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Dogodki izpred desetletja, ki so po mojem mnenju ze zacetek 
osamosvojitvenih prizadevanj Slovenije, so zaradi casovne odmaknjenosti v 
spominu ze mocno zbledeli. KUub temu so bili to casi, katerih se spominjam kot 
enih najbolj prijetnih v moji policijski karieri z vidika polozaja policista, oziroma 
takratnega milicnika v druzbi. To je bilo obdobje, ko so se rusile nekatere 
predstave 0 skupni ddavi, kot blaginji vseh drzavljanov, v kateri lahko vsi varno 
in enakopravno zivimo. Vse boU je prihajala do izraza hegemonija velikih nad 
malimi, poskusi mocne centralizacije in spreminjanja uveljavljenih federativnih 
nacel ureditve skupne ddave. Zepred novembrskimi dogodki, napovedjo mitinga 
resnice v Ljubljani, je bilo cutiti mocno napetost med Ijudmi, ki je bila 
vzpodbujena tudi z "mitingi resnice" po Jugoslaviji. Mocno so bili naceti 
medsebojni mednacionalni odnosi in Ie redko kdo je se verjel v takratno maksimo 
"bratstvo, enotnost in enakopravnost" vseh jugoslovanskih narodov. Mitingastvo 
je se pri zadnjih "Jugoslovanih" pretrgalo emocionalno vezanost na takratno 
skupno drzavo. Ta proces se je zacel, kot sem omenil, ze prej, vendar menim, da so 
ti dogodki bistveno vplivali na nas odnos do skupne drzave, to vsaj lahko trdim 
zase. 

Ze v zacetku leta 1989 so bile prve napovedi mitinga v LjubJjani, ki so 
vzpodbudile celotno slovensko Milico k pripravam za preprecitev prihoda 
neZeljenih gostov. Tako so bile predvidene zapore posameznih cestnih odsekov na 
relaciji Obrezje - LjubUana, saj je bila to najbolj verjetna pot prihoda udelezencev 
mitinga. Te groznje se niso uresnicile, povzroCile pa so se dodatno negativno 
mnenje ljudi do taksnega naCina resevanja medsebojnih sporov oziroma 
uveljavljanja miselnosti organizatorjev "sirjenja resnice" po Jugoslaviji. 

Miha Molan, drzavni sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve RS za podrocje Policije 
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V zaeetku novembra 1989 sem bil na obisku pri milienikih na Kosovu, kamor 
so bili napoteni za vzddevanje reda. V razgovoru z nj imi mi je bilo jasno, da se z 
milieniki iz Srbije ne razumejo dobro, ravno nasprotna pa je bila oeena 
sodelovanja in medsebojnega razumevanja z milieniki iz ostalih republik. 
Slovenski milieniki so ob tej priloznosti izrazali veliko odobravanje ukrepov 
miliee zoper navijaee Crvene zvezde v Ljubljani, ko jim je bilo z ueinkovitim 
varovanjem prepreeeno, da bi povzroeili mednaeionalne spore, kar jimje bil eden 
odnamenov. 

Yes november je visela nad Slovenijo groznJa s prihodom udeleieneev 
mitinga resniee, kar je povzroeilo ustrezne priprave v Milici (za ostale sluzbe v 
takratnem republiskem sekretariatu za notranje zadeve tega ne morem trditi, ker 
stvari nisem poznal). Na prvem sestanku nacelnikov inspektoratov Milice v 
Ljubljani, na kateremje bila obravnavana problematika povezana z mitingom, so 
bile dane usmeritve za pripravo ustreznih nacrtov dela Miliee. Predvideno je bilo, 
da se bo miting odvijal v Ljubljani, vse eestne relacije v smeri Ljubljane pa bi bile 
varovane. V ta namenje bila predvidena tudi koncentraeija sil Milice v Ljubljani, 
kamor bi poslali v pomoe tudi milienike iz Krskega. Trdo delo je bilo potrebno, da 
so bili izdelani vsi potrebni naerti za delo slehemega milicnika razporejenega na 
delo v zvezi z mitingom. Po dveh dneh dela, ko so bili nacrti ze vee ali manj 
izdelani, je bil ponovno sklican sestanek naeelnikov inspektoratov Milice v 
Ljubljani, kjer so bila dana nova izhodisea za pripravo Milice na prihod 
udeleiencev mitinga. Osnovno izhodisee je bilo, da je potrebno vse udelezence 
mitinga ustaviti na mejah Republike Slovenije. To je za nas v Upravi za notranje 
zadeve Krsko pomenilo izjemno veliko obremenitev. Takrat je v celotni UNZ 
delalo okoli sto uniformiranih milienikov, za izvedbo naloge pa sma potrebovali 
neprimemo vee sil. Na osnovi novih izhodise smo takoj pristopili k izdelavi novih 
naertov. Doloeiti je bilo potrebno mesta blokad na zelezniei in eesti Ljubljana 
Obreije. Pri izbiri mesta blokade na zelezniei ni bilo teiav, saj je bila Zelezniska 
postaja Dobova zaradi menjave lokomotiv najboljse mesto za izvedbo take 
naloge. Zeleznisko postajo sma si iz vodstva UNZ Krsko ogledali in uporabili tudi 
izkusnje, ki sma jih imeli ad zavarovanja prihoda navijaeev Crvene zvezde v 
Ljubljana. Posebej moram poudariti, da so bile koristne informaeije takratnega 
naeelnika UNZ Krsko Rajmunda Vebra, ki je delo na zelezniei dobro poznal. V 
velika pomoe nam je bil tudi sef zelezniske postaje, ki nam je dal na razpolago 
prostore in potrebne informacije a objektih na zelezniski postaji, poteku 
zelezniskega prometa, vrstah in znaeilnostih vlakovnih kompozieij, itd. To je bila 
osnova za izdelavo ustreznega naerta, v kateremje bilo predvideno, da se vlak, na 
katerem bodo udelezenci mitinga, spusti na doloeen tir in se ga z milieniki blokira 
in stem prepreei izstopanje z vlaka. Zelezniea bi zagotovila ustrezno 
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lokomotivo, s katero bi celotno kompozicijo vmili na Hrvasko. Takrat je ostalo 
nereseno vprasanje, kaj bi storili, ce hrvaske zeleznice vlakov ne bi sprejele. 

Pri izbiri lokacije za blokado na cesti Obrezje - Ljubljana je bilo vee variant. 
Tako je bila predvidena blokada na Catezu pri Motelu Petrol, vendar se je od te 
lokacije odstopilo zaradi prisotnosti velike kolieine nevamih snovi na obeh 
bencinskih servisih. Na lokacijo v Krakovskem gozdu, ki je bila po moji oceni 
optimalna, je bilo vee pripomb s strani Republiskega sekretariata za notranje 
zadeve, ees daje predalee od meje. Kljub temuje obveljala nasa opredelitev in so 
bili izdelani ustrezni nacrti za izvedbo blokade v Krakovskem gozdu. Tudi v tern 
primeru se je predvidevalo zaustavitev avtobusov in drugih vozil, v katerih bi bili 
udelezenci mitinga, in prepreeitev njihovega zapuseanja vozil ter nato vraeanje 
nazaj v Hrvasko. 

Ob pripravah na prepreCitev mitinga resnice je bilo organizirano sreeanje 
podsekretarja za notranje zadeve Leopolda Jesenka s kolegom iz Hrvaske, katero 
smo organizirali v Kostanjevici na Krki. Medsebojno so bile izmenjane 
inforrnacije, nakar je podsekretar Jesenek predstavil naso organiziranost in 
odloeenost, da udelezencev mitinga ne bomo spustili v Slovenijo in dajih bomo 
vraeali nazaj na Hrvasko. Eden od udelezencev sreeanja s hrvaske stranije izrazil 
zaskrbljenost, saj s taksnim pristopom Slovenije niso raeunali. Se nekajkrat so 
hrvaski kolegi vprasali, ee mislimo resno, saj je to v bistvu ze pomenilo postavitev 
meje med republikama. Po sestanku so kolegi iz Hrvaske zaskrbljeni zapustili 
Kostanjevico. 

Na podlagi izdelanih naertov in potreb po dodatnih silah,je bilo v UNZ Krsko 
dodeljeno v pomoe preko sto sedemdeset milienikov posebne enote Milice iz 
Maribora (poveljnik je bil Bojan Luneznik), sto pripadnikov posebne enote 
Milice iz Murske Sobote (poveljnikje bil Alojz Flisar), milieniki iz zase.itne enote 
Milice iz Ljubljane ter kriminalisti iz Celja. Pripadniki posebne enote Milice iz 
Krskega (poveljnikje bil Dusan Kerin) so bili skupaj s kolegi iz Murske Sobote in 
zasCitne enote Milice ter kriminalisti predvideni za izvedbo blokade v 
Krakovskem gozdu, pripadniki posebne enote Milice iz Maribora pa za blokado v 
Dobovi. Zaradi praznikov so bile takrat sole prazne in smo v dogovoru z 
ravnateljema Osnovne sole Leskovec Ivanom Mirtom in Osnovne sole Dobova 
Marjanom Vueajnkom pripravili vse potrebno za namestitev milienikov, ki so 
prisli v pomoe. Tako veliko stevilo delavcev, ki so prisli v pomoe in ob vpoklicu 
lastnih rezervnih rnilienikov,je pomenilo izjemen zalogaj za logistiene sluzbe. Ob 
nesebienem angaziranju vseh, je bila zagotovljena oskrba, na katero nihee od 
udelezencev ni imel nobenih pripomb. Veliko zaslug za to gre pomoei sole iz 
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Tacna, od koder smo vozili tople obroke, pomoci podjetja Videm Krsko in lastni 
menzi na UNZ Krsko, ki je zaradi teh dogodkov zacela obratovati dva dni pred 
predvideno otvoritvijo. Nikakor ne smem pozabiti na delavke v osnovni soli, ki so 
kljub praznikom delale in pomagale pri delitvi hrane. 

Posebno prijetenje bil sprejem pripadnikov posebne enote Milice iz Maribora 
in Murske Sobote. Ob prevozu kolone vozil skozi Krsko so Ijudje stali na plocniku 
in ploskali. Tudi sicer je bila Milica v tistih dneh okoli prvega decembra tako 
cislana in spostovana, kot se nikoli do takrat. Vsi so nam bili pripravljeni 
pomagati, na vsakem koraku pa so tudi toplo sprejeli vsakega milicnika. 

Kot poseben primer samozascitnega vedenja obcanov se spomnim odstranitve 
lesenega mostu (crni prikljucek na cesto Obrdje - Ljubljana) pri Zalokah, 
katerega smo imeli v nasih nacrtih predvidenega za dovoz pomoci in oskrbo nasih 
enot v Krakovskem gozdu ob izvajanju blokade. Lastnik zemljisca je most 
enostavno odstranil, da udeldenci mitinga niti slucajno ne bi mogli zapustiti 
ceste. To ni bilo storjeno z namenom skodovanja, saj za nase aktivnosti in lokacije, 
na katerih bi izvajali blokade, ni vedel nihce. Vse podatke smo skrbno varovali, 
saj smo zaznali velik interes varnostnih sluzb oborozenih sil za te podatke. 

Kotje znano, do mitinga resnice v Ljubljani ni prislo. Izvajanje nalog v akciji 
"Sever", kotje bila takrat poimenovana, paje bila izredna izkusnja preveritev nase 
organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti za izvajanje tudi najtdjih 
nalog. Posebej moram poudariti, da so bili vsi milicniki in drugi udeldeni delavci 
organov za notranje zadeve enotni in odloceni, da izvrsijo vse naloge, ne glede na 
posledice. Vse te izkusnje so bile koristno uporabljene v kasnejsih letih, se zlasti v 
letu 1991. Po ugotovitvi, da mitinga resnice v Ljubljani ne bo,je prvega decembra 
obiskal pripadnike posebnih enot Milice v Leskovcu pri Krskem in v Dobovi 
republ iski podsekretar za notranje zadeve Leopold Jesenek. Vsem se je zahvalil za 
izjemno pripravljenost izvrsiti zaupane naloge in med drugih dejal: "Meni je 
bistveno, da je nasa Milica tista sila, ki v celoti sedaj in bo tudi v bodoce zasCitila 
nase ljudi in naso republiko." Te njegove besede so se uresnicile v naslednjih letih, 
ko so vsi slovenski milicniki skupaj z rezervnimi milicniki stopili v bran svoje 
domovine. V obeh, za Slovenijo izredno pomembnih dogodkih, je Milica po 
mojem prepricanju opravila vse tisto, kar je od nje pricakoval slovenski narod. 
Vsekakor so to pomembni dogodki v zgodovini slovenske Milice oz. sedaj 
Policije, na katere sem izjemno ponosen. 
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Pred razvozom oroija MSNZ v tajna skladisca. Foto: videofoto Grajil. 

Skrito oroije je bilo koristno uporabljeno. Foto: Crtomir Cargo. 
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