
Poskus odvzema orozja Teritorialni obrambi 

(Kratka navodila za zbiranje gradiva) 

Deset let po poskusu odvzema orozja Teritorialni obrambi je 
cas, ko je potrebno pristopiti k sistematicnem zbiranju gradiva 
na ornenjeno temo. Kot muzealec in raziskovalec slovenske vojaske 
zgodovine cutim odgovornost, potrebo in skrb za ohranitev materi
alnih o5tankov preteklosti ter ar~ivskih in sporninskih virov iz 
enega od najbolj svetlih trenutkov slovenske zgodovine. 

Znano gradivo je treba cimprej zavarovati, ga urediti In 
narediti dostopnega raziskovalcem. Tako zbrano in urejeno gradivo 
je predpogoj za resno raziskovalno delo. Rezu!tati tega dela pa 
so v zacetku lahko objave arhivskih in spominskih virov. Z rezul
tati raziskav pa bomo dopolnili zgodovinske ucbenike osnovnih in 
srednjih sol. Z zavarovanjem gradiva, z njegovo dostopnostjo in 
pUbliciranjem bomo preprecili odtujevanje gradiva, predvsem pa 
zozili rnanevrski prostor za potvarjanje in zlorabljanje dogodkov. 

Potrebno je zbrati se arhivsko gradivo, ki ga hranijo posamez
niki (potrdila, izkaznice, nacrti, skice itd). Casopisne izrezke 
navadno opremimo z nujnimi podatki (ime casopj3a, stevilka oz. 
datum casopisa in stran). Pri fotografijah pa je potrebno zbrati 
se vee podatkov. Najbolj nujni podatki so kraj in cas dogajanja 
ter tema oz. vsebina. Zazeljeni podatki so se: posamezni akterji 
dogajanja (npr.: ime in priimek, cin in polozaj) ter avtor foto
grafije. Koristen podatek je tudi nahajalisce originalne fotogra
fije. Ni nepomembno poslikati kraje (zunanjost In notranjost 
prostora), kjer se je orozje hranilo. Seveda je treba pridobiti 
fotografije tistih, ki 50 orozje hranili, kot tistih, ki so 
orozje transportirali in morebiti celo tedanja prevozna sredstva. 
Dovoljene so rekonstrukcije dogodkov 02. njih fotografiranje. Ta 
podatek se na fotografiji posebej navede. Zelo zazeljeni In 
dobrodosli bi bili videoposnetki, ce seveda sploh obstajajo. 

Zbrano gradivo naj se hrani na sedezih obmocnih zdruzenj 
veteranov voj~e za Slovenijo. Glede na dobro po~ritost Slovenij2 
z muzeji in arhivi se lahko originalno gradivo ali kopije predajo 
najblizjim ustanovam. ab predaji grad iva je potrebno narediti 
natancen prevzemni zapisnik. 

Seveda ne smemo zanemariti spominskega gradiva, ki bo, vsled 
pomanjkanja arhivskega gradiva, za omenjeno tematiko imelo ver
jetno precejsnjo tezo. Spomini 50 lahko v obliki pisne izjave ali 
intervjuja. Pri pisni izjavi ne smemo pozabiti na podpis avtorja 
ter kraj in cas nastanka izjave. Nikoli niso odvec podatki: tocen 



naslov avtorja ter domaca in sluzbena telefonska stevilka. Zelo 
dobrodosle ~o tudi navedbe prie (z navedbami t~cnih naslovov in 
telefoni), ki bi potrjevale navedena dejstva oz. lahko posredo
vale vee podatkov 0 doloceni stvari. 

pri zapisovanju spominov je potrebno posvetiti pozornost 
naslednjim elementom: 

sestava stabov Teritorialne obrambe iz let 1990/91 
(ime in priimek, cin, polozaj), 

- tocne Iokacije skiadisc orozja pred poskusom odvzema oroija 
(tudi opisno), 

- tajne lokacije skiadisc po p05kusu odvzema oroija 
(kdo in zakaj je Iokacije izbral, kdo je kontaktiral Z bodocimi 
varuhi orozja, vprasanje konspiracije), 

- kolicine in vrste orozja ter MES, 
izvajalci a~cij oz. skladiscenja orozja na taj~ih Iokacijah 
(tudi prevozniki, zavarovanje), 

- aktivnosti nasprotnika, 
- ostali pomembni podatki, 

kronologija dogodkov (na temo neoddaje orozja ter MES) od maJa 
1990 do ju~ija oz. oktobra 1991. 

Pridobiti je potrebno izjave druzin, ki so hranile or02Je in 
MES. Kako je to vplivalo na njihovo zivljenje? Se posebej pozor
nost pa posvetiti kako je to stresno leto vplivalo na zivljenje 
druiine ali oz. partnerja izpostavljenih teritorialcev. 

Vecji problem so materialni ostanki preteklosti - predmeti oz, 
muzealije. Tu gre predvsem za orozje, MES, zaboje itd. Vse to je 
(iz razumljivih vzrokov) se vedno v lasti rninistrstva za obrambo. 
Ce bomo v prihodnosti zeleli za zanamce postavljati zacasne 
razstave oz. stalne zbirke, se bo mora!' del tega gradiva preseli
ti v muzeje. 

MuzeJl. Veterani premalo sodelujemo z n]lmi. Po zakonu so 
muzeJl dolzni skrbeti za premicno dediscino. In kar je 
najvaznejse - za to imajo usposobljene kadre. 

Nacinov kako storiti korak naprej je veliko. Nekaj jih bomo 
veterani mora!i storiti sami. Eden takih korakov je ustanovitev 
komisije za zgodovinopisje pri predsedstvu zdruzenja veteranov 
vOJne za S!ovenijo. 
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