi, ki
izhajata iz obdobja osamosvojitvene vojne za Slovenijo:
1. prva pomembna odločitev takratnega poveljnika OŠTO Krško Breznikarja je bilo odločna
zoperstavitev predaji orožja TO JLA.
2. ena izmed pomembnejših odločitev polkovnika Breznikarja, ki je v času osamosvojitvene
vojne za Slovenijo poveljeval 25. ObmŠTO, je bila, da se napad na letališče Cerklje ob Krki
izvede drugače, kot mu je narekovala republiška koordinacija. S to odločitvijo je bilo
ohranjeno marsikatero življenje, tako pripadnikov TO kot tudi nasprotne JLA v kompleksu
letališča.
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3 Mladinska leta

Slovenija se je v času med obema vojnama postopoma razvijala. Imela je kar dobro razvito
železniško infrastrukturo poleg starih industrijskih panog, med katere spada tudi rudarstvo, so
se začela razvijati podjetja novejših industrijskih panog. S tem velikim razmahom industrije je
zacvetela socialna podoba slovenske družbe. Prišlo je do razmaha šolstva, socialnega in
zdravstvenega varstva, ustanavljale so se fakultete, tudi časopisje je dobilo velik pomen
(Prunk 2008, 125-130). Tudi Senovo, kraj, od koder izhaja polkovnik Breznikar (v
nadaljevanju Breznikar), v tistem obdobju ni odražalo odklonskosti od industrijskodružbenega dogajanja na Slovenskem.
3.1.

Senovski premogovnik

Premogovnik na Senovem že od druge polovice osemnajstega stoletja daje poseben pečat
senovski kotlini in širši okolici. Najdba nahajališča premoga je pomenila velik preobrat v
razvoju senovske-brestaniške kotline, tako na industrijskem, družbenem kot kulturnem
področju.
Eden izmed lastnikov senovskega premogovnika, grof Oppersdorff je v začetku leta 1904
prodal premogovnik Trboveljski premokopni družbi (v nadaljevanju TPD) zaradi finančne
nestabilnosti. Prodaja je bila vzajemna, saj je TPD na ta način preprečila širjenje konkurence
in prevzela hrvaški trg. Šele pri koncu prve svetovne vojne, ko so novi lastniki ocenili, da ne
morejo več zadovoljiti potrebe svojega trga, so se odločili, da ponovno zaženejo premogovnik
(Seher, 1986, str. 19). Na ta način so v premogovniku potrebovali novo delovno silo. Z
vnovičnim zagonom premogovnika je bila potrebna tudi izgradnja ustrezne infrastrukture.
Senovo je doživelo poseben razcvet zlasti v času po prvi svetovni vojni. Vodstvo TPD-ja je
ocenilo, da se mora na Senovem formirati samostojno vodstvo premogovnika. Do junija 1918
so bila rešena kadrovska vprašanja, vendar se je pojavilo vprašanje o kadrovskih delavcih, saj
je bila večina ustreznega kadra še vedno na bojnih prizoriščih. Ker se je za vzpostavitev
premogovnika zavzemala tudi država, so na ta način začasno pridobivali pomožne vojaške
čete in vojne ujetnike, v smislu delovne sile. V obdobju med obema vojnama se je razvila vsa
premogovniška infrastruktura, velikega pomena pa je bila deležna železniška proga. Družba,
ki je upravljala s premogovnikom, se je zavedala tudi stanovanjske problematike. Spomladi
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1920 so pričeli z gradnjo tako imenovane uradniške kolonije, kasneje so postavili delavsko
kolonijo, samski dom, leta 1922 so napeljali trajni vodovod, postavila se je tudi prva trgovina
in zdravstvena enota. (Seher, str. 70)
Sprva je bilo kulturno umetniško društvo zgolj v sosednjem kraju Brestanica, vendar so se
Senovčani zavzemali za to, da bi imeli svoje društvo tudi na Senovem. Ustanovljeno je bilo
leta 1923. Bilo je bolj levo politično usmerjeno, s čimer je podkrepljeno dejstvo, da se je
razvijal delavski razred. Društvo je delovalo tudi v času narodnoosvobodilnega boja,
godbeniki so s pesmijo spodbujali partizane, saj so se jim v celotni sestavi pridružili. Osnovna
šola je bila na Senovem ustanovljena leta 1923. Odslej je na Senovo prihajalo učiteljstvo.
Sprva je pouk potekal v leseni baraki, po letu 1929 se je odvijal v popolnoma novi zgradbi,
kjer poteka še danes (Ojsteršek 2001). Ojsterškova je v svoji knjigi Eden drugmu ognja dajmo
zapisala tudi:
»…Po letu 1945 prireditve preveva svetlost, sočnost, kakršne dotlej še ni bilo čutiti.
Osvoboditveni zanos je bil velik, optimizem brezmejen, zmaga je pomenila narodno
osvoboditev in zlom starih družbenih odnosov.«
Breznikarjev oče Filip, ki je v kraj prišel iz Marije Reke nad Trbovljami, je svoja mladinska
leta preživel v Nemčiji, saj so bili starši delovni migranti. Tam se je naučil jezika in gotice. V
Slovenijo so se vrnili približno 1918. leta. Oče se je zaposlil kot rudar sprva v Trbovljah, nato
se je preselil na Senovo in okoli leta 1920 začel delati v premogovniku na Senovem. Tukaj se
je spoznal z ženo Ano Kaplan, s katero sta si ustvarila družino, v kateri je bilo pet otrok,
Ernest je bil najmlajši. Živeli so v naprednem duhu proletariata, s to mislijo so bili vzgojeni
tudi otroci. Ni bilo pomanjkanja niti razkošja. Bili so povprečna delavska družina na Senovem
(Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
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Slika 1.1 : Delovna knjižica F. Breznikarja, osebni arhiv E.B.
Očeta je v času druge svetovne vojne nemška oblast, ki je prevzela premogovnik, vzela za
svojega, saj je obvladal nemški jezik in bil izobražen. Občasno je služil kot tolmač. Pri
svojem delu je marsikdaj spoznal namere okupatorja, ki so bile življenjskega pomena za
Senovčane. Opozarjal jih je in s tem marsikomu rešil življenje. Ker so ga kasneje odkrili, je
šel tudi sam leta 1944 med partizane. Kot je že bilo omenjeno, je šel celotni sestav senovske
godbe med partizane, med njimi tudi Breznikarjev starejši brat (Breznikar, osebni intervju,
2020, 12. junij).
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Konec leta 1943 je bila partizanska vojska priznana kot zavezniška vojaška sila. Leto kasneje
se je zgodil premik. V začetku januarja se je glavni štab odločil za odločilno potezo - pohod
XIV. divizije z Dolenjske na Štajersko. Šli so tudi skozi Senovo, kar je med Senovčani
sprožilo val zanimanja in so se množično pridruževali partizanom (Prunk, 150).
3.2.

Kulturno življenje na Senovem

Po koncu vojne je bilo posebej živahno v delavskih sredinah. Poleg okrepljenega rudarjenja je
bilo zelo močno in razgibano tudi kulturno življenje: pevski zbori, gledališče, godba. V
Breznikarjevi družini so bili vsi aktivni člani v okviru Delavskega kulturnega društva
Svoboda Senovo. Ena izmed sester je bila v mladinski brigadi Brčko - Banovići, ko se je
gradila železniška proga. Vsak član družine je doprinesel k temu, da se je Senovo čimprej
opomoglo po vojnem času. Oče je napredoval v službi. Bili so vpeti v vse pore družbenega
življenja (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
Na Senovem je bil prevladujoči rudarski poklic. Kakšno je bilo rudarsko življenje ne bomo
posebej izpostavljali, lahko pa trdimo, da je vsak posameznik živel dve življenji. Enega v jami,
drugega na svobodi. Zaradi vsakodnevnega stresa je razumljiv razlog, da se je marsikdo
odločil razbremeniti svoj vsakdan ravno v kulturi. Delovanje v različnih sekcijah kulturnega
društva je pomenilo večje tovarištvo in solidarnost, hkrati pa so bili deležni večjega ugleda s
strani ostalih Senovčanov, kot tudi nadrejenih v premogovniku. Najbolj znane sekcije
Delavskega kulturnega društva Svoboda so bile: godba na pihala, pevski zbori ter gledališka
(Ojsteršek, 31, 32).
Ernest Breznikar se je rodil 20. junija 1942 v Stari koloniji na Senovem. Imel je starejši sestri
Viko in Erno, brata Mirka, Adi je umrl v petnajstem letu starosti zaradi krvnega raka. Opisuje
se kot živahnega, radovednega otroka, hkrati je bil od vseh strani deležen pozornosti, zlasti
zaradi smrti brata in starostne razlike, saj je bila sestra Vika kar 17 let starejša. Osnovno šolo
je obiskoval na Senovem, ob vstopu je bil star sedem let. Šola mu ni vzbujala posebnega
zanimanja, zato je ponavljal drugi razred. Rekli so mu, da je tako prav, da bo malo odrastel in
se streznil. Prav so imeli. Po petem razredu se je prvič pojavil na gledališkem odru in od tedaj
redno sodeloval na šolskih predstavah. Poleg tega ga je zanimal tudi šport, zlasti atletika in
strelstvo. Kot se spominja, je bilo na Senovem zelo kvalitetno strelsko društvo Boris Kidrič.
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Gledališče, adrenalin in strelstvo so v njem prebudili navdušenje nad timskim duhom in
vojaškim poklicem (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
Leta 2001 je Ojsterškova, nekdanja učiteljica na Osnovni šoli XIV. divizije Senovo in
osrednja režiserka na senovskem odru v svojem delu Eden drugmu ognja dajmo, takole
zapisala o Breznikarju: »…Kaj naj vam napišem o Ernestu Breznikarju? Saj vse veste. Morda
to, da si večina ljubiteljev našega gledališča ne predstavlja predstave brez njega…//…Seveda
pa to, da je odigral že mnogo vlog, da je za vlogo grobarja v komediji Na svidenje nad
zvezdami prejel najvišje možno priznanje za amaterskega igralca – nagrado Staneta Severja.«
V nadaljevanju knjige je Ojsterškova objavila tudi intervju, ki ga je opravila z Breznikarjem.
Na vprašanje o njegovem prizadevanju, da vsekakor pride na vaje v gledališče, četudi v
vojaški uniformi ali pa ga pripelje službeno vozilo direktno iz ministrstva, je želela povezati z
dejstvom, da se je odgovornosti naučil v vojski, dejal je: »Ne, ta občutek odgovornosti je v
meni. Mogoče je prirojen. Ne vem. Gotovo je močnejši zaradi vojaške službe, kjer ni
opravičevanja. Sam čutim odgovornost do ljudi, ki ne morejo delati ker nekdo manjka…//.«
(intervju z Breznikarjem, v Eden drugmu ognja dajmo 2002).
3.3.

Breznikarjev športni duh in vključevanje v predvojaško vzgojo

Po zaključeni osemletki je bilo aktualno, da so se mladi fantje učili za kovača, električarja ali
pa ključavničarja. Sam je izbral poklicno šolo za ključavničarja v Krškem. V tem času so se
njegove izvenšolske aktivnosti poglabljale. Prostovoljno se je vključil v predvojaško vzgojo,
katere aktivnosti je organiziral Odsek za ljudsko obrambo občine Krško. Prirejali so tudi
veliko tekmovanj, zlasti v orientacijskih pohodov, in tekov in se posvečali spoznavanju
vojaških veščin. Sam je bil neprestano vpet v tekmovanja, saj je ustrezal vsem kriterijem, ki
so bili za to potrebni: bil je hiter, znal je streljati in poznal je osnovne vojaške veščine. Za tiste,
ki so tekmovali, so bile dejavnosti razpete skozi celo leto, sicer je bila predvojaška vzgoja
obvezna za vse mlade fante 14 dni na leto. Bil je stalni član ekipe predvojaške vzgoje v
Krškem, tekmovali so tudi na maratonu ob žici okupirane Ljubljane. Med počitnicami je
sodeloval tudi v mladinski delovni brigadi (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
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Slika 2.2 : Ob žici okupirane Ljubljane leta 1961, Breznikar spodaj drugi z leve, osebni arhiv
E. B.
Predvojaška vzgoja je nastajala v začetku leta 1948 in se skozi leta razvijala. Eden izmed
pomembnih ciljev je bil ta, da je krepila kasnejše generacije vojaških obveznikov. Namen je
bil, da seznanijo mlade fante z vojaškimi veščinami, bolj natančno, da jih pripravijo. Mladinci
so tako odhajali v vojašnice z večjim znanjem, zato so tudi lažje in hitreje opravili služenje
vojaškega roka. To je pozitivno vplivalo na njihove službe in družine. Poleg tega so
predvojaško vzgojo opravljali doma. Bila je obvezna za vse mladince po sedemnajstem letu,
izjema so bili fantje in punce, ki so opravljali vojaško vzgojo v rednem učnem programu.
Bodisi na srednjih šolah bodisi univerzah. Bistveno je bilo, da je neposredno organizacijo vaj
in pouka predvojaške vzgoje opravljala prosvetna oblast v posameznem kraju (Dolenjski list,
28. 1. 1956.)
3.4.

Prva poklicna pot

Breznikar se je kmalu po poklicni šoli zaposlil v premogovniku na Senovem. Bil je
vzdrževalec rudniških naprav, zlasti vozičkov, ventilatorjev, gasilnih aparatov in podobno. Še
vedno je bil aktiven v gledališču, ravno na odru se je zaljubil v ženo Ano, s katero se je
poročil, bila sta sošolca že v osnovni šoli, vendar se nista družila. S tem se je zgodila
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prelomnica v njegovem življenju. Po eni strani se mu je krog aktivnosti razširil, recimo na
lovstvo in aktivnejšo vlogo v gledališču, po drugi strani ni imel časa za treninge atletike v
Celju pri Kladivarju. Žal mu je bilo prijateljev, družbe, ki jo je spoznal v atletskih krogih.
Pravi, da je bila to težka odločitev, še vedno ima v spominu dres, trenirko, športne copate, ki
so jih dobili (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
Leta 1953 sta bila v ljudski skupščini Ljudske republike Jugoslavije sprejeta zakona o
temeljih družbene in politične ureditve. To je pomenilo uvedbo samoupravljanja gospodarstva,
njegovo širjenje ter posledično dvig življenjskega standarda (Prunk, str. 166). Tudi senovski
premogovnik je deloval pod vodstvom delavskega sveta (Seher, str. 157). Najbolj
usposobljeni člani Zveze komunistov so opravljali najbolj odgovore funkcije v družbenopolitičnih organizacijah, delovni aktivisti so poželi ugled med zaposlenimi (Seher, str. 250).
Tudi Breznikar je ob svoji polnoletnosti postal član Zveze komunistov, kar je bil pogoj za
nastop v šoli rezervnih oficirjev pehote v Bileći (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
3.5.

Šola rezervnih oficirjev pehote Bileća

Ko je bil najstarejši sin Matjaž star 5 mesecev, leta 1963, je odšel v šolo za rezervne oficirje
pehote v Bilećo (v nadaljevanju ŠROP Bileća). V šolo vojaških oficirjev so do takrat smeli le
tisti, ki so imeli opravljeno srednjo ali visoko šolo, ne pa tisti s poklicno izobrazbo, kakršno je
imel sam. Bil je prva generacija, ko so vključili tudi tiste s poklicnimi šolami. Vse njegove
dotedanje športne in vojaške aktivnosti so prispevale k temu, da je postal kandidat za šolo za
rezervne oficirje (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
ŠROP Bileća je bila kot del vojske Socialistične federativne republike Jugoslavije –
Jugoslovanske ljudske armade, ustanovljena 18. junija 1956. Šola je pred tem delovala na več
mestih, tudi v Novemu mestu. Izvajali so polletne posebne programe, kjer so se šolali bodoči
rezervni oficirji pehote (Butina, str. 21).
Šola je imela priznan status enakovredne šole s podobnimi civilnimi ustanovami. Kmalu je
dobila sloves zelo zahtevne vojaške šole. Kot je zapisal Vasja Butina v svojem delu Bilečanec
Vasja: »Vsekakor je bila najboljša šola za rezervne oficirje in, po ocenah vojaških
poznavalcev z vsega sveta, ena najbolj kvalitetnih vojaških šol tega namena v tistem času.«
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V šoli si se moral zglasiti s pozivom, kot pravi Breznikar, dobil si vse potrebne informacije
kje in kdaj se moraš javiti ter denar za karto - prevoz za vlak. Iz Brestanice je najprej potoval
v Zagreb, kjer jih je čakala vojaška policija, ki so jih usmerjali gleda na vojno pošto. Nato v
Sarajevo, kjer je bila podobna zadeva. V spominu ima potovanje iz Sarajeva do Bileće s tako
imenovanim »ćirom« v živinskem vagonu.
Ko so prišli v vojašnico, je bil prvi teden namenjen zbiranju vseh vpoklicanih. V naslednjem
tednu so jih začeli formirati v čete in vode. Sam se bil v drugem bataljonu, bila sta dva, v
četrti četi. Po prihodu vseh vpoklicanih so se pripravljali na prisego, priprave so trajale
štirinajst dni. Po prisegi so imeli prvič prost izhod po Bileći. Nato je sledilo učenje in
treniranje. Vsak posameznik je dobil knjige, nekatere so bile celo v cirilici. Šlo je za učbenike
z vojaško vsebino, s pomočjo katerih so se učili. Pouk je potekal v učilnicah, kjer so predavali
usposobljeni vojaki najvišjih činov. Del usposabljanja so opravljali na terenu in poligonih.
Sledili so tudi pisni preizkusi znanja in izpiti. Za uspešno zaključeno šolanje si moral oba dela,
tako teoretičnega kot praktičnega zaključiti pozitivno. Vmes so imeli tudi pohode, nekateri so
trajali dva dni, tudi po 42 km marša, z vso bojno opremo v vsakem vremenu. Imeli so
določena usposabljanja na terenu, da so pridobivali kondicijo. Breznikar je bil od rane
mladosti strasten športnik, zato ni bilo dvoma, da se ne bi udeležil prvenstva šole v atletiki v
Mostarju. Bil je prvak šole na 3000 metrov. Prvenstvo je trajalo štiri dni. Kot pravi, je bil
prostovoljec: »Skoraj vsakodnevno so nam ponujali izzive, na katere sem se vedno javil.
Včasih sem se zafrknil, včasih sem pa dobro skozi prišel na ta račun. Tudi med predavanji
sem se velikokrat sam javil. Pri tem mi je pomagalo lastno razmišljanje in že do tedaj
določene izkušnje iz časov predvojaške šole.«
Po šolanju v Bileći je bil napoten na stažiranje v Banjo Luko, kjer je moral pridobljeno
teoretično znanje pokazati tudi v praksi. Dobil je položaj komandirja pehotnega voda kot
stažist, kjer je moral pokazati vsa znanja pehotnega usposabljanja. Bistvenega pomena, kot
pravi, je bilo tudi to, da si znal delovati s skupino ljudi. Po eni strani znati predati vojaško
strokovno znanje in po drugi delo z ljudmi, v smislu prepoznavanja karakterja za lažjo
določitev metode za motivacijo. »Lahko trdim, da je bila moja enota uspešna, dobro smo
sodelovali, zame osebno pa je bila to velika izkušnja pri delu z ljudmi. To znanje sem
poglabljal in kasneje mi je še kako koristilo. Imeti dober odnos z ljudmi je bistvenega pomena,
graditi duh tovarištva in kolektiv.« (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
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Stažiranje je trajalo pol leta in s tem je Breznikar tudi zaključil vojaško izobraževanje.
Pridobil je čin podporočnika. Z vrnitvijo na Senovo ga je v premogovniku čakalo delovno
mesto. Istega leta pa je tudi nastopil kot inštruktor predvojaške vzgoje, kjer je vso pridobljeno
znanje poglabljal in nadgrajeval.
Dr. Božo Repe je v predgovoru knjige Bilečanec Vasja zapisal, da je bilo o življenju v času
organizacijskih sprememb in vloge Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljevanju JLA) bore
malo zapisanega, čeprav je le-to en bistven pogled na tedanje usposabljanje vojakov. Poleg
tega je omenil, da je v osamosvojitveni vojni, katere jedro je bila teritorialna obramba (v
nadaljevanju TO), sodelovalo okrog 6000 oficirjev, ki so nastopali v omenjeni vojaški šoli
(Repe v Butina, str. 6).
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4 Vključevanje v teritorialno obrambo

Leta 1968 je bila okupacija Češkoslovaške tudi opozorilni znak za Jugoslavijo. S tem
napadom se je ogroženo počutila tudi Jugoslavija, zato se je politični vrh odločil, da odpravi
monopol JLA. Iz tega razloga je bila jeseni istega leta ustanovljena TO po vseh republikah
nekdanje skupne države Jugoslavije. Glavni štab je bil ustanovljen 20. novembra leta 1968,
kmalu tudi conski štabi in enote. Slovenija je za svojo teritorialno obrambo namenila
precejšni del sredstev. Vzpostavljanje delovanja se je odvijalo počasi, kasneje so dosegli
visoko raven organiziranosti, učinkovitosti in opremljenosti (Švajncer, 1992, str. 12).
Odlok o ustanovitvi štaba za splošno ljudsko obrambo Socialistične republike Slovenije je
izdal Izvršni svet Skupščine novembra 1968. Njegovo glavno vodilo je bil zadnji odstavek, ki
je navajal, da je štab samostojno institucija, odgovoren je za sodelovanje z JLA (Teropšič,
2018, str. 9).
Po pričanju Breznikarja so bili inštruktorji predvojaške vzgoje neposredno vpleteni v
formiranje enot TO. Bil je poimenovan za poveljnika voda 1. čete Kozjanskega odreda.
»Vojaki smo se med seboj poznali. Nismo imeli posebnih usposabljanj, imeli smo zgolj
uniforme in seznanjeni smo bili z razporedom dela. Prva usposabljanja so se začela leta 1970.
Za oborožitev smo v glavnem imeli trofejna orožja, ki smo jih dobili od JLA.«
V obdobju pred profesionalnim nastopom v TO je Breznikar izpostavil sodelovanje enote, v
kateri je bil sam, na velikem manevru Svoboda 71. Šlo je za vojaško vajo, kjer so se vojaki
preizkušali v tem, kako bi bilo, če bi se v Jugoslaviji res začela vojna. Šlo je za tretji največji
manever v povojnem času. Vsesplošna jugoslovanska vojaška vaja je predstavljala
partizansko vojskovanje, hkrati je bil poudarek na sodelovanju vojske s civilnim
prebivalstvom, kar je pomenilo, da so zaigrali tudi v vlogi sovražnika (Dolenjski list, 1971).
Bataljon, v katerem je deloval Breznikar, je bil določen za obrambo letališča Cerklje ob Krki,
kamor je napadla JLA s svojim padalskim desantom (Maraš v Ravbar, 2019, str. 326).
Po manevru Svoboda 71 so krški teritorialci dobili nove uniforme, pridobili nove pripadnike,
kar je pomenilo, da se je štab posodabljal, kot priča Breznikar. Krška občina, kot
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ustanoviteljica TO, je financirala sodobno opremo in orožje, kar je bilo bistvenega pomena za
razvoj.
Leta 1970 je Občina Krško izdala Odlok o organizaciji in izvajanju nekaterih priprav za
narodno obrambo na območju občine Krško. V drugem in tretjem členu odloka je bilo
zapisano, da se ustanovijo enote in službe teritorialne obrambe občine, krajevnih skupnosti in
delovnih organizacij, v skladu z občinskim razvojnim načrtom. Sestavo enot in služb skupaj z
organizacijo le-teh je določal Svet za narodno obrambo (Dolenjski list, 1970). V občini Krško
je svojo poklicno dolžnost kot prvi vodja obrambnih priprav leta 1971 prevzel Slavko Šribar,
med letoma 1973 in 1974 mu je sledil Ivan Srpčič.
Leta 1974 se je odprla možnost zaposlitve. Breznikar je tedaj delal v podjetju Sigmat v
Brestanici, kjer je bil s službo načeloma zadovoljen. Nazadnje je bil vodja kontrole gotovih
izdelkov. Opravil je večerno delovodsko šolo in si s tem pridobil peto stopnjo izobrazbe,
hkrati je bil prisoten na gledaliških odrih in v lovstvu. Iz Sekretariata za ljudsko obrambo
Občine Krško so ga povabili na razgovor, saj je izpolnjeval pogoje za vodjo obrambnih
priprav. Spominja se kakšna občutja so bila ob dejstvu, da lahko hobi postane služba:
»Ponujena služba je bila zame nov izziv, smer mi odgovarja, saj je dinamična, vedno je nekaj
novega, seveda tudi boljši status - plača, zato nisem veliko razmišljal.«
Zvezni Zakon o ljudski obrambi iz leta 1974 je imel prvič določeno, da oborožene sile države
Jugoslavije skupaj tvorijo celoto oboroženih sil, kar pomeni, da so organizirane v formacije
Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljevanju JLA) in Teritorialne obrambe. Bistveno je bilo,
da je JLA predstavljala skupno oboroženo silo, TO pa je bila najširša organizirana oblika
oboroženega ljudskega odpora. Zakon je obe oboroženi sili obravnaval enako, hkrati dopuščal
njuno sodelovanje (Teropšič, M. 2018, str. 15).
Leta 1975 so bili uradno ustanovljeni območni štabi teritorialne obrambe (v nadaljevanju
OŠTO), s čimer je Breznikar postal komandant Teritorialne obrambe Občine Krško. Do leta
1980 je bil OŠTO Krško podrejen Pokrajinskemu štabu teritorialne obrambe (v nadaljevanju
PŠTO) Dolenjska. Imeli so svoj programski in finančni načrt, bistveno je bilo, da so
izpolnjevali potrebe območja. Hkrati je bil Breznikar pod okriljem Zveze rezervnih vojaških
starešin Krško odgovoren za predvojaška usposabljanja in tekmovanja s področja obrambe.
Dolžnost je sprejel 16. novembra 1974 (Maraš v Ravbar, 2019, str. 326).
20

Prvega decembra istega leta je v Krško prišel Josip Broz Tito, takratni predsednik
Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ), z namenom, da položi
temeljni kamen Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju NEK). Za potrebe varovanja
NEK je bil ustanovljen lahki artilerijsko-raketni divizion (LARD) protizračne obrambe (PZO).
S tem namenom je NEK zagotovila finančna sredstva za delovanje TO v Krškem: oborožitev,
uniforme ter ostalo opremo (prav tam, str. 327).
Ena izmed večjih nalog, po pričanju Breznikarja, je bilo kasnejše varovanje NEK: »Odločitev
republiškega vodstva je bila, takrat ga je vodil generalpolkovnik Branko Jerkič, specialist za
protizračno obrambo, da se za potrebe varovanja NEK, formira enota protizračne obrambe. S
tem se je začelo naše sodelovanje z NEK ter z njihovo varnostno službo. To sodelovanje nam
je v času osamosvajanja še kako prišlo prav.«

Slika 3.3 : OŠTO Krško, Breznikar na sredini spodaj, v M. Teropšič: Posavski teritorialci vojni bojevniki.
Leta 1980 se je TO Slovenije reorganizirala. Število pokrajin se je povečalo na trinajst, prej
jih je bilo šest. V Posavju je bil ustanovljen PŠTO Posavje s sedežem v Brežicah, kamor so
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spadali trije OŠTO: Krško, Sevnica in Brežice. Po letu 1985 je bila TO Posavja večkrat
razglašena za najboljšo TO v takratni Republiki Sloveniji. Zahvalo gre pripisati
usposobljenosti štabov, prav tako tudi poveljstev in enot (Teropšič, 2018, str. 37).
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5 Obdobje pred osamosvojitveno vojno

5.1.

Ukaz 625/1-90

JLA je delovala kot sedma republika znotraj SFRJ, saj je imela svoje mreže razpete na vsa
področja delovanja, ni imela nadzora niti s strani parlamenta niti javnosti, ob enem pa je bila
najdražja državna inštitucija. Slovenski vrh tistega časa je bil sklepčen glede dejstva, da je
JLA steber družbene elite in za zrušitev le-te morajo udariti po vojski (Repe, str.201 ).
Med zasedanjem skupščine Republike Slovenije, 17. maja 1990, je predsedstvo dobivalo
informacije s strani županov slovenskih občin ter drugih kanalov, da JLA odvaža orožje iz
občinskih skladišč neznano kam. Šlo je za akcijo razorožitve TO s strani JLA, ki jo je sprejel
Vojni svet konec aprila 1990 v Beogradu, katerega se je udeležil tudi poveljnik slovenskega
republiškega štaba TO, general Hočevar. Predaja orožja je potekala po ukazu številka 6251-90
z začetkom 15. maja 1990. Ukaz so prejeli poveljniki 13 PŠTO, med njimi Ignac Regovič, ki
je bil komandant PŠTO Posavje (Janša, Premiki, 31-65). Bile so občine, ki kljub ukazu orožja
niso predele. V Posavju sta bili to občina Brežice in občina Krško.
Breznikar, kot načelnik OŠTO Krško, je od Regoviča prejel ukaz o predaji orožja. Bilo je
jasno, da gre za sumljive okoliščine, zato so se istega dne dobili na sedežu PŠTO Posavje:
poveljnik OŠTO Brežice Mitja Teropšič, poveljnik OŠTO Sevnica Ivan Božič, komandant
PŠTO Posavje in njegova ožja ekipa ter Breznikar, kot poveljnik OŠTO Krško. Stvari se niso
razjasnile, saj niso dobili najpomembnejšega odgovora na vprašanje, ali republiški organi
vedo in soglašajo z izrečeno direktivo. Ker je bila situacija preveč sumljiva, so se naslednji
dan sestali vsi trije poveljniki OŠTO, skupaj z župani in predsedniki občin, povabljen je bil
tudi komandant Regovič, ki je vztrajal pri svojem, da se orožje mora oddati. Kasneje so dobili
informacijo, da so bila njihova predvidevanja pravilna in da predsedstvo republike ni vedelo
za izdani ukaz. Potrebno je bilo hitro reagirati in zavarovati orožje, ki je bilo v skladišču
OŠTO Krško (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
V Posavju so imeli vsi trije občinski štabi TO nova skladišča zunaj kompleksov JLA, v
katerih so hranili pehotno oborožitev ter ostalo vojaško opremo. To je bil velik predpogoj, da
so se uprli oddaji orožja. JLA je uspelo vojaško oborožitev odpeljati zgolj iz skladišča OŠTO
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Sevnica. Štaba Brežice in Krško sta takoj uvedla stalno stražo (Stušek, Koselj in Zvonar v
Pozvek in drugi, 2011, str. 107,108).
5.2.

Operacija 2-1-13-62

Idejo operacije 2-1-13-62 je zasnoval Tone Krkovič. Ime operacije je sestavljeno iz ključnih
ljudi, ki so sodelovali v njej. Število dve pomeni ministra Janeza Janšo in Igorja Bavčarja, ena
predstavlja organizacijskega vodjo Toneta Krkoviča, trinajst predstavlja pokrajinske načelnike,
med njimi tudi Breznikar, ter dvainšestdeset načelnikov občinskih štabov (Krkovič v Mikulič,
2005, str. 59).
»Ko se je posameznik odločil za sodelovanje v organizaciji, sva si v določeni obliki, na
prijateljski način, dala zaobljubo, vse je potekalo brez ceremoniala. To je bila zaobljuba na
življenje.« (prav tam) To so bili začetki delovanja Manevrske strukture narodne zaščite (v
nadaljevanju MSNZ).
Tisti kadri TO, ki orožja niso predali, so pokazali svojo odločnost. Na drugi strani je odpor
pobiranju orožja TO, za katerega je bilo zasluženo predsedstvo Republike Slovenije, pokazal
novo priložnost. Nastala je organizirana in konspirativna akcija MSNZ. Njen osnovni namen
je bil varovanje ukrepov, ki jih je sprejela Republika Slovenija v času osamosvajanja. Poleg
tega je bila tudi sredstvo republiških organov in predsedstva, s pomočjo katerega so vodili
teritorialno obrambo Slovenije. Oblikovanje MSNZ je predstavljalo prehodno rešitev, dokler
se ne bi rešila kadrovska in organizacijska vprašanja znotraj TO Republike Slovenije. Na
ravni republike so akcije koordinirali: Igor Bavčar, Janez Janša, Vinko Beznik in Tone
Krkovič. Slednji je na sestanku 23. avgusta 1990 predstavil organizacijsko shemo MSNZ,
vključno z občinami, imeni in priimki (Janša, 1992, str. 51, 52).
»V avgustu 1990 je prišel na sedež OBTO Krško, kateremu sem poveljeval, moj znanec Miha
Butara mlajši. Sprva sem si mislil, da gre za obisk, a kmalu ugotovil, da ima Butara konkretne
namene. Prvenstveno je bilo, da me seznani s Tonetom Krkovičem, katerega sem do takrat le
malo poznal. S Krkovičem sva se sestala še isti dan nekje na pobočju Gorjancev. Pogovor je
potekal v smislu, ali sem pripravljen za mlado slovensko državo narediti nekaj več.«
(Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
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Na ta način se je Breznikar prvič seznanil z MSNZ, čigar bistvo je bilo, da to akcijo podpira
najvišje slovensko vodstvo. Od tedaj sta se s Krkovičem večkrat sestajala. Prve konkretne
naloge, ki jih je moral opraviti so bile:
-

poiskati sodelavce iz občinskih štabov,

-

oceniti kapacitete orožja, steliva in ostalih sredstev,

-

oceniti stanje v enotah TO, v smislu pripravljenosti poveljniškega kadra za delovanje.

V začetku septembra je Breznikar oblikoval svojo ekipo na ravni pokrajine Posavje iz vseh
treh posavskih občin. Nastala je ekipa v sestavi:
-

Ernest Breznikar, načelnik Pokrajinskega štaba narodne zaščite (v nadaljevanju PŠNZ)

Posavje,
-

Stane Zlobko, namestnik načelnika PŠNZ Posavje,

-

Mitja Teropšič, načelnik Občinskega štaba narodne zaščite (v nadaljevanju OŠNZ)

Brežice,
-

Martin Škorc, načelnik OŠNZ Krško ter

-

Ivan Božič, načelnik OŠNZ Sevnica (Breznikar v Teropšič, 2001, str. 29).

Poudariti je potrebno dejstvo, da ni smel pri tajni operaciji sodelovati nihče iz PŠTO Posavje.
Na enem izmed prvih srečanj izvršne skupščine republiškega sekretariata (v nadaljevanju IS
RS) so bili navzoči minister Bavčar, minister Janša, predsednik IS RS Peterle in predsednik
Kučan. Zadeve so stekle neverjetno hitro, tudi Krkovič je bil neizprosen pri izvedbi nalog.
Delovni čas za posavsko ekipo je trajal cel dan. V skladu z rednim delom, ki so ga opravljali
dopoldan, so se popoldan in v večernih urah sestajali na sestankih. Breznikar je ponoči
velikokrat sam odšel na srečanje v Ljubljano ali drugi kraj, bodisi s Krkovičem bodisi z
ostalimi pomembnimi subjekti pri samem projektu.
»Vmes je ves čas potekalo usposabljanje kadra, kar je zajemalo formiranje operativnih grup
narodne zaščite, snovali so se načrti za borbeno delovanje, usposabljanje starešinskega kadra,
kakor tudi posameznih skupin, posebno pozornost pa smo posvetili borbeni morali in zavesti

25

posameznika, saj je formiranje skupin potekalo na bazi prostovoljstva.« (Breznikar, osebni
intervju, 2020, 12. junij).
Republika Slovenija je svojo neodvisnost razglasila 25. junija 1991. Ponoči med 26. in 27.
junijem so prejeli obvestilo, da se enote JLA približujejo Sloveniji, njihov namen je bil
preprečiti neodvisnost Slovenije. Predsedstvo Slovenije je soglasno potrdilo, naj se
nemudoma aktivirajo ukrepi iz obrambnega načrta, kar je zajemalo tudi uporabo sil
oborožitve slovenske TO in policije (Prunk, 2008, str.:213).
Datum razglasitve Republike Slovenije je bilo sprva načrtovan na dan 26. junij 1990, vendar
da bi bili korak pred JLA, so jo razglasili dan prej in tako prehiteli morebitne ukrepe JLA
(Švajncer, 1993, str: 18). Politični razvoj dogodkov v Sloveniji je napovedoval konflikt, ki mu
ni bilo mogoče ubežati.
Dne 28. septembra 1990 je slovenska skupščina sprejela ustavni dopolnili 96 in 97 k Ustavi
Republike Slovenije, kar je pomenilo, da se pristojnosti v primeru miru ali izrednih razmer,
prenesejo na republiško predsedstvo (Janša 1992, str:73).
Na podlagi odločbe Republiškega sekretariata (Odločba je del priloge diplomskega dela), je
razvidno, da je bil Breznikar s 1. junijem 1991 sprejet v delovno razmerje kot poveljnik TO
območja. Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije je bil izdan na podlagi
formacije stalne sestave 25. območnega štaba TO Brežice, podpisal ga je republiški sekretar
Janez Janša.
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6 Osamosvojitvena vojna za Slovenijo

Osamosvojitvena vojna v Sloveniji je pomenila odcepitev od nekdanje skupne SFRJ, kar je
bistveno, saj ni šlo za klasično vojno, spopadali so se ljudje iz skupne države, ob enem pa
služili isti vojski. Zanimivost je tudi ta, da so se med seboj sporazumevali preko telefonskih
zvez in pisnih zaznamkov, seveda ne na prijazen način. S stopnjevanjem vojaških napetosti in
prvimi spopadi je zadeva postala nepredvidljiva in neobvladljiva (Repe, 2002, str:293). Prvi
ukaz za bojno delovanje je podpisal načelnik Republiškega štaba teritorialne obrambe (v
nadaljevanju RŠTO), 27. junija 1991 ob 9:50 uri (Švajncer, 1993, str. 29).

6.1.

Posavje v vojni za osamosvojitev

Breznikar je v vojni za osamosvojitev Slovenije odigral pomembno vlogo, bil je poveljnik 25.
območnega štaba teritorialne obrambe (v nadaljevanju ObmŠTO) Brežice. Nosil je
odgovornost, ki se je kazala v poveljevanju in vodenju strateško organizirane formacije.
Prva bitka v Posavju je bila 27. junija 1991 v vasi Rigonce pri Dobovi. Prav tako isti dan so
posavski teritorialci izvedli minometni napad na letališče Cerklje ob Krki, s čimer so
onemogočili letalsko bazo nasprotne JLA. 2. julija 1991 je nasprotna JLA prodirala iz
Karlovca preko Pogancev in Medvedjeka ter se ustavila na barikadah v Krakovskem gozdu.
Zadnji in najpomembnejši poraz je nasprotna JLA doživela v Prilipah, kjer so posavski
teritorialci zaustavili oklepni bataljon JLA (Breznikar v Teropšič, 2013, str. 38-39).
6.2.

Začetek spopadov v Posavju

Ko je bila Republika Slovenija razglasila samostojnost, 26. junija 1991, so na območju
celotne države potekale slovesnosti, tudi na trgu v Brežicah, kjer je bila prisotna delegacija
območnega poveljstva. Kmalu so prejeli klic, da so začele prihajati informacije, da se
pričakovanja o intervenciji JLA uresničujejo. Posavski teritorialci so že bili na položajih,
okoli 800 jih je bilo mobiliziranih. Seveda brez točnih navodil, kako in kaj. Hierarhija
poveljevanja je potekala od republiške koordinacije do pokrajinskega štaba TO Novo mesto,
od tam pa v Brežice. Sprva je ukaz, informacijo ali navodilo sprejel dežurni v brežiškem štabu,
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nato seznanil poveljnika Breznikarja, ki je po štabni hierarhiji zadolževal podrejene o izvedbi
naloge (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
6.3.

Bitke v Posavju

Prva bitka je potekala v Rigoncah, 27. junija 1991. Iz pokrajinskega štaba je Breznikar prejel
povelje, da morajo kolono oklepnikov ustaviti.
»Sprva je bilo rečeno, da se odpira ogenj, kasneje dobim obvestilo, naj ga še ne odpiram, ker
seveda ni bilo direktne povezave, ni bilo telefona, dokler je poročilo prišlo, je trajalo.«
(Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij). Kolona se je premikala s hrvaške strani od
Bregane proti Čatežu, teritorialci so imeli nalogo, da onesposobijo oklepna vozila s
tromblonskimi kumulativnimi minami. Kasneje se je izkazalo, da niso bile dovolj dobre in da
je potreben umik, saj se je sovražna enota okrepila. Posledično je umrl Jernej Molan (Fink v
Teropšič, 2013: str. 134). Armada ni prebila naprej, vendar strah in žalost sta prevladovala.
Breznikar je prvo informacijo po spopadu dobil precej negativno, saj so mu v grobem javili,
da se ni dobro končalo. Kot pravi sam: »Čutil sem moralno odgovornost do padlega in
njegove družine, saj je vdova ostala brez moža in otroci brez očeta in vsa leta v službi, tudi po
koncu vojne, kar je bilo v moji moči, sem nudil družini pomoč.« (Breznikar, osebni intervju,
2020, 12. junij). Istega dne je bil izpeljan tudi napad na letališče Cerklje ob Krki, ki je veljalo
za edino armadno vojaško letališče v Sloveniji. Sovražnik je skozi cel dan strašil s poleti
helikopterjev in ostale aviacije tik nad naselji v Posavju. Breznikar je okoli četrte ure
popoldan prejel ukaz direktno iz republiške koordinacije, naj napadejo letališče z rajona Vihre,
od koder je bila precej neugodna situacija za napad. Zavedal se je, da je napad v danem
slučaju nemogoč, oziroma bi bile posledice boleče. Odločil se je, da napad izvedejo drugače.
Štab je tako sestavil nov bojni načrt, ki je bil izveden v časovnem zamiku par ur. Ukaz se je
izvršil na planoti nad Krško vasjo, od koder je bil uspešen. Teritorialci so izstrelili minomete
na letališko pisto, kar je med pripadniki JLA v samem kompleksu letališča povzročilo paniko.
Armadni avioni in helikopterji so se umaknili iz Cerkelj (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12.
junij).
Bitko v Medvedjeku je vodil pokrajinski štab TO, kar pomeni, da Breznikar ni neposredno
poveljeval. Pomembno je omeniti, da so intervencijski vod Krško, skupina za protioklepni
boj Krško, 174. protidiverzantski vod iz Brežic ter četa za posebne namene Krško, kateri so
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bili pod okriljem 25. ObmŠTO, sodelovali v omenjeni bitki. Zaradi neuspešne akcije v
Medvedjeku se je skupina oklepnih vozil približala Krakovskemu gozdu, kjer so imeli
postavljene minirane barikade, saj je od poveljnika Gutmana prejel ukaz, naj jih ustavijo.
Breznikar je določil svojega namestnika Mitjo Teropšiča ter Mira Ognjenovića, da
prevzameta poveljevanje in pogajanje, ki so se nanašala na predajo pripadnikov armade in o
zaplembi njihovih vozil. Ker niso želeli pristati na pogoje in ker se zadeva ni premikala, je
Breznikar izdal ukaz o napadu v jutranjih urah naslednjega dne. Potrebno je bilo tudi
poskrbeti za teritorialce po napadu, zato je vzpostavil linijo in se dogovoril za prevoz z
avtobusi ter tudi reševalno vozilo. Čakali so jih na vzporedni cesti Raka-Senuše. To je bilo
potrebno, saj so preko prisluškovanja armadi ugotovili, da načrtujejo napad z letalskim
posredovanjem. Po ognjenem udaru teritorialcev so ti res prišli. Vendar so napadali zaman,
saj na prizorišču bitke ni bilo nobenega teritorialca več, zato so streljali po svojih pripadnikih
(Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij). Med čakanjem na izid in na nasprotnikove
odgovore je bilo na republiški koordinacije vzdušje napeto. Ko so prejeli informacijo, da nad
Krakovskim gozdom letijo bojna letala vojnega letalstva armade, je Gutman prejel ukaz, naj
takoj umakne enote v gozd. Seveda ni bilo potrebno storiti ničesar, soj so bili posavski
teritorialci že na varnem (Švajncer, 1993, str. 65).
Zadnja bitka je bila 2. julija 1991 v Prilipah. Koloni, ki so jo zaustavili v Krakovskem gozdu,
je poleg bojnih letal vojnega letalstva armade prihajal na pomoč tudi oklepni bataljon iz
Jastrebarskega. Teritorialci so postavili barikado na avtocesti, zato so oklepniki bili prisiljeni
peljati po stranski cesti. »Po stranski cesti so se peljali po hribu navzgor, kjer so jih naši
streljali direktno v bok, bil je idealen prostor za zasedo. Poleg tega so imeli tudi sami tehnične
težave. Eden izmed tankov se je pokvaril, naslednji ni mogel mimo njega, skratka vse se jim
je zamešalo.« (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij). »Masaker« je nastal, ko so prispela
bojna letala in spuščala granate. Žal jih niso spuščala samo po svojih pripadnikih, z mislijo na
teritorialce, temveč tudi po civilistih, tovornjakarjih, ki so se prav tako zaradi barikad ustavili
na avtocesti (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
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7 Obdobje po vojni

7.1.

Politične razmere po vojni

Če primerjamo vojno dogajanje Slovenije s Hrvaško ali Srbijo, lahko rečemo, da je Slovenija
to dogajanje dobro prenesla. Razprava o tem, ali je TO Slovenije premagala mogočno JLA ali
se je JLA predala, je trajna, sklep naj poda stroka. V tistem času je bilo pomembnejše dejstvo,
da smo Slovenci dobili svojo lastno državo.
Dejstvo, da žrtev ni bilo veliko, gre prepisati dobrim pripravam in analizam, slovenskemu
vodstvu, prav tako tudi slovenskim politikom in diplomatom, ki so znali zagovarjati in braniti
vojaške uspehe (Repe, 2002, str. 317).
Izbira med vojno in mirom je vodila do pogajanj na Brionih, ki so se končala z Brionsko
deklaracijo. 7. julija 1991 so se na Brionih sestali Evropska skupnost, kot posrednik. Do
pogajanj je prišlo iz jasnega razloga. Slovenija je zmagovalka desetdnevne vojne proti veliko
večji in močnejši nasprotni JLA, kar je prineslo val nestrinjanj, negotovosti in dodatnega
strahu pred vnovičnim napadom. Evropska skupnost kot posrednik se je vmešala zaradi strahu
pred širitvijo vojne izven meja takratne Jugoslavije, hkrati so bila prepričanja, da je
Jugoslavija kot celota edina struktura, ki lahko zagotavlja stabilnost na Balkanu (Košir in
drugi, 1992, str. 6). Kljub nekakšnem nelagodnem okolju, v smislu, da brionska deklaracija ne
pomeni nič dobrega, so jo slovenski poslanci sprejeli. Sledilo je mednarodno priznavanje
Slovenije, ki je bilo v veliki meri povezano z vojno, ki se je istočasno odvijala na Hrvaškem,
saj je javnost obravnava obe državi enako, kar ni imelo smisla. Ko je postalo jasno, da se
vojna končuje, oziroma so se končale vse vojaške aktivnosti, je začelo vreti na slovenskem
političnem parketu.
7.2.

Zaposlitev v slovenski vojski

Po koncu vojaških spopadov so se začele vojaške aktivnosti na drugih področjih, kot je
dogovarjanje o vojnem plenu, obnavljale so se enote. Še vedno je bilo prvenstveno varovanje
meje, kar je trajalo do 26. oktobra 1991. Vojaške službe in delovanja so se kreirala na novo. V
Posavju se je sedež 25. območnega štaba ustalil v vojašnici Cerklje ob Krki, ki je postal
samostojna enota z učnim centrom za nabornike, tankovski bataljon, kasneje tudi aviacija.
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Breznikar je bil poveljnik štaba, ki je začel postopoma zaposlovati vojake slovenske vojske,
kateri so prisegli 20. novembra 1991 (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
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8 Raziskovalni del z intervjujem polkovnika Breznikarja

1 Prva pomembna odločitev takratnega poveljnika OŠTO Krško Breznikarja je bila odločna
zoperstavitev predaji orožja TO JLA.
V začetku leta 1990 je Republiški štab TO izdal ukaz o pregledu orožja in ostalih sredstev, ki
jih je hranila TO izven skladišč JLA, zlasti so zahtevali podatke o vrsti in količini sredstev. Ta
ukaz štejemo kot začetek akcije razorožitve TO (Mikulič, 2005, str. 15). V OŠTO Krško so
prejeli obisk generala Hočevarja, čigar namen je bil ta, da se seznani in preveri situacijo o
skladišču orožja v Krškem. Kot pravi Breznikar, takrat še niso slutili, za kaj gre. Nenavadno
je bilo tudi, da so dobivali naloge z zelo kratkimi roki, kot so na primer: predvideti in sestaviti
načrt za pristajanje helikopterja ali oddaja nabojev in orožja, češ, da jim je rok trajanja potekel.
Tudi odnosi med teritorialci in predstavniki JLA so se nekoliko spremenili, tedaj so
teritorialci zaslutili, da je stvar v ozadju večja, kot se je sprva kazala (Breznikar, osebni
intervju). Konec aprila je v Beogradu potekala seja Vojnega sveta, katere se je udeležil tudi
komandant TO Republike Slovenije general Ivan Hočevar, kjer so sprejeli odločitev o
razorožitvi TO na območju celotne Jugoslavije. 15. maja 1990 je general Hočevar izdal ukaz
št. 625/1-90, na podlagi katerega so morali vsi podrejeni štabi TO predati orožje, streliva in
minskoeksplozivna sredstva, ki so jih hranili zunaj vojašnic JLA. V Hočevarjevem imenu je
ukaz podpisal general Ožbolt, ki je 14. maja zvečer obvestil vseh trinajst poveljnikov
pokrajinskih štabov TO in 30. razvojno skupino, hkrati pa zahteval popolno tajnost (Mikulič,
2005, str. 15). V tem obdobju je bil poveljnik pokrajinskega štaba Posavje poveljnik Regović,
ki je ukaz predal tako v OŠTO Sevnica, Brežice in Krško. Breznikar opisuje, da je v večernih
urah 16. maja 1990 bil poklican na sestanek v PŠTO v Brežice. Poveljnik Regović je sprejel
vse tri komandante OŠTO ter svojo ožjo ekipo. Bistvo sestanka je bilo, da poveljnik Regović
jasno razloži vsebino ukaza (Breznikar, osebni intervju). Ob zaključku sestanka so morali
komandanti OŠTO jasno povedati, ali bodo ukaz izpolnili ali ne, saj je moral informacijo
sporočiti na Republiški štab TO. Noben izmed njih ni komentiral ukaza. Ob prejemu ukaza so
se morali podpisati v knjigo strogo zaupnih dokumentov, kamor je ukaz spadal (Teropšič v
Ravbar, 2014, str. 53). Breznikar je naslednje jutro kontaktiral Teropšiča in Božiča ter jima
predlagal, da organizirajo skupen sestanek, vključujoč predstavnike vseh treh občin. Sam je
seznanil novoizvoljenega predsednika sveta za ljudsko obrambo občine Krško, ki je bil hkrati
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predsednik občine, oba sta soglašala, da je stvar zelo sumljiva (Breznikar, osebni intervju,
2020, 12. junij). Jasno je postalo, da brez odobravanja predstavnikov republike o predaji
orožja JLA, le-tega ne bodo predali. Izkazalo se je, da so bila pričakovanja resnična. Kot je
Janša zapisal leta 1992 v svoji knjigi Premiki, so na Republiškem sekretariatu za ljudsko
obrambo 18. maja 1990 poslali brzojavko, s katero so prepovedali oddajo orožja. Preprečitev
oddaje orožja je bila ocenjena uspešno, čeprav so nekatere občine orožje že predale, med
njimi tudi Sevnica. Začelo se je obdobje negotovosti, polno vprašanj, kaj in kako naprej. V
Krškem so štabno skladišče orožja varovali vpoklicani teritorialci. S tem so vzbudili veliko
pozornosti okolice, ki je vedela, kaj to pomeni. Nekateri so takemu odgovoru na odvzem
orožja čestitali, spet drugi so bili v strahu, kako bo naprej. Stvari so postajale vse bolj napete,
kar je vplivalo tudi na izbiro teritorialcev, ki so stražili skladišče (Breznikar, osebni intervju).
Slovenci so bili v tistem obdobju priča neverjetnim napetostim, od vojaških do političnih.
Nekatere izmed njih so vsekakor bolj občutili tisti, ki so bili neposredno vpleteni v dogajanja.
Tako se je tudi Breznikar zavedal možne intervencije JLA na slovenskih tleh. Zato je bilo
bistveno, da se orožje iz skladišča TO prestavi v tajna skladišča. V občini Krško je bilo tako
osem tajnih skladišč. Eno izmed njih tudi v Breznikarjevi hiši (Maraš v Ravbar, 2019, str.
333).
Odločitev o tem, da se orožje ne preda, je za vse komandante občinskih štabov TO pomenilo,
da so se zoperstavili večjemu nasprotniku. Kot sem že pisala, je JLA veljala za pomembno
vejo oblasti v takratni Jugoslaviji. Jasno je, da vsem, ki orožja niso predali, ni bilo vseeno, saj
bi lahko sledile hude sankcije, ena izmed milejših bi lahko bila izguba službe. Zanimivo je
vprašanje, od kod torej volja, moč in pogum za takšno dejanje. Nekako sem že v
raziskovalnem vprašanju namignila na korajžno in ponosno držo Slovenca, s čimer razumem
nekoga, ki je za svojo domovina pripravljen storiti nekaj več, se zanjo žrtvovati in nenazadnje
boriti. Eden izmed njih je seveda tudi Breznikar. S svojo zavestjo je ravnal tako, kot je v
tistem času, in velikokrat v trenutku, čutil. Danes svoje odločitve, s katero se je celoten OŠTO
Krško zoperstavil agresorski JLA, ne obžaluje. Upam si tudi trditi, da je to bila odskočna
deska, s katero je bil Breznikar v nadaljevanju vključen v MSNZ. Krkovič najverjetneje ne bi
izbral nekoga brez izkušenj, znanja, poguma in predanosti.
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2 Ena izmed pomembnejših odločitev polkovnika Breznikarja, ki je v času osamosvojitvene
vojne za Slovenijo poveljeval 25. ObmŠTO, je bila, da se napad na letališče Cerklje ob Krki
izvede drugače, kot mu je narekovala republiška koordinacija. S to odločitvijo je bilo
ohranjeno marsikatero življenje, tako pripadnikov TO kot tudi nasprotne JLA v kompleksu
letališča.
Četrtek, 27. junij 1990, je bil zelo vroč dan, hkrati izjemno dolg. Posavski teritorialci so se
prvič spopadli, prvič izgubili sobojevnika, nekateri celo prvič bili v vojni (Breznikar, osebni
intervju, 2020, 12. junij). Skozi cel dan je nad Slovenijo grmelo preletavanje armadnega
letalstva. Iz vseh koncev so na republiški štab sporočali o preletavanjih, o desantih na mejnih
prehodih. Jasno je bilo, da je tudi armada stvar vzela zelo resno, kar je republiško
koordinacijo in vse zelo presenetilo, saj niti meje niso bile zavarovane, kar pomeni, da je bila
armada korak pred njimi. Tako je koordinacija odločila, da je potrebno onesposobiti, če ne
sestreliti, kar največ helikopterjev. Izdali so ukaze, vendar so skozi dan dobivali poročila o
novih preletih in nič o sestrelitvi. Celo osebno so poklicali nekaj enot in jih skoraj rotili o
ukrepanju (Janša, 1992, str. 169). Dogajanje v Posavju je bilo zaradi preletavanj na višku, v
strahu niso bili samo teritorialci temveč tudi civilno prebivalstvo. Posebnost posavskega
območja je bilo edino vojaško letališče armade v Sloveniji, letališče Cerklje ob Krki. Zaradi
vremenskih pogojev je štelo kot eno izmed najboljših v Jugoslaviji. Že v maju 1991 je bila na
letališču povečana bojna pripravljenost. 25. junija so prišli tudi padalci iz Niša in okolice
Beograda, skupaj okoli 650 vojakov. Letališče je predstavljalo prehodno postajo, od koder so
zavzemali mejne prehode. To prevažanje je trajalo do sestrelitve helikopterja v Ljubljani.
Breznikar, kot poveljnik 25. ObmŠTO je ob 11:30 prejel ukaz od 2. PŠTO o minometnem
napadu na letališče (Švajncer, 1993, str. 42,43). Ukaz je bil izdan minometni četi. Sprva so se
morali prestaviti iz Krškega na Vihre, kjer je bil napad sprva predviden. Breznikar je bil ves
čas začuden nad takšnim ukazom, kakor sam opisuje, je bila na lokaciji Vihre zgolj akcija,
nobenega zaklonišča, kar bi pomenilo, da po napadu teritorialci nimajo nikakršnih možnosti
za preživetje. Ukazal je Vinku Čančerju, naj preveri, zakaj ni zveze s četo, ki je bila v okolici
Viher. Ugotovil je, da je četa na položajih in pripravljena za napad, vendar ne morajo
vzpostaviti radijske zveze s štabom. Znašli so se tako, da so jim Račičevi na naslovu Vihre 31
posodili telefon in prijazno sprejeli operaterja in kurirja iz enote. Poveljniku Breznikarju je
preko zveze predlagal, naj zadrži ukaz za napad, kar je razumel, hkrati naročil, da mora zveza
nepreklicno delovati (Čančer v Teropšič, 2001, str. 138-139). Med tem se je Breznikar
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prebijal skozi telefonske klice. Nenavadno se zdi, da je prejel klic direktno od ministra Janše.
Kot pravi, je v tem primeru prvič šlo za direktno poveljevanje republiškega štaba v 25.
ObmŠTO.
»Jaz sem s tem ukazom seznanil ožji štab, pojasnil, kakšna navodila imamo, nakar je sledil
šok s komentarjem: poveljnik, ti odločaš! Po premisleku kličem nazaj v Ljubljano in
preverjam stanje, saj nisem mogel dojeti, da je to mogoče. S koordinacije se mi oglasijo in
takoj sem jih obvestil, da je ta akcija neizvedljiva, glede na trenutno situacijo v Posavju, dal
sem jim vedeti, da je minometni napad nemogoč, saj bi bile žrtve na naši strani prevelike.
Zveza je bila prekinjena«. (Breznikar, osebni intervju, 2020, 12. junij).
Občutke, ki jih je doživljal ob dejstvu, da mora izdati ukaz in ukaz nadrejenega upoštevati,
hkrati pa sprejeti dejstvo, da lahko napad povzroči nepredstavljive posledice, je sprejel trezno.
Dobil je klic ministra Janše, padlo je nekaj ostrih besed, nazadnje pa besede: Užgi po letališču!
(prav tam). Odločil se je po svoji vesti. Sprva je določil svojega namestnika Mitjo Teropšiča,
da se mora enota, ki se nahaja v Vihrah, vrniti takoj nazaj v Krško. Enota je bila v težkem
položaju, saj so se na letališču zavedali nevarnosti in zato so jo nadzirali s helikopterji.
Bistveno je bilo, da se enota vrne v Krško, vendar, da jo med potjo skrivoma zapusti
minometni oddelek, ki bi se skozi Krško odpeljal do Brežic in od tam na lokacijo
minometnega napada. Okoli osme ure zvečer so prispeli do Velikih Malenc. Zaradi vidljivosti
so čakali, da se zmrači, saj je nad položajem krožil armadni helikopter, drugi je bil v bližini.
Ogenj se je izvedel okoli devete ure zvečer. Izstrelili so deset min in zadeli pristajalno stezo
(Švajncer, 1993, str. 43).
»To je bila svetovna panika. Fantje so se po izstrelitvi umaknili na Gorjance in se drugi dan
vrnili vsi živi in zdravi. Ko sem javil na koordinacijo v Ljubljano, da smo izvedli napad, so
čestitke prihajala od vsepovsod: bravo, bravo, bravo!, tudi od ministra Janše.« (Breznikar,
osebni intervju, 2020, 12. junij).
Po napadu je bilo razvidno, da je bila akcija uspešna, saj je odločala o vlogi samega letališča.
V prvi vrsti je potrebno poudariti, da ni bilo nobene smrtne žrtve, uničena je bila zgolj
pristajalna steza, učinek je bil izjemen. V prvi vrsti je med pripadniki armade, ki so bili v
kompleksu letališča, nastala panika, zato so, kakor hitro se je dalo, vzleteli in pobegnili. K tej
paniki je prispeval tudi podatek o tem, da so drugod po Sloveniji helikopterje sestreljevali
(Švajncer, 1993, str. 44). Novica o sestrelitvi se je razširila v trenutku. Strah vzbujajočih
vojaških operacij je bilo s tem konec, saj se je položaj tako TO kot armade drastično
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spremenil. Šlo je za prvi in najpomembnejši preobrat. S tem je padla tudi psihološka pregrada,
ki so jo ustvarjali helikoptrski preleti. Z vidika nasprotnikove strani so imeli pripadnike, ki si
niso upali leteti nikoli več nad Slovenijo (Janša, 1992, str. 171). Po Breznikarjevih besedah je
največ helikopterjev odletelo v Bihać, od koder so do Slovenije potrebovali pol ure. To je
ključen podatek za načrtovanje nadaljnjih vojaških operacij in nalog. Vojaška moč armade je
prav tako oslabela, saj so izgubili ogromen del aviacije. Brigada je imela 64 bojnih letal, v
tistem času še dodatno na servisiranju devet bojnih letal, dve rezervi. Zanimiv podatek je ta,
da je bila pokritost letal s posadkami 1,64 pilota po letalu (Jerič v Teropšič, 2001, str. 157).
Če primerjam Breznikarjevo odločitev in odločitev republiške koordinacije, ki jo opisuje v
svoji knjigi Premiki Janez Janša, lahko sklepam, da je bil cilj enak. Torej v očeh armade
vzbuditi resnost odpora, hkrati pa prikazati moč in organiziranost TO. Povsem razumno je, da
se pričevanja obeh razlikujeta, saj je z vidika republiške koordinacije dejansko stanje zakrito.
S tem mislim na to, da niso mogli biti na terenu, zato niso bili neposredno na bojiščih. Seveda
tudi Breznikar ne, saj je poveljeval na štabu, vendar je poznal teren in ljudi, katerim je
poveljeval. Ocenjujem, da je zoperstavitev republiški koordinaciji o sestrelitvi helikopterjev
bila pravilna in da je Breznikar s svojo držo vnovič dokazal, da si je resnično zaslužil naziv
poveljnika. Če bi takoj izdal ukaz, ki ga je prejel, bi bile posledice prehude.
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9 Zaključek

V svojem diplomskem delu sem zajela vse najpomembnejše dogodke in vidike s
polkovnikovega življenja, ostalo jih je še veliko. Žal je diplomsko delo manj obsežno delo
in za večje raziskovanje bi bila potrebna knjiga. Kljub temu naj na tem mestu poudarim,
da kot je sprva kazalo, da bo literature dovolj, se je izkazalo, da je literature in različnega
gradiva na pretek, vendar je, žal, polkovnik po svoji upokojitvi svoje aktivnosti in čas
namenil družini in ostalim dejavnostim, ki so ga veselile, zato je nemalokrat zmanjkalo
časa za pisanje spominov, torej manjka mi njegov lastni vidik in opis poteka dogajanj.
Tako sem bila ob prebiranju virov in literature nemalokrat razočarana nad tem, da so se
njegove besede, nanašajoče na dogodke in dogajanja, izkazale za nepravilne, saj so si
drugi lastili njegove zasluge. Pojavil se je problem pristnosti virov tako primarnih kot
sekundarnih. Še posebej govorim o obdobju, ko je bil povabljen v MSNZ. Kot je zapisano,
je bila njegova prva naloga, da si sam izbere ekipo in sodelavce, katerim zaupa. Sprašujem
se, kakšno zaupanje bi imel danes do njih. Spet po drugi strani se zavedam, da je od
osamosvojitvene vojne minilo skoraj trideset let, zato je razumljivo, da spomin ni več
enak kot je bil takrat. Vseeno gre poudariti, da je v tem času na svojih ramenih nosil
veliko breme odgovornosti, tako za svoje sodelavce, vojake kot tudi do družine.
Skozi diplomsko delo sem prepletala Breznikarjevo osebno zgodovino in jo postavila v
čas in prostor nacionalni. Ugotavljam, da so začetki njegovega življenja in njegovo
kulturno ter družbeno udejstvovanje značilni za takratni premogovniški kraj, kakršno je
bilo Senovo. Kultura, gledališče in šport zaznamujejo Senovo še danes. In povsem logično
je sklepati, zakaj je temu tako. Rudarji so bili željni družbenega in kulturnega življenja, saj
v premogovniku, daleč pod zemljo, brez sončne svetlobe ne moremo govoriti o veselju,
kakršno je bilo na odrskih deskah med in po predstavi, pa tudi v godbi in podobno. Prav
tako je bilo družbeno življenje. Rudarske družine so bile številčne, živele so v kolonijah,
mame so bile gospodinje in so vzgajale otroke, očetje so služili kruh, kot pri Breznikarjih.
Vojaško udejstvovanje je bilo v času Jugoslavije povsem normalno za mlade fante.
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V tem delu raziskovanja Breznikar malenkost izstopa, saj njegovo vojaško udejstvovanje
izhaja že iz predvojaške vzgoje, kjer je bil aktiven sprva kot udeleženec in kasneje kot
inštruktor. S tem gre povezati tudi njegovo ljubezen do športa. Adrenalin, hitrost in
predanost so stvari, ki so se združevale v njemu ljubem službovanju v vojski. Kar se je
izkazalo tudi kasneje, ko se je zaposlil pri Teritorialni obrambi v Krškem, ravno v obdobju
ko se je le-ta začela oblikovati in vzpostavljati s čemer je pridobil tudi vodstvene in
okrepil svoje mentorske sposobnosti. Če bi njegov življenjepis tukaj zaključila, bi lahko
trdila, da do tega trenutka ni bilo velikih odstopanj od nacionalne zgodovine.
Velik preobrat se zgodi v času slovenskega osamosvajanja. Na tej točki težko primerjam
njegovo lastno in nacionalno zgodovino, saj si upam trditi, da je bil del te nacionalne
zgodovine. V vsakem primeru je bil del nacionalne zgodovine, saj je nastopil kot lokalni
voditelj in v tej luči bil prikazan kot zmagovalec, četudi orožja ne bi predal. Ravno iz tega
obdobja tudi izhajata moji raziskovalni trditvi. Prva je ta, da se je odločno zoperstavil
predaji orožja TO JLA. Ob začetku raziskovanja sem imela pomisleke glede tega, ali je
prav, da ga tako izpostavim, vendar sem kmalu uvidela, da sem pozabila poudarjati
pomembno dejstvo. Biti poveljnik pomeni biti odgovoren do svojih odločitev in do
odločitev svojih podrejenih. Zato sem se vprašala, kdo bi prevzel odgovornost za nekaj,
česar sam ne bi verjel in čemu ne zaupal. Seveda, se je o predaji posvetoval s svojimi
sodelavci, kot je povedal v intervjuju. Bila je skupinska odločitev celotnega štaba, vendar
odgovornost je prevzemal on, ne vedoč, kakšne bodo posledice. Danes lahko soglašamo,
da je upravičeno trditi, da je zastavljena trditev resnična.
Pri drugi raziskovalni trditvi zadeva ni tako enostavna. Prvo je potrebno poudariti, da so
bile okoliščine drugačne. Biti poveljnik občinske štaba TO ali pa 25. območnega štaba TO
je velika razlika. Kot sem že zgoraj opisala, gre za podobne odgovornosti, različnih
okoliščin, saj gre pri drugi za čas osamosvajanja. Kot je Breznikar v intervjuju povedal, je
poveljevanje v času osamosvajanja potekalo od republiške koordinacije do štaba v Novem
mestu in od tam do manjših štabov, tudi v 25. območnega v Brežice, kjer je poveljstvo
prevzel Breznikar in dodeljeval naloge in odgovornosti svojim podrejenim. Pri primeru
napada na letališče Cerklje ob Krki pa je šlo za drugačno poveljevanje, saj je direktiva
prišla direktno iz republiške koordinacije. Na vprašanje ,zakaj je temu bilo tako, ne
morem odgovoriti na podlagi lastnega raziskovanja, vendar bi bila za to potrebna širša
analiza poveljevanja republiške koordinacije v času osamosvajanja. Bistveno je to, da se
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poveljevanje in s tem odgovornost spušča na več ravni, tukaj je odgovornost v celoti padla
na Breznikarja direktno. Sam je bil postavljen pred odločitev, ali upoštevati direktivo
republiške koordinacije ali pa se ji zoperstaviti, kar bi najverjetneje pomenilo sankcije in
odgovornosti. Izbral je srednjo pot, torej upoštevajoč ukaz, vendar po svoji presoji in
presoji svojih podrejenih, torej teritorialcev, ki so teren poznal in so vedeli, kako se soočiti
s problemom, ki je nastal pri samem napadu. V prvi vrsti je bila to lokacija, tudi slaba
komunikacijska povezava, predvsem pa celodnevni strah zaradi preletov aviacije. K sreči
je bila Breznikarjeva odločitev pravilna v smislu, da si je vzel čas za premislek in se
posvetoval s teritorialci, ki so, kot rečeno, poznali teren in vedeli, kako se stvari streže.
Zmotno je prepričanje, da je to samo njegova zasluga, zato svojo trditev delno negiram v
smislu, da je uspešen napad na letališče zgolj njegova zasluga, potrjujem pa dejstvo, da je
prvenstvena odločitev o zamiku napada res njegova, predvsem pa sprejetje ukaza z veliko
mero odgovornosti.
Končna analiza izhaja iz dejstva, da je celotno polkovnikovo življenje zaznamovala
predanost, vestnost in odločnost. Tako so ga vzgajali in tako je vzgajal naprej. Kot je sam
zapisal v Teropšičevi knjigi V uniformi maskirnih barv je bil ustanovitveni član
veteranske organizacije v Posavju, katere je bil tudi prvi predsednik, deluje tudi pri
Združenju slovenskih častnikov Krško, bil pa je tudi predsednik Krajevne organizacije
Združenja borcev za vrednote NOB. Za svoja življenjska dela je dobil nemalo nagrad in
priznanj. Med najvišjimi je Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2005.
Polkovnika je odlikoval takratni predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek, z
razlogom: za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike
Slovenije. Sam je izpostavil nekatere, sicer pa je odlikovanj, priznanj in plaket mnogo več:
-

Plaketa Zveze rezervnih vojaških starešin Jugoslavije (1989),

-

Red ljudske armade s srebrno zvezdo (1990),

-

Medalja MSNZ (1990),

-

Zlati znak generala Maistra (1991),

-

Srebrna plaketa ZVVS (1995),

-

Bronasta medalja Slovenske vojske (1996),

-

Srebrni znak Slovenske vojske 3. operativnega poveljstva (1999),
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-

Veliki znak Občine Krško (2001),

-

Srebrni red MSNZ (2010).

Leta 2012 je postal tudi častni krajan Senovega za okoli 40 uprizorjenih vlog na odru, za
velik doprinos na poklicnem področju, zlasti v obdobju osamosvajanja ter za aktivnosti v
Lovski družini Senovo, Ribiški družini Brestanica-Krško in Krajevnem odboru Zveze
združenj borcev za vrednote NOB (Posavski obzornik, 2012, str. 7).
Vse življenje sem priča različnim anekdotam in pripovedim o Breznikarjevem življenju,
še posebej o njegovem poklicnem delu. To je v meni vzbudilo zanimanje, zato sem se
odločila, da bom pisala ravno o njem.
Z akademskega vidika je zelo pomembno, da delo podrobno raziščemo in vsako
mikrozgodovinsko raziskovanje je pomemben del zgodovine kot take. Veliko je različnih
t.im. resnic iz obdobja osamosvojitve Slovenije, zato se zdi Breznikarjeva biografija
pomemben segment zgodovine Posavja v času osamosvajanja, kjer je nastopil kot lokalni
voditelj in nenazadnje je to hkrati tudi prikaz življenja na Senovem, kjer je vpet v vse
najpomembnejše aktivnosti. Pozitivno sem presenečena nad njegovo življenjsko zgodbo
in zadovoljna, da sem ubranila svoj uvid nanj. Upam, da bo moje raziskovalno delo v
pomoč kasnejšim raziskovalcem.
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Priloge

Priloga A: Intervju s polkovnikom Ernestom Breznikarjem

1.

Sprva me zanimajo vaše korenine, torej od koder prihajate vi, od koder vaši starši.

Oče Filip je izhajala iz Marije Reke nad Trbovljami, mama Ana pa iz Črešnjic na Kranjskem.
Po poklicu sta bila oče rudar, mama pa šivilja. Oče je svojo mladost preživel v Nemčiji, starši
so bili delavni migranti. Tam se je naučil jezika in pisave gotice. V Slovenijo so se vrnili
približno 1918. leta. Oče se je zaposlil kot rudar sprva v Trbovljah, šele nato se je preselil na
Senovo, zaradi dela, okoli 1920 leta v rudniku. Tukaj sta se spoznala in si ustvarila družino, v
kateri je bilo pet otrok, Ernest, peti je najmlajši.
2.

Se morda spomnite, na podlagi pričanja staršev, sester, brata, kakšno je bilo življenje

pri vaši hiši, preden ste se rodili.
Živeli so v naprednem duhu proletariata, v tem smislu so bili tudi vzgojeni v tem duhu, bilo je
pomanjkanje, med vojno je leta 1944 šel oče v partizane in brat. Brat je igral pri pihalni godbi
in je cela godba šla v partizane, oče je šel od tukaj na Planino nad Sevnico in kasneje na
Dolenjsko. Doma so bile razmere preveč napete. Značilnosti tistega časa so bile: lakote ni bilo,
vendar ni bilo izobilja. Lahko si upam trditi, da smo bili povprečna delavska družina na
Senovem: veliko otrok v družini, delavski razred, delavske razmere, mama je priložnostno
šivala in bila strežnica pri ravnatelju rudnika na Senovem.
3.

Se je tudi vaša družina vključevala v kulturne aktivnosti, ki so se razvijala vzporedno z

rudniškim duhom?
Tudi, vsi. V tistem času je bilo posebej živahno, v delavskih sredinah, kot je rudarstvo, je bilo
zelo močno in razgibano kulturno življenje: pevski zbori, gledališče, godba, vsi v družini so
bili aktivni člani teh aktivnostih/sekcij, v okviru Delavskega kulturnega društva Svoboda
Senovo. Vzdušje na Senovem je bilo zedinjeno ali se je čutil družben razmah.
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4.

Se morda spomnite, na podlagi pričanja staršev, sester, brata, ali se je vaša družina

vključevala v aktivnosti v času druge svetovne vojne, ter aktivnosti po njej. Kako ste živeli v
tem času?
Po vojni se je povečala zaposlenost in z njo socialna varnost. Ena izmed sester je bila v
mladinski brigadi Brčko-Bakovići, ko se je gradila železniška proga, želim povedati, da je bila
cela družina vpeta v to povojno graditev. Oče je napredoval v službi. Bili smo vpeti v vse pore
družbenega življenja. Očeta je v času druge svetovne vojne, je nemška oblast vzela za svojega,
z razlogom, ker je obvladal nemški jezik, bil izobražen in je občasno služil kot tolmač. Pri
svojem delu je marsikdaj spoznal napovedi, podatkov, ki so bili življenjskega pomena za
Senovčane. Opozarjal jih je in s tem marsikomu rešil življenje. Ker so ga kasneje odkrili je šel
tudi sam med partizane. Zoperstavil se je okupatorjem in pomagal domačinov.
5.

Kaj mi lahko poveste o svojem rojstvu? Kdaj in kje ste rojeni? Kakšni ste bili kot

otrok?
Rodil sem se 20. junija 1942 na Senovem, doma v tako imenovani Stari koloniji na Senovem,
kot peti otrok. Opisuje se kot živahen, radoveden otrok, ob enem pa iz vseh strani deležen
neizmerne pozornosti, razlog vidi zlasti v tem, ker je njegov mlajši brat v petnajstem letu
starosti zbolel za krvnim rakom in umrl. Vojnega obdobja se ne spomni, v spominu ima
nekatere zgodbo in anekdote, ki so mu je pravili starši brat in sestri, pa okolje, v katerem je
odraščal. Spomni se bonov, oblačila, ki so jih dobili, pakete. Sestri sta delali pri rudniku, brat
se je šolal za električarja, oče je v službi napredoval in postal glavni miner in bil odgovoren za
minerska dela v rudniku. Oče je bil pismen, izobražen, sposoben je bil, poslali so ga na tečaje,
kjer je hitro osvajal znanja.
6.

Kje ste obiskovali osnovno šolo? Imate lepe spomine nanjo? Kdaj so se začela vaša

udejstvovanja v kulturi, Senovčani vas namreč poznajo kot odličnega igralca? Ste imeli tudi
kakšne druge hobije?
Osnovno šolo sem obiskoval na Senovem, ob vstopu sem bil star sedem let. Nisem bil
navdušen nad šolo in šolanjem, ni mi predstavljala posebnega zanimanja, celo odpor sem
imel do šole. Že drugi razred sem ponavljal, razlog pa je bil v tem, da moral še malo odrasti in
se strezniti, češ da to je resna stvar. Nato je steklo, osnovno šolo sem dokončal. Bil sem
družaben, živ, takoj pripravljen ušpičiti kakšno neumnost, nobena stvar ni šla mimo mene. Po
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petem razredu osnovne šole sem se prvič pojavil tudi na gledališkem odru v okviru šole.
Zadnja leta osnovne šole sem v okviru šole nastopal v različnih predstavah, igricah. Nato se je
začelo poglabljati. Bil sem tudi strasten športnik. Zanimala me je zlasti atletika in strelstvo.
Na Senovem smo imeli napredno strelsko društvo Boris Kidrič, kot se je imenoval. To sta bili
glavni moji aktivnosti, že kot šolar. Tako se mi je porodilo navdušenje nad timskim duhom,
strelstvom. Po osemletki je bilo najbolj aktualno, da si se šel učiti za ključavničarja,
električarja, kovača. Sam sem izbral poklicno šolo za ključavničarja v Krškem. V tem času se
je moja dejavnost poglabljala in širila. Bil sem star okoli 16, 17 let. Bil sem vključen v
predvojaško vzgojo. Poklican sem bil na priprave, za ekipo Slovenije, odšli smo v Subotico na
dvoboj s Srbijo, z vojaško puško 79. Bil sem v Slovenski ekipi, kjer smo zmagali. Med
posamezniki sem bil 15. in to je bil zame oseben dosežek, nikoli ne bom pozabil, da sem za
nagrado dobil štirioglat kovček. Kasneje nas je kar nekaj Senovčanov treniralo atletiko pri
Celjskem klubu Kladivar. Ko se je začelo to prepletati ni bilo več časa za norčijo. Potrebno je
bilo dokončati poklicno šolo, šport mi je bil zelo pri srcu, atletika, strelstvo. Našel sem se pa
tudi v gledališču. Vzbudilo mi je zanimanje, ker je bilo živo, nekaj se dogajalo. Sprva sem bil
pri lutkovni sekciji, nato pa tudi v igralski. V tistem času je bilo res veliko tekmovanj. Zlasti v
orientacijskih pohodih in tekov, spoznavanju vojaških veščin, kot mladinci. To je bilo
razvejano po celi občini. Sam sem bil neprestano vpet v tekmovanja. Pomembno je bilo, da si
bil hiter, znal streljati in poznal osnovne vojaške veščine. Zato smo bili posamezniki, vedno v
špici. To je organiziral Odsek za ljudsko obrambo občine Krško, z naslovom usposabljanje
mladih za vojaške poklice. Organizirali so razna tekmovanja, kar je bilo za nas privlačno.
Tekmovanja, streljanje, reševanje različnih vojaških vprašanj in taktik. Predvojaška šola je bil
obvezna za vse mlade fante 14 dni na leto. Za tiste, ki smo tekmovali, pa so bile dejavnosti
razpete skozi celo leto. Tekmovali smo med občinami in okraji. Bil sem stalni član ekipe
predvojaške vzgoje v Krškem. Tekmovali smo tudi na maratonu ob žici okupirane Ljubljane.
Ob vstopu v poklicno šolo sem našel svoje zanimanje ravno v tej predvojaški vzgoji. Vojaški
ne ravno poklic, vendar vojaške aktivnosti. Med počitnicami sem se udeležil tudi mladinske
delovne brigade, ki je trajala mesec dni.
7.

Kje ste se prvič zaposlili? Ste tedaj opustili do sedaj omenjene aktivnosti?

Kmalu po poklicni šoli sem se zaposlil v rudniku. Bil sem vzdrževalec rudniških naprav,
zlasti vozičkov, ventilatorjev, gasilnih aparatov in podobno. Na gledališkem odru sem
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zagledal Ano, s katero sva bila v osnovni šoli sošolca, vendar se nisva družila. Zaljubila sva se
in se poročila. S tem se je zgodila prelomnica v mojem življenju. Po eni strani se mi je krog
aktivnosti razširil, recimo lovstvo in aktivnejša vloga v gledališču, po drugi strani pa nisem
več imel časa za treninge atletike v Celju pri Kladivarju. Enostavno mi je zmanjkalo časa,
štirikrat na teden trening in ob nedeljah mitingi. Žal mi je bilo prijateljev, družbe, ki sem jih
spoznal v atletskih krogih. Zame je bila to težka odločitev, še vedno imam v spominu dres,
trenirko, športne copate, ki smo jih dobili.
8.

Kje ste služili vojški rok?

Ko je bil najstarejši sin Matjaž star 5 mesecev, leta 1963, sem odšel v šolo za rezervne oficirje
pehote v Bilećo. V šolo vojaških oficirjev so do takrat smeli le tisti, ki so imeli opravljeno
srednjo ali visoko šolo, ne pa taki kot sem bil sam, s poklicno izobrazbo. Bil sem prva
generacija, ko so vključili tudi nas s poklicnimi.
9.

S kakšnimi referencami ste bili napoteni v ŠROP Bileća?

Zavedam se, da so vse te moje aktivnosti prispevale k temu, da sem postal kandidat za šolo za
rezervne oficirje. V tistih časih je bilo pomembno tudi, kako so bili usmerjeni starši, sicer nisi
prišel zraven. Pred vojsko so me tudi v Krškem preko mladinske organizacije predlagali za
članstvo v Zvezi Komunistov. Tako sem bil ob svoji polnoletnosti član Zveze Komunistov.
Tudi to je bil pogoj za nastop v šoli rezervnih oficirjev. S temi referencami sem postal
kandidat za Bilećo. Tudi oče je bil v Zvezi Komunistov, vendar je moram izstopiti, če me
spomin ne vara zaradi tega, ker sem opravljal birmo. Mama ni bila nikoli. S pozivam si dobil
relacijo, in kdaj se moraš javiti, ter denar za karto-prevoz za vlak. Najprej v Zagreb, kjer nas
je čakala vojaška policija, ki so nas usmerjali gleda na vojno pošto. Nato v Sarajevo, kjer je
bila podobna zadeva. Nekako so nas razvrščali in usmerjali, da smo vsi prišli do želenega cilja.
V živinskem vagonu smo se peljali. Potoval sem več dni.
10.

Kako je potekalo šolanje v ŠROP Bileća? Kako se ga spominjate?

Ko smo prišli v vojašnico, je prvi teden, čas zbiranja, padal dež. Dobili smo obleke, ki so
imele vonj po naftalinu. Prve dni smo se skrivali pod kap, a kmalu ugotovili, da nima smisla.
V naslednjem tednu so nas začeli formirati v čete in vode. Sam se bil v drugem bataljonu, bila
sta dva, v četrti četi, kjer nas je bilo približno 80. Vsi smo spali v eni spalnici. Na hodniku
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smo imeli soške, nekakšne garderobe za orožje in čevlje. Obleke smo imeli pri sebi. S seboj
smo morali imeti tudi poseben kovček, kjer smo jih shranjevali. Na začetku je bilo značilno,
da so v naši enoti, četi, bil tudi zelo poznan v svojem času, mednarodno znan nogometaš
Dragotin Šekularac, sicer je bil starejši od nas, tri ali štiri leta, vendar je zaradi reprezentančne
obveznosti bil uvrščen v našo generacijo. On je bil res prava atrakcija. V tistem času je bilo
značilno, da si moral služenje vojaške roka opraviti do 28. leta. Tisti, ki so študirali, so imeli
možnost dokončati študij in se nato javiti na obveznost, mi, s poklicnimi šolami, pa smo odšli
prej. Pripravljali smo se na prisego. Priprave so trajale štirinajst dni, tedaj smo lahko tudi
prvič šli na izhod. Vendar je bila v tistem času Bileća zgolj vas, majhno naselje. Ko smo
prisego opravili, smo lahko šli izven tega vojaškega kompleksa, da smo si lahko razgledali,
kje sploh smo. Šli smo v kino. Po prisegi pa se je začelo. Dobili smo goro knjig, še danes se
spomnim, da so bile nekatere v cirilici, katere sem bolj počasi bral. Šlo je za učbenike z
vojaško vsebino, s pomočjo katerih smo se učili. Imeli smo pouk v učilnicah, oficirji so
predavali. Del usposabljanja pa smo opravljali na terenu in poligonih. Sledili so tudi pisni
preizkusi znanja, izpite, ter tudi praktični del si moral pozitivno opraviti. Vmes smo imeli tudi
pohode, nekateri so trajali dva dni, tudi po 42 km marša, z vso bojno opremo v vsakem
vremenu. Imeli smo določena usposabljanja, na terenu, nismo bili v kasarni, zgolj zaradi tega,
da smo pridobivali kondicijo. Glede na to, da je bilo poletje, je bilo to posebej naporno.
Vojaške čevlje smo imeli, ne z gumijastimi podplati, vendar s čevlji, zato nam je drselo.
Delali smo novo strelišče. Zlasti ob nedeljah, ko nismo imeli obveznosti, pa smo imeli
delovne akcije. Delili smo se po enotah. Po kosilu pa smo lahko šli v »mesto«, razvrščali smo
se po določenem vrstnem redu, nismo imeli izhoda vsako nedeljo. Vmes smo imeli prvenstva
šole v atletiki. Bil sem celo prvak šole v Bileći na 3000 metrov. V sklopu tega smo šli na
»armijsko« prvenstvo v Mostar. Štiri dni smo bili tam. Prišli so tekmovalci iz cele »armijske«
oblasti, jaz sem bil predstavnik vojne pošte Bileća. To mi je res ostalo v lepem spominu.
Urniki so bili v šoli zelo zgoščeni, zato niso bili za tistega, ki ni bil na to pripravljen in
sposoben, če se lahko tako izrazim. Bilo je zelo naporno, zato je bila kondicija zelo
pomembna. Sam sem bil prostovoljec. Skoraj vsakodnevno so nam ponujali izzive, na katere
sem se vedno javil. Včasih sem se zafrknil, včasih sem pa dobro skozi prišel na ta račun. Tudi
med predavanji sem se velikokrat sam javil. Pri tem mi je pomagalo lastno razmišljanje in že
do tedaj določene izkušnje, še iz časov predvojaške šole. Glede na to, da je šlo za šolo je bilo
seveda verjetno tudi to, da šolo nisi naredil. Razlogov je bilo več, bodisi neznanje, bodisi
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razni prekrški. No, tiste so poslali na otok Vis na »dosluženje«. S tem so vojaški rok odslužili,
vendar niso imeli priznane šole. Spominjam se tudi, da so me klicali Janez, - tako kot vse
Slovence.
11.

Glede na to, da ste opravljali vojaško šolo, ste verjetno imeli tudi stažiranje. Kje ste ga

opravljali? Kakšne izkušnje ste pridobili s tem?
V Banja Luki sem stažiral. Dobil sem položaj komandirja pehotnega voda, kot stažist. S tem
nazivom sem usposabljal vojake vojaških veščin: ravnanje z orožjem, streljanje, uporaba
sredstev, kot so delo z eksplozivi, razne oblike premikanja po zemljišču, APHOprotikemično usposabljanje - z zaščitnimi maskami, skratka vse, kar spada v pehotno
usposabljanje. Vključno s skupinskimi vajami, ki so se odvijale na področju Majniće.
Pravzaprav je šlo za moje prve stike z enoto, katero sem usposabljal za osnovne vojaške
veščine, to se mi zdi zelo pomemben element, ne zgolj vojaško strokovno znanje, temveč tudi
delo z ljudmi, da spoznaš posameznika in njegov karakter, da ga znaš ocenit, kaj mu najbolj
leži, kakšna metoda mu spodbudi motivacijski duh. Ne zgolj kot vojaški dril-zgolj strogo
vojaško poveljevanje, temveč tudi prepričanje posameznika, da osvaja novo znanje. Lahko
trdim, da je bila moja enota uspešna, dobro smo sodelovali, zame osebno pa je bila to velika
izkušnja pri delu z ljudmi. To znanje sem poglabljal in kasneje mi je še kako koristilo. Imeti
odnos z ljudmi je bistvenega pomena, graditi duh tovarištva, kolektiv. Stažiranje je trajalo
slabih šest mesecev. Šele ko sem opravil ta drugi del usposabljanja - praktični del, sem
napredoval iz stažista, vodnika v čin podporočnika.
12.

Kdaj ste se vrnili domov in kako je potekalo vaše življenje ob prihodu? Ste se takoj

zaposlili v vojski?
Domov sem se vrnil marca leta 1964. Ko sem se vrnil me je čakalo delovno mesto v rudniku.
V juniju istega leta sem bil že vključen kot inštruktor predvojaške vzgoje. To mi je zelo
koristilo, saj sem lahko pridobljena znanja in spoznanja vojaško in delo z ljudmi poglabljal in
nadgrajeval. Predvojaška vzgoja se je odvijala med počitnicami, en mesec, seveda za nas
inštruktorje dlje, saj smo tudi mi imeli priprave. Odvijalo se je, od nastanitve do delovanja v
prostorih takratnega dijaškega doma, danes mladinski center. Imeli so predvideno
infrastrukturo: urejene sobe, kuhinjo, igrišče, improviziran poligon. Poleg tega nisem pozabil
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na družbeno in kulturno življenje. Lepo sem se vklopil nazaj. Takoj nisem opravljal vojaškega
poklica, temveč kasneje v teritorialni obrambi.
13.

Pravite, da ste se zaposli v teritorialni obrambi. Kdaj je bilo to? Kako je potekalo

ustanavljanje teritorialne obrambe, bili ste namreč eden izmed prvih poveljnikov štaba v
Krškem.
Leta 1986 se je formirala Teritorialna obramba, sprva smo bili instruktorji z vojaškim
razporedom vpleteni v formiranje enot teritorialne obrambe. Imenovali smo jih partizanske
enote. Bil sem imenovan za poveljnika voda 1. čete Kozjanskega odreda Teritorialne obrambe
Krško. Formacija je sestavljala ljudi iz mojega okolja, čete so bile formirane po teritorialnem
principu. Vojaki smo se med seboj poznali. Nismo imeli posebna usposabljanja, imeli smo
zgolj uniforme in seznanjeni smo bili z razporedom dela. Prva usposabljanja so se začela leta
1970. Za oborožitev smo v glavnem imeli trofejna orožja, ki smo jih dobili od JLA. Enota je
imela poveljnika in političnega komisarja, torej tistega, ki je vodil delo politično, nekdo je bil
odgovoren za logistiko, skladiščnik in drugi. Sam sem bil imenoval za političnega komisarja
leta 1972. Aktivnosti so potekale zlasti med vikendi, saj smo med tednom delali v službah,
vsak na svojem. Leto kasneje je enota v kateri sem bil, sodelovala v velikem manevru na
področju celotne Sloveniji, ki se je imenoval manever Svoboda 71. Po ti vaji svoboda 71 smo
dobili precej novih uniform, s čimer so začeli posodabljati štabe in pripadnike TO. Kasneje pa
so orožje in opremo kupovale tudi ustanoviteljice TO v Posameznih okoljih- občine. Krška je
financirala našo opremo, orožje, ki je bilo sodobno, kar je bilo bistvenega pomena za naš
razvoj. V tem času sem nadaljeval z vsemi oblikami usposabljanja in se udeleževal aktivnosti,
ki so bila vezana na usposabljanja mladih izven predvojaške vzgoje. Šlo je za specialistična
usposabljanja, tekmovanja v vojaških veščinah in podobno. To sem redno nadaljeval. Nato je
prišlo do idej, da bi jaz prevzel delovno mesto. Sicer sem imel v Sigmatu lepo službo. Celo
opravil sem delovodsko šolo in s tem pridobil peto stopnjo izobrazbe. Šlo je za večerno šolo v
Šolskem centru Krško. Ob enem pa ne smem pozabiti omeniti, da sem sodeloval še vedno na
kulturnem področju in bil lovec. Načeloma sem imel poklic ključavničarja rad. Bil sem vodja
kontrole gotovih izdelkov. Leta 1974 se je pokazala potreba po zaposlitvi, saj so se začeli
ustanavljati štabi TO. Tako sem dobil ponudbo, da bi zasedel mesto v štabu TO Krško. Moral
se izpolnjevati pogoje, kriterije. Bil izbran, ni pa kandidiral. Povabili so me na razgovor, kjer
sem se strinjal s pogoji dela, doma pa razmišljal kaj naj naredim. V podjetju Sigmat, kjer se
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delal, so me že večkrat opozorili glede mojih obveznosti pri TO, da veliko manjkam. Prvič:
ponujena služba je bila zame nov izziv, smer mi odgovarja, saj je dinamična, vedno je nekaj
novega, seveda tudi boljši status-plača, zato nisem veliko razmišljal, saj sem vedel, da lahko
hodi postane vir zaslužka. Leta 1975 so se uradno ustanovili štabi za TO. Spomladi 75 sem
postal Komandant TO občine Krško, sodelavce pa sem si iskal sam. Bil je razpis, morali so
izpolnjevati kriterije, lahko sem ga predlagal. Tako smo uradno začeli delovati kot poveljstva
TO. Organizacijsko smo bili podrejeni Pokrajinskemu štabu TO Novo mesto. Štab je imel
načrt dela, svoj program, finančni načrt, finansirala nas je občina, začeli smo se naglo razvijati.
Štab je postal živi organizem, ki se je izpopolnjeval s potrebami posameznega območja, pri
nas je bil velik poudarek na Nuklearni elektrarni Krško. Šlo je za protizračno obrambo, saj je
šlo za objekt posebnega namena. Odločitev republiškega vodstva je bila, takrat ga je vodil
generalpolkovnik Branko Jerkič, specialist za protizračno obrambo, da se za potrebe
varovanja NEK, formirala enota protizračne obrambe. S tem se je začelo naše sodelovanje z
NEK, ter tudi varnostno službo NEK. To sodelovanje nam je v času osamosvajanja še kako
prišlo prav. S temi enotami protizračne obrambe smo odšli vsako leto v Pulo na bojno
streljanje. Tu je bil poligon za streljanje ciljev v zraku. To je bil logistični zalogaj. Leta 1980
je bil občinski štab TO Krško priključen novoustanovljenemu pokrajinskemu štabu TO
Posavje, s sedežem v Brežicah, kamor sta bila priključena tudi Brežice in Sevnica.
14.

Eden izmed pomembnih mejnikov v času vašega vojaškega službovanja je bila

vsekakor vaše odločitev o nepredaji orožja JLA, kar štejemo v začetni čas slovenske
osamosvojitve. Ker bom tej temi posvetila več pozornosti vas prosim, da mi orišete kako je
potekalo izvrševanje ukaza o predaji orožja teritorialne obrambe v Krškem.
Na štabu smo dobili obisk generala Hočevarja, ki se je prišel zanimat za naše skladišče orožja.
Z veseljem smo jim predstavili naš način delovanja in skladišče, takrat še nismo slutili v
katero smer se bo stvar kasneje razvila. Dobivali smo tudi ostale naloge. Ena izmed njih je
bila, da na območju občine naredimo analizo, kje so lokacije, kjer bi lahko pristajali
helikopterji. Bili so zelo kratki roki za oddajo poročila. Odšli smo na teren in risali smo karte.
Nato je prišel referent iz Ljubljane v kontrolo, če smo nalogo dobro opravili. Seveda sem bil
radoveden in ga povprašal za kaj se to potrebuje, nisem bil zadovoljen z odgovoren. Nato smo
dobili nalogo, da moramo v Grosuplje zapeljati okoli 300.000 kosov nabojev za puške M-79,
razlog je bil, da se morajo naboje preveriti. No, to je bil klasičen postopek, saj imajo vsi
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naboji in nasploh orožje rok trajanja. Nenavadno se mi je zdelo, ker je bila števila nabojev res
velika. Zopet sem vprašal in dobil odgovor, da sem nemiren in preveč sprašujem. Ob različnih
stikih z različnimi predstavniki republiškega štaba smo opazili, da se je odnos nekoliko
ohladil. Iz danes na jutri se je odnos drastično ohladil. Kasneje sem dobil direktivo, jo prebral,
15. maja 1990. V večernih urah istega dne smo bili poklicani na sestanek PŠTO v Brežice,
kjer nas je poveljnik Regović seznanil z vsebino tega ukaza, ter nam zabičal, da je stvar v
strogi tajnosti. Bili smo 3 poveljniki in Regovićeva ekipa. S tem ukazom smo odšli v svoje
štabe in takoj naslednje jutro smo se s Teropšičem in Božičem dobili in sem predlagal, da
organiziramo skupen sestanek, takoj sem tudi navezal stik s predsednikom občine, ki je bil
hrkati predsednik sveta za ljudsko obrambo, ravno v tistem času prevzemal funkcijo, Vojko
Omerzu. Seznanil sem ga z vsebino tega ukaza in predlagal, da preverimo verodostojnost teg
ukaza in v Krškem organiziramo sestanek z vsemi vpletenimi, predstavniki Brežic, Sevnice,
se pravi tudi župani. Omerzu se je z mojim videnjem, da je stvar zelo sumljiva, strinjal,
potrdil moj sklep in tako sva se dogovorila, da jaz seznanim štabe on pa predsednike občin, da
se dobimo na sestanku v Krškem. Poleg njih je bil vabljen tudi poveljnik PŠTO Regović. Na
sestanku je vztrajal v vsakem primeru. Po tem sestanku smo si bili enotni o tem, da moramo
preveriti ali je vsebina ukaza usklajena z republiškimi organi. Bistveno je bilo, da to orožje ni
bilo samo od JLA, temveč tudi od Občine. Telefoni so pregrevali in tisti dan nismo mogli
dobiti zvezo na sekretariat za ljudsko obrambo. Sklep je bil, da če je ta ukaz izdalo
predsedstvo republike bomo orožje oddali, v nasprotnem primeru pa odločen ne. Dan kasneje
pa je bil sklican sestanek v vojašnici Cerklje ob Krki, na katerem je bil prisoten tudi general
Hočevar, katerega je obvestil Regović, ker smo preveč spraševali in rekli, da želimo
verodostojno potrditev od predsedstva republike. Bil je zelo napet sestanek. Od začetka smo
se še zmerno pogovarjali, kasneje pa so stvari šle navzdol. Hočevar je trdil, da mu lahko
zaupamo, češ da republiški svet ve za to zadevo in s tem soglaša, kar mu nismo verjeli. S
Teropšičem sva se najbolj upirala, na kar nama je Hočevar zagrozil, da sva ob službo. 21.
maja je bil dan protizračne obrambe, vse občine smo pripravljale kar veliko proslavo. S
poveljnikom vojašnice Biga smo se dogovorili, da se po proslavi pogovorimo kaj in kako, saj
niti oni niso vedeli za kaj se gre in kakšna je resnost odvzema orožja. Naslednji dan je prišla
strahovita sprememba, bila so pogajanja in dobili smo potrditev, da so bila naša predvidevanja
pravilna in da predsedstvo republike za to ni vedelo in tega ne odobravajo. Organizirali smo
zavarovanje – stražo v Krškem, kjer smo imeli svoje skladišče orožja. V tistem trenutku
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nismo vedeli kako in kaj bo naprej. Brežice in Krško orožja nismo oddali, Sevnica je kasneje
klonila. Ta odločitev nas je presenetila, zavedam pa se, da je Božič doživljal nemogoče
pritiske. Poudariti moram tudi, da je štab TO v Krškem od prvega dneva, prve minute strinjal
z mano, tudi v naslednjih fazah ukrepanja in delovanja v zvezi z varovanjem orožja ni bilo
nikoli nasprotovanja, pomisleka in neodgovornega ravnanja. Bili smo vsi enotni od prvega do
zadnjega. Varovanje orožja je nekaj časa trajalo, zavedali pa smo se, da v nedogled to ne more
biti tako.
15.

Kako je potekalo varovanje orožja, ki ga niste predali?

TO v Krškem je imela svoje skladišče. V okviru štaba s sprejeli sklep, da bomo orožje čuvali
sami. Vpoklicali smo vojake – teritorialce, kateri so delovali v ekipah po 24 ur, po pravilih
stražarskega pravila za čuvanje objektov. Bili smo na udaru in veliki pozornosti okolice.
Nekateri so nam prihajali čestitati, po drugi strani pa nas izvajali pritiske, v smislu kaj bo
naprej. Stvari so se zaostrovale, kar je vplivalo tudi na izbiro teritorialcev, ki so skladišče
čuvali. Iskreno lahko povem, da bi raje imel določene pol leta tam, kot pa nekatere, ki niso
bili vredni takšnega zaupanje. To je trajalo nekaj časa. V roku 14 dni pa sta nas obiskala
general Hočevar in general Kolšek, ki je prevzel poveljstvo 5. armadnega področja v Zagrebu,
najavljena. Ogledala sta si skladišče, imeli smo novega, star je bil leto in pol, pod policijsko
postajo, z alarmnimi napravami, železnimi vrati, skratka nov in sodoben. To izpostavljam zato,
ker so vodilni z direktivo o odvzemu orožja zagovarjali s tem, da moramo orožje predati
ravno zaradi tega, ker je prihajalo do vdorov, tatvin in da bo orožje bolj varno v vojašnici v
Cerkljah. Seveda smo se zavedali, da imamo idealne pogoje in da orožje bolj na varnem ne
more biti. Obisk je bil nenasilen, vljudnostni, zavedala sta se, da je to skladišče prva liga.
Seveda, sta morala imeti pripombo, da so ena železna vrata premalo in dobilo smo navodilo,
da smo morali vgraditi dodatna železna vrata, kar nam je predstavljalo nepotreben strošek.
Seveda je sledil tudi pritisk na vest, zlasti z opominjanjem na prisego.
16.

Kdaj ste začeli sodelovati v Manevrski strukturi narodne zaščite (MSNZ) in na kak

način ste pridobivali ekipo za sodelovanje v Posavju in kako ste delovali?
V avgustu 1990 je prišel na sedež OŠTO Krško, kateremu sem poveljeval, moj znanec Miha
Butara mlajši. Sprva sem si mislil, da gre za obisk, a kmalu ugotovil, da ima Butara konkretne
namene. Prvenstveno je bilo, da me seznani s Tonetom Krkovičem, katerega sem do takrat le
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malo poznal. S Krkovičem sva se sestala še isti dan nekje na pobočju Gorjancev. Pogovor je
potekal v smislu, ali sem pripravljen za mlado slovensko državo narediti nekaj več.
Odgovoriti sem moral hitro, ob privolitvi pa mi je predstavil projekt narodne zaščite. Bistveno
je bilo, da mi je potrdil, da za projektom narodne zaščite stoji in ga odobrava najvišje
slovensko vodstvo. Pristal sem na sodelovanje, čeprav se tisti trenutek nisem zavedal
odgovornosti in veličine tega projekta. Od začetka sem bil vabljen, s Krkovičem sva se
večkrat srečala in imela sestanke. To je bilo zame in celoten štab velika odrešitev, saj smo s
Krkovičem dobili odprta vrata za naprej. Istočasno je bilo slišati, da bi JLA nasilno odvzela
orožje iz skladišč. Prva izmed nalog v okviru MSNZ je bila, da orožje odpeljemo in skrijemo,
torej na tajne lokacije. V okviru štaba TO Krško smo torej začeli z organizacijo in iskanje
lokacij tajnih skladišč, ob enem pa sem moral pridobiti sodelavce v sedežih OŠTO Krško,
Brežice in Sevnica, po potrebi tudi ostale, oceniti razpoložljive kapacitete orožja, streliva in
ljudskega potenciala v pokrajini Posavje, ob enem pa nihče iz PŠTO Posavje ni smel biti
vključen v projekt narodne zaščite. Z veliko mero odgovornosti in konspiracije sem začel
iskati bližnje sodelavce in somišljenike za katere sem ocenjeval, da so vredni izkazanega
zaupanja in hkrati strokovno usposobljeni. Tako je nastala ekipa v sestavi: jaz kot načelnik
PŠNZ Posavje, moj namestnik Stane Zlobko, Mitja Teropšič kot načelnik OŠNZ Brežice,
Martin Škorc načelnik OŠNZ Krško in Ivan Božič kot načelnik OŠNZ Sevnica. Po prvem
srečanju na IS RS na katerem so bili navzoči minister Bavčar, minister Janša, predsednik IS
RS Peterle in predsednik Kučan, so se zadeve začele odvijati neverjetno hitro. Krkovič je bil
neumoren in neizprosen pri izvedbi nalog, kakor tudi Irena, tako je bila poimenovana
sekretarka, s sporočili o naših srečanjih in sestankih. Delovni čas za mojo ekipo je trajal 24 ur.
Svoje redno delo dopoldne smo opravljali v skladu z nalogami, ki jih je dajal PŠTO Posavja.
Istočasno pa je potekala koordinacija z organi za notranje zadeve in tako navezal stik in
sodelovanje z Andrejem Bobkom, takratnim komandirjem PEM-a za Posavje. Svojega orožja,
ki ga nismo predali smo imeli okoli 2300 kosi pehotnega orožja in orožja za protioklepni boj.
Nismo pa imeli MES saj smo imeli skladiščena v armadnih skladiščih. Naj izpostavim tudi
uspešno akcijo disperzije MES iz Kočevja ob sodelovanju s PEM smo sredstva dispenzirali v
tajna skladišča na območju Posavja. Vmes pa je ves čas potekalo usposabljanje kadra, kar je
zajemalo formiranje operativnih grup narodne zaščite, snovali so se načrti za borbeno
delovanje, usposabljanje starešinskega kadra, kakor tudi posameznih skupin, posebno
pozornost pa smo posvetili borbeni morali in zavesti posameznika, saj je formiranje skupin
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potekalo na bazi prostovoljstva. Poseben problem je nastajal ob ukazu o disperziji pehotnega
orožja iz skladišč v Krškem in Brežicah, saj so jih varovali pripadniki TO, torej naši
teritorialci, v tajna skladišča. To nalogo smo izključno prevzeli teritorialci stalne sestave, ter
jih vozili z osebnimi avtomobili, seveda izključno v nočnem času. Da je naloga ostala v
tajnosti, smo morali za čas nalaganja umakniti lastno stražo. Pomembno je bilo tudi, da smo
orožje odnašali brez zabojev, saj je PŠTO Posavje redno izvajal kontrolo nad skladiščem,
prazne zaboje smo plombirali. Da je bila naloga dobro opravljena priča podatek, da nobeno
izmed 19 tajnih skladišč ni bilo odkrito.
17.

Ko je Slovenija razglasila samostojno, kako so potekali dogodki po tem obeležju?

Zvečer istega dne je potekala slovesnost na trgu v Brežicah, kjer je bila prisotna tudi naša
delegacija območnega poveljstva. Tam je bilo sprva malo druženja, vendar nas je kaj kmalu iz
štaba poveljstva klical dežurni, da nas potrebujemo. Zapustili smo veselje in druženje, ter
odšli v štab. Začele so prihajati informacije, da se naša predvidevanja o intervenciji JLA
uresničujejo. V tem trenutku smo na glavnih vpadnicah našega območja, bili smo na meji,
imeli že razporejenih preko 800 pripadnikov TO, vpoklicanih, ki so že bili na položajih. Mi
torej nismo začeli aktivnosti sedemindvajsetega zjutraj, ampak smo že imeli mobilizirane
ljudi na položajih. Bilo je še vedno veliko nejasnosti: ali streljati ali ne, ali se bomo še kaj
pogovorili, skratka komande so prihajale neprestano.
18.

Mi lahko prosim predstavite, kako ste bili organizirani pri poveljevanju? Kakšna je

bila vaša vloga v času osamosvajanja?
Iz Ljubljane do pokrajinskega štaba Novo mesto, nato naprej do nas. V Ljubljani je bila
koordinacijska skupina. Nekatere stvari so prišče iz Ljubljane direktno do nas, kot na primer
naloga o napadu na letališče Cerklje ob Krki, 27. junija 1990. Vse ostale pa po liniji
poveljevanja. Obvestila sta se zbirala na več nivojih. V Novo mesto so prihajala poročila in
informacije o nekih zadevah, tiste ki so bile vezane na naše območje so sporočili nam.
Velikokrat se je zgodilo, da so bile informacije netočne, ali pa so se ponavljale. To nam je
povzročalo kar nekaj preglavic. Seveda smo morali to reševati in predvideti in ukrepati. Glede
akcije, napad na letališče, to je potekalo direktno iz koordinacije iz Ljubljane.
19.

Kako je potekalo sprejetje ukaza, ki ste ga dobili na štab?
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Vedno je bil nekdo dežurni, na štabu, v domu Teritorialcev v Brežicah, smo imeli operativno
sobo, kjer so bile vse telefonske in radijske zveze in on je sprejemal vse informacije. Ko je
dežurni sprejel depešo ali nalogo je najprej seznanil mene z vsebino, nato sem jaz dajal
navodila naprej. Seveda se je kdaj zgodilo, da zaradi izhoda iz štaba nisem bil neki moment v
štabu, pa je takrat nekdo drug prevzel mojo vlogo, v smislu sprejema naloge. V glavnem pa je
po liniji poveljevanja zadeva izpadla kot sem že prej povedal: dežurni je sprejel sporočilo,
meni predal nalogo jaz pa sem dalje sprejel odločitev kdo bo prevzel določen del naloge. V
štabu so delovale različne službe. Na primer če sem sprejel nalogo, ki je bila obveščevalske
narave sem zadolžil obveščevalca, da jo je prevzel in opravil.
20.

Kdaj in kako se je začela prva bitka v Posavju?

Prva bitka je bila v Rigoncah. Kje in kako, ter v kakšni obliki se bo vse skupaj začelo seveda
nismo vedeli. Ko se je bližala kolona iz meje, tri oklepna vozila, kakor so nam javili iz PŠTO,
smo javljali nazaj, da so res. Sledilo je ukrepanje, poslal sem intervencijski vod na mejo, da
ustavi kolono. Sprva je bilo rečeno, da se odpira ogenj, kasneje dobim obvestilo naj ga še ne
odpiram, ker seveda ni bilo direktne povezave, ni bilo telefona, dokler je poročilo prišlo je
trajalo. Oni so bili ustavljeni v naselju Rigonce. Enota je imela trombone, s katerimi so začeli
streljati. Seveda je Armada nazaj kosila z mitraljezom in dva naša pripadnika sta bila zadeta.
Enemu so preparali trebuh, Molan pa je padel. Armada ni prebila naprej, vendar to v tistem
momentu ni bilo pomembno tako, kot dejstvo, da smo izgubili pripadnika. Prvo informacijo
po koncu bitke sem dobil takšno, češ, da imamo v Rigoncah vse mrtvo. To je zelo težko. Čutil
sem moralno odgovornost do padlega in njegove družine, saj je ostala brez moža in očeta in
vsa leta v službi, tudi po koncu vojne, kar je bilo v moji moči, sem nudil pomoč. Čeprav je
imela država mačehovski odnos do vseh padlih, ki so bili v tej vojni. Mislim, da je bila to
velika napaka za celotno sestavo. Jaz takoj nisem vedel tega primer, ampak čez leta, ko smo
se sestajali z družino Molan, sem prišel do podatka, da je padli Molan imel v mrliškem listu
napisano, da je šlo za nezgodo na delovnem mestu. Tudi sam sem razmišljal kaj bi bilo če se
mi kaj zgodi. Takrat sem si mislim, da vem, da bom padel za državo in bil prepričan, da bo
država poskrbela za mojo družino. Ampak v Molanovem primeru to ni bilo tako. Sicer so
družine padlih redno vabili vsako leto na srečanje v Ljubljano, kjer je imel predsednik države
in minister za obrambo sprejem, kjer so bili deležni postrežbe, otroci pa so dobili darila. Zelo
malo je bilo finančne pomoči. Molan je bil trgovec in od tega je družina dobila penzijo, žena
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ni bila zaposlena, hčerki sta bili še majhni. Na tem mestu bi rad poudaril tudi to, da sva
dandanes še vedno z ženo Ano zelo dobra prijatelja z Olgo, ženo padlega Molana.
21.

Glede na pregledano kronologijo o bitkah v Posavju, sem zasledila, da je bil istega dne

izpeljan tudi napad na letališče Cerklje ob Krki. Že prej ste mi povedali, da je šlo pri tej bitki
za direktno direktivo iz republiške koordinacije. Zakaj pri tej bitki takšna posebnost?
Skozi cel dan, torej 27. junija 1991, je bilo zelo vroče, hkrati pa so nas armadna letala strašila
s preleti. Vzdušje je bilo na viški. V tistem času sem dobil ukaz, da se minometna četa
prestavi na rajon Vihre iz Krškega. Čudno se mi je zdelo zakaj mora ta enota ob 16h popoldne
na Vihre. Ko so bili v Vihrah javim, da so tam. Nato je prišel direkten ukaz: napadite letališče!
Izvesti bi morali demonstrativni napad. Jaz v tistem trenutku nisem vedel, ali sem prav slišal,
to je nepredstavljiv moment. V zraku je bilo helikopterjev, da ne bom rekel 30, vsak čas tudi
kakšen avion. Na rajonu Vihre je bila zgolj akacija, ni bilo zaklonišč. Jaz sem s tem ukazal
seznanil ožji štab kakšna navodila imamo, nakar sledi šok s komentarjem: poveljnik, ti
odločaš! Po premisleku kličem nazaj v Ljubljano in preverjam stanje, saj nisem mogel dojeti,
da je to mogoče. S koordinacije se mi oglasijo in takoj sem jih obvestil, da je ta akcija
neizvedljiva, glede na trenutno situacijo v Posavju, dal sem ji vedeti, da je minometni napad
nemogoč, saj bi bile žrtve na naši strani prevelike. Zveza je bila prekinjena. Bil sem nervozen,
misli so mi begale in spraševal sem se kaj narediti. Nazaj je klical minister Janša: Kaj je Enč?
Rekel sem: Minister, to je nemogoče iz te lokacije izvesti to akcijo, ker bi bil na naši strani
prevelik masaker, nadaljeval sem s tem, da če bi jaz izdal takšen ukaz, bi bilo zame bolje, da
si dam sam strel v glavo, kakor pa gledam ta masaker. Nekaj časa je bila tišina, nato je sledil
ukaz: Užgi po letališču! Slušalka je padla. Nekaj trenutkov sem rabil zase, nato poklical
načelnika, Mitjo, in mu rekel, da mora enota nazaj v Krško, mi pa moramo napraviti načrt, da
bo napad iz druge lokacije. Vedel sem, da napad ne bo izveden ob 16h. V tem času sem
uvedel skupino dveh častnikov s katerimi smo ocenili od kod bi lahko napadli na letališče, da
bi bilo bolj ugodno za nas. Izbrali smo novo lokacijo za napad, ki je nam ustrezala in s
časovnim zamikom seveda. Istočasno smo uporabili minomete in merilce in komandirje na
minometih smo pripeljali v Brežice, tačas sta pa dva častnika naredila načrt. Ukaz se je izvršil
na eni planoti nad Krško vasjo, po osmi uri istega dne. Ko se je stemnilo so vžgali z minometi
na pisto letališča. Glede na to, da so bila orožja starejšega tipa, poleg tega so bile hiše poleg
piste, nepredstavljivo je dejstvo, da bi granata padla na hišo. Zato so zavzeli sigurnosti
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element malo dlje, torej na planoti in napadli pisto. To je bila svetovna panika. Fantje so se po
izstrelitvi umaknili na Gorjance in se drugi dan vrnili vsi živi in zdravi. Ko sem javil na
koordinacijo v Ljubljano, da smo izvedli napad so čestitke prihajala iz vse povsod: bravo,
bravo, bravo!, tudi od ministra Janše. Nekateri avioni armade so kmalu po tem pobegnili,
seveda so ponoči pogoji slabši, pobegnili so. Tisti, ki so ostali v Cerkljah so izginili zjutraj. V
tistem trenutku ni bilo več bojnega aviona niti helikopterja na letališču Cerklje. Največ jih je
odšlo v Bihać. Iz Bihaća, ko se kasneje prihajali na prelete so potrebovali pol ure, to dejstvo
smo dali v nadalje akcijske načrte. Vsi smo bili srečni in zadovoljni, da nam je to uspelo brez
najmanjših poškodb, poleg tega smo izvršili nalogo, najbolj pomembno pa je to, poudarjam,
da aviacije ni bilo več v Sloveniji, ampak je morala prihajati iz Bihaća, kar je bila bistvena
prednost. Naloga je bila uspešno izvedena z zamikom nekaj ur, po kateri sem sprejel čestitko
samega ministra. Naj razložim še eno stvar, ki sem jo že povedal. Res je, da sem bil poveljnik
jaz in je bila moja naloga, da poveljujem kakor vem in znam, res je tudi, da sem se želel
posvetovati z ekipo v štabu in sem bil nadvse presenečen, ko so rekli naj odločim kako in kaj,
danes, ko se ozrem nazaj sem pa ponosen na fantje, da so akcijo uspešno izvedli, ob enem mi
pa dali priložnost, da se izkažem kakor sem se.
22.

Kaj je pomenilo letališče Cerklje ob Krki za JLA in kaj za vas po napadu?

Cerklje so bile edino vojaško letališče JLA v Sloveniji. Kot sem že omenil so avioni armade
kmalu po napadu pobegnili, nekateri ponoči nekateri zjutraj. To je pomenilo, da ni več bojne
aviacije na slovenskih tleh, torej največ jih je odšlo v Bihać. Vojaška moč JLA se je s tem
bistveno zmanjšala, kljub temu, da je bilo na letališču okoli 1200 ljudi, ampak niso imeli
aviacije s katero bi operirali. Kar je pomenilo, da so iz Bihaća v Slovenijo potrebovali pol ure,
kar je bil za nas pomemben podatek za nadaljnje aktivnosti in bistvena prednost. Napad, kot je
bil sprva predviden, bi po naših predvidevanih pomenil kontra napad pripadnikov JLA, saj bi
skoraj s sigurnostjo streljali z bojnimi helikopterji in ostalo aviacijo na nas in na naselja poleg
letališča, to je masaker o katerem sem govoril. To je bilo bistvo akcije.
23.

Sledila je bitka na Medvedjeku. Kakšno vlogo ste odigrali v omenjeni bitki?

Bitko je vodil pokrajinski štab Novo mesto. Naša vloga je bila zgolj pomoč. S tem namenom
smo poslali intervencijski vod Krško, skupino za protioklepni boj iz Krškega, 174.
protidiverzantski vod iz Brežic, ter četo za posebne namene Krško, na prizorišče bitke. Na
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Medvedjeku sam nisem poveljeval, bile so zgolj naše enote pridodane. Bitka v Krakovskem
gozdu je bila posledica bitke na Medvedjeku, kjer so oklepna vozila JLA ustavili, nato pa so
se obrnila proti Zagrebu, ni bilo več možno do Ljubljane. Od poveljnika pokrajinskega štaba
Albina Gutmana sem prejel informacije, da oklepna vozila prihajajo k nam in da naj jih
ustavimo. Imeli smo postavljene barikade. Drugega julija smo ob treh zjutraj prejeli klic, je
klical dežurni iz pokrajinskega štaba Novo mesto, da pobegnila oklepna enota, ki je bila
stacionirana na Medvedjeku, da se po avtocesti bliža Krškemu. Barikada je bila minirana,
enota se je ustavila. Takoj sem ukrepal in v pomoč in vodenje enot, ki so bile nastanjene v
Krakovom določam svojega namestnika Mitjo Teropšiča in Mira Ognjenovića. Z ustavitvijo
kolone so se začeli vršiti pogovori o predaji pripadnikov JLA in zaplembi oklepnih vozil.
Naše zahteve so bile, da zapustijo oklepna vozla (Bov), mi pa jim omogočimo, da lahko pri
sebi obdržijo osebno orožje, ter da jih z vozili odpeljemo do meje s Hrvaško. Seveda, na te
pogoje njihov poveljnik ni pristal, zato so se pogovori nadaljevali. Posadke so bile izčrpane,
bili so mladi vojaki, začetniki, z malo izkušnjami in jasno, njihovo stanje je bilo precej
kaotično. Spomnim se, da smo jih nahranili z enolončnico. Kasneje se je na pogajanja vključil
tudi poveljnik pokrajinskega štaba Gutman. V štabu sem z nekaterimi sodelavci zagotovil
snemanje, ker smo z radijskimi napravami vzpostavili zvezo z oklepno enoto v Krakovem, z
vojašnico v Novem mestu in vojašnico v Zagrebu. Posnetke vseh razgovorov hranim v
osebnem arhivu. Osnova vseh pogajanj in razgovorov, ki so trajali približno štiri ure pa so se
nanašali na zagotavljanje pomoči oklepni koloni s strani JLA in pogojih, da omogočimo
neoviran pohod protioklepne enote proti Hrvaški. Najbolj enostavno bi bilo, če bi vojska JLA
v Cerkljah spustila oklepnike v kasarno, vendar je bila glavna njihova komanda v Beogradu,
oklepnikov pa v Zagrebu. Tako niso našli načina oziroma dovoljenja za to. Na njihovi strani
je bila prisotna nekakšna togost. Celodnevna pogajanja so bila neuspešna. Zadeva se ni
premikala, zato sem izdal ukaz, da se v jutranjih urah kolono napade. Začetek napada ne bil
nekoliko zamaknjen, zaradi nevidljivosti, tako so mi javili poveljniki posameznih čet in
prestavili uro napada. Ker ni bilo direktne telefonske veze, se je veza vzpostavila s pomočjo
domačinke, katera je živela nedaleč stran od prizorišča, da je posodila telefon, saj sem bil v
štabu in ne direktno na prizorišču. Le na ta način smo lahko komunicirali. Glede na to, da smo
predvidevali, da bo prišlo do spopada, sem preko podjetja Transport Krško naročil avtobuse in
ostala vozila, tudi reševalna preko zdravstvenega doma, da so na vzporedni cesti RakaSenuše, kamor je bil predviden umik po spopadu, zagotovili prevoz in oskrbo naše enote. To
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sem naredil zaradi tega, ker smo po prisluškovanju razgovor z njimi ugotovili, da bo prišlo do
letalskega posredovanje, torej iz Bihaća. Po podatkih, ki sem jih pridobil je bilo pol ure časa,
da aviacija pride iz Bihaća, tako sem tudi naročil poveljujočemu. Točno tako se je zgodilo. Ko
se je zgodil ognjeni udar so se umaknili do vozil in odpeljali. Ko je prišla aviacija in začeli
metati kasetne bombe, tam ni bilo več teritorialcev in so tako streljali po svojih. Celotno
dogajanje v Krakovem je trajalo skozi cel dan. Prisotnih je bilo dvanajst oklepnikov in okoli
80 vojakov pripadnikov JLA. Nekaj naših vojakov je bilo lažje ranjenih, vendar smo po
končni analizi ugotovili, da je bilo izredno dobro izbrano mesto za blokado. Avtocesta je bila
nekoliko višje in ko so pripadniki JLA iz oklepnikov streljali po naših fantih jih niso mogli
zadeti, saj kot streljanja ni bil dober. Tako so našim fantom krogle letele čez glavo. Mine je
njihova vojska razminirala, nekatera oklepna vozila so tako peljala naprej do Drnovega, od
tam pa so peš odšli proti Podbočju, preko Planine na Hrvaško, od Podbočja jih je spremljala
policiji, nekaj so jih ujeli in zaprli na Dob.
24.

Zadnja bitka je bila 2. julija 1991 v Prilipah. Iz različnih virov je moč zaslediti, da je v

tej bitki nasrkalo največ civilistov, poudarjam, govoriva o Posavju.
Res je, kolona tovornjakarjev iz Jastrebastega. Tudi tukaj direktno nisem jaz poveljeval,
temveč posredno iz štaba. Sicer pa je bilo bistveno to, da je koloni, ki smo jo obkolili v
Krakovskem gozdu, prihajalo na pomoč oklepni bataljon JLA iz Jastrebastega, ter da bi prišli
do Ljubljane. Vendar je bila pri Prilipah nova barikada, kjer so bila uničena njihova vozila.
Barikada je bila na avtocesti, poleg je bil stranski odcep iz avtoceste, kamor so bili prisiljeni
iti, saj nadaljevanje poti po avtocesti ni bilo mogoče zaradi barikade. Po stranski cesti so se
peljali po hribu navzgor, kjer so jih naši streljali direktno v bok, bil je idealen prostor za
zasedo. Poleg tega so imeli tudi sami tehnične težave. Eden izmed tankov se je pokvaril,
naslednji ni mogel mimo njega, skratka vse se jim je zamešalo. Tukaj se je končalo. Prišli so
tudi avioni in spuščali granate. Sistem se jim je porušil. Tovornjakarji in ostala vozila na
avtocesti pa so seveda tudi stali zaradi barikad na Medvedjeku. Ko je prišla vojska JLA z
aviacijo, da bodo posegli z granatami, pa so seveda zadevali tudi civiliste v vozilih. Bilo je kar
nekaj mrtvih. Med njimi državljani Bolgarije, Romunije in drugi. Bil je pravi masaker.
25.

Kako je izgledal konec vojne, oziroma kdaj je bilo konec vojaških spopadov? Kdaj ste

lahko odšli domov?

59

Prekinitev vojaških spopadov, vse bojne aktivnosti so bile odpovedane (glede na dogovor).
Nastal je status quo, nato se je politika dalje pogovarjala, o vojnih plenih, kar lahko JLA
vzame s seboj, kaj naj pusti. Skratka začela se je diplomacija. Mi smo obnavljali enote, tiste ki
so bile že od samega začetka zraven smo jih menjavali, torej, da so nekateri odšli počivat.
Imeli smo naloge na primer varovaje meje. To je trajalo do 26. oktobra, ko je zadnji vojak
JLA odšel iz SLO. In do takrat ocenjujem, da je bila vojna. Dokler je bil sovražnik na ozemlju
Slovenije je bila Slovenija okupirana.
26.

Kako je potekalo služenje po vojni? Kdaj ste zaprisegli kot slovenski vojak?

Dobili smo nove odločbe, sicer je vse ostalo isto, bile so zgolj nove postavitve , tudi glede
plač. Po starem sistemu smo imeli plačo sestavljeno iz polovice tega, kakor je občina imela
civilne predpise, pol pa po vojaških, kjer smo imeli dodatke, recimo na terensko delo, posebne
pogoje, delo z orožjem in podobno. Z novo pogodbo pa po razredih, po enotnem sistemu plač
v državni upravi. Tudi v začetku smo imeli bonifikacije, sicer pa je stanje ostalo enako. Ni
bilo večjih sprememb. Seveda se je menjala formacija štaba, nekateri so odšli na višje
položaje, nekateri so prišli na novo. Tudi sam sem dobil ponudbe za različna delovna mesta, a
sem jih zavrnil, saj sem želel ostali blizu družine. V MSNZ-ju, in tudi potem v času
osamosvojitvene vojne nisem niti razmišljal o karieri, enostavno so se stvari dogajale tako
hitro, da sem ves čas porabil za načrtovanje in kreiranje vojaških zadev in sodelovanje s
širokim spektrom ljudi. Velikokrat me je doma družina čakala, saj ni šlo drugače, služba je
imela prednost. Poudarjam-služba. Vojaško kariero sem pač ustvarjal spotoma, vendar
nezavedno. Zato sem želel ostati, kjer sem bil, tukaj je moja družina, dom in seveda tudi
ekipa, s katero sem zelo dobro sodeloval. Svoje delo, poklic sem rad delal, da ne rečem celo
užival, vendar nisem bil karierni igralec, ker sem poleg službe imel velik nabor dejavnosti,
zanimalo me je veliko stvari. Kar se tiče nove lokacije delovanja, torej v vojašnici Cerklje ob
Krki, se nismo takoj preselili tam, saj je JLA pustila demolirano stanje. Uničen je bil inventar,
na področju vojašnice so bila tudi minska polja, tehnika ni delovala, skratka čakalo nas je
veliko dela. Zato smo sprva delovali še v prostorih štaba v Brežicah, kjer smo tudi adaptirali
dom JLA. Nato se je začelo urejati, obnavljati Cerklje, postopoma. Sprva smo mine sami
odstranjevali, potem je iz Ljubljane prišla posebna ekipa, ki so bili usposobljeni. Medtem smo
postopoma vzpostavljali sisteme delovanje. Zopet sem bil, naj opomnim, tako kot na začetku
moje poklicne vojaške kariere v TO, pa potem za čas MSNZ-ja, nekako smo morali postaviti
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temelje za delovanje, kader, plan dela, formacija enot in usposabljanje. Tako je v okviru
vojašnice začelo postopoma delovati, jasno 25. območni štab, ustanovil se je učni center za
nabornike, tankovski bataljon, kasneje pa tudi aviacija. Sam sem bil poveljnik štaba, ostale
sestave pa so imeli svojega nadrejenega. Štab je bil samostojna enota, sprva smo zbirali
prijave za zaposlitev in začeli postopoma zaposlovati vojake. Imeli so

enotedensko

usposabljanje. Preverjali smo fizične, psihične in motorične sposobnosti, kakor tudi znanja.
Izbrali smo enoto, ki je štela okoli 30 ljudi, ki so opravljali naloge v okviru štaba, postali so
poklicni vojaki. Slovenski vojski sem prisegel v Cerkljah, 20. novembra 1991, ki je bilo zgolj
dejanje, slovesnost, zlasti zato, ker smo v večini že imeli prisego, sicer takrat v JLA, jaz
osebno v Bileći. Naj poudarim, da je bila vojašnica Cerklje je bila zelo ugledna in priznana,
zlasti pa poznana, saj je JLA imela tukaj svoje nekakšno skladišče, od orožja, do vojaških
vozil in ostale opreme. Res je bilo ogromno vsega. To je bil kot nekakšen zbirni center
vojaške opreme, ki jo je JLA stacionirala na področju letališča. Nekaj smo uporabljali, nekaj
se je prodalo, nekaj izginilo. Seveda je JLA imela možnost, po koncu vojne, del opreme
odpeljati, celo zadnji so odšli v Koper, so jih morali čakati, da pridejo iz Cerkelj.
27.

Kdaj ste se upokojili?

Upokojil sem se leta 1999, imel se polnih 40 let delovne dobe, niti meseca niti dneva več.
Takoj, ko sem imel priliko sem odšel v pokoj. Da se malo pošalim, bi lahko še 20 let tako
živel. Zelo sem se veselil upokojitve, saj sem vedel, da se bom lahko posvetil vsem hobijem,
tako gledališču, lovstvu, ribištvu, deloval sem tudi v različnih društvih, pa tudi zvezah in
podobno, najbolj pomembno pa mi je, da lahko še danes dneve preživljam s svojo družino,
vsem sedmimi vnuki in tremi otroki, pa seveda ženo Ano. Hvaležen sem ji, da me celo
življenje podpira, da je razumela, da moj poklic ni bil zgolj služba, ter da je večkrat držala
pokonci vse štiri vogale hiše. To je bila moja želja, zato časa nisem posvečal pisanju
memorialov, saj sem imel željo druge, to so družina in hobiji, zato sem z veseljem vso
dokumentacijo in vsa gradiva predal zgodovinarju Tomažu Teropšiču, ter njegovemu bratu
Mitji, ki čas posvečata temu, da spomin na vso naše delovanje, da ne bo pozabljeno.
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Priloga B: Fotografija »Sestanek vodilnih pripadnikov Narodne zaščite na sekretariatu za LO
na Župančičevi ulici v Ljubljani, tik pred sprejetjem ustavnega amandmaja o Teritorialni
obrambi 27.9.1990«. Breznikar spodaj levo.

Vir: Janša, J. (1992): Premiki. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
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Priloga C: Kopija iz Breznikarjeve vojaške knjižice o služenju vojaškega roka. Osebni
arhiv Breznikarja. Kopijo hrani avtorica.
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