
Vilko Libensek 

Noeni skok do Jasnice 

Pred vojno sem bil zaposlen v Obcinskem stabu Teritorialne obrambe Krsko 
kot skladiscnik za materialno tehnicna sredstva s cinom visji vodnik 1. stopnje. 
Komandant Obcinskega staba TO Krsko je bil major Ernest Breznikar. Delo 
znotraj staba je bilo zelo dobro vodeno; dobri so bili tudi odnosi med sodelavei, 
kjer je vladalo popolno medsebojno zaupanje. 

Takratni dogodki so prinesli novo situaeijo tudi v omenjeni kolektiv. Kot 
nacelnik Manevrske strukture narodne zascite nas je Ernest Breznikar vodil v 
povsem nove odlocitve in aktivnosti, katerim smo v nadaljevanju vsi sledili. 
Zavedal sem se posledie, ce se aktivnosti udelezim, tako zase kot za svojo druzino, 
v primeru, da se dogodki ne bi odvijali tako, kot so se. V cetrtek, 13. septembra 
1990, smo se ob 21. uri zbrali v prostorih Obcinskega staba TO Krsko naslednji 
akterji nocnih dogodkov pod okriljem Manevrske strukture narodne zascite: 
nacelnik Ernest Breznikar, stotnik Martin Skore, stotnik Zdenko Mohar, 
zastavnik Edi Zanut, vodnik Matjaz Mavsar in Vili Libensek. 

Dogodek se je moral odvijati v popolni tajnosti, sestali smo se v eivilnih 
oblacilih, oborozeni z avtomatskim orozjem. Slo je za tajno nocno akeijo, v kateri 
naj bi iz skladisca minsko eksplozivnih sredstev odpeljali vecje koliCine 
nadkalibrnih min, rocnih bomb, protitankovskih min in eksploziva. Pred 
odhodom v akeijo smo podali ustno izjavo, da izvajamo akeijo na lastno 
odgovornost. Opozorjeni smo bili, da bi lahko prislo do oborozenega spopada in 
posledicno moznih zrtev. V tej akeiji ni sodeloval Edi Zanut, ker je bil stalno 
nadzorovan s strani KOS JLA in je v tem casu opravljal dolznost dezurnega 
organa. Kot voznik je z lastnim vozilorn sodeloval loze Pown m!. Z voznikom 

Vilko Libensek, podcastnik SJovenske vojske 
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POZunom, h kateremu sem prisedel, smo se z vsemi ostalimi sodelujocimi ob 
22.00 sestali na magistralni eesti pri Dmovem in fonnirali kolono, v kateri so bila 
tudi vozila breziske in sevniske Manevrske strukture narodne zascite. 

Do Kocevja smo potovali brez posebnosti, prispeli smo priblizno ob polnoci in 
se ustavili med Kocevjem in Ribnieo, objekt Jasniea. Tam smo v zavetju teme in 
gozda cakali skoraj do ene ure po polnoCi na obvestilo predhodniee 0 tern, ali je 
mozno akeijo izpeljati. Po opravljenem preverjanju smo se odloCili za hiter 
premik, s popolnoma zatemnjenimi vozili, orozjem pripravljenim za delovanje. 
Vstopili smo v sektor, kjer je bilo vee skladisc z MES. V vsak prostor posebej je 
bilo potrebno vstopiti hitro in cim tise, ob svetlobi rocnih svetilk smo natovarjali 
potrebna sredstva. V tej nagliei so se dogajale tudi manjse nerodnosti pri 
prenasanju tezkih zabojev z eksplozivi, npr. prevracanja zabojev ali zlom rocaja 
na zaboju, kar vse nas je navdajalo z nelagodnimi obcutki ob pomisleku, kaj vse se 
lahko zgodi. 

Nekateri spremljevalci so med tern casom nadzirali okolieo z namenom 
varovanja natovarjanja zabojev z eksplozivnimi sredstvi, pa tudi z namenom 
osebnega varovanja udele.zenih v nocni akeiji. 

Ko smo izdvojili in natovorili potrebna minsko eksplozivna sredstva, kar je 
trajalo pol me, smo po isti poti, v temi in z neosvetljenimi vozili, hitro zapustili 
obmocje, kjer smo bili lahko vsak trenutek tarce JLA, ce bi naso akeijo odkrili. V 
stmjeni koloni smo se vracali v smeri proti Krskemu, kamor smo srecno prispeli 
okoli cetrte me zjutraj. Eno od vozil je krenilo v smeri Brezie, drugo vozilo pa v 
smeri Sevniee. Sam sem bil v vozilu, katerega smo spravili na tajno lokaeijo v 
Krskem. 

Se istega dne, proti veceru 14. septembra 1990, sem v Tovami eeluloze in 
papirja prevzel kamion, za katerega je uporabo odobril vodja voznega parka 
Martin Bozic, da bi lahko s sodelavei pripeljana sredstva spravili na vamo. Tako 
smo pod okriljem noCi ponovno natovorili manjso koliCino minsko eksplozivnih 
sredstev na kamion, pri tern so sodelovali Emest Breznikar, Martin Skore, 
Zdenko Mohar, Matjaz Mavsar in Edi Zanut, ter se odpeljali do naslednjega 
tajnega improviziranega skladisca na Bohorju, do kateregaje bila izredno teZko 
prevozna pot. Zato je bila sarna voznja s kamionom, ki sem ga vozil zelo 
zahtevna in odgovoma, kakor tudi zaradi sredstev, ki sem jih vozil, kakor tudi 
zaradi odgovomosti do podjetja, ki je kamion odstopilo za uporabo. Ko sem se 
priblizeval omenjeni tajni lokaeiji, nas je ze pricakoval gospodar z druZino in nam 
pomagal vamo raztovoriti in uskladisciti pripeljana minsko eksplozivna sredstva. 
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Po teh prvih uspesno opravljenih akcijah sem bil sreeen in zadovoljen, da je 
vse potekalo varno, brez incidentov in v zaupanju med udelezenimi. To so bili 
zaeetki se vee kot desetih prestavitev eksploziva in orozja v tajna skladisea, ki so 
se izvajale vnaslednjih septembrskih dnevih innadaljevale v mesecu oktobru. 

o vseh premikih sem vodil osebno evidenco 0 kolieinah in tajnih lokacijah, saj 
bi bila uradno vodena v takratnem obdobju, ee bi prisla v neprave roke, lahko 
usodna za udelezence. Vsi ti postopki so bili izvedeni v popolni tajnosti, tako da 
tudi Milica, s katero smo bivali v isti stavbi, ni 0 dogajanjih nie vedela, kaj sele kdo 
izmed nepoklicanih. 

V vsem tern obdobju je bilo zelo pomembno pridobiti in ohraniti eim veejo 
koliCino orozja, streliva in minsko eksplozivnih sredstev, saj je bilo ze jasno, da bo 
Ie-to potrebno za udejanjenje tako prieakovane osamosvojitve. 

To tezavno obdobje je bilo obremenilno za mojo druzino. Vsled stalne 
odsotnosti je vse breme nosila zena, ki je z vso odgovornostjo skrbela za toplino 
dorna in dajala podporo mojemu delu, ne vedoc 0 tajnih poteh, 0 katerih nisem 
govoril z njo. Z izjavami, da born sluzbeno odsoten, sem najveekrat opravil kar na 
kratko. Sevedaje slutila, kaj se dogaja, vendar se je odlocila, da v tistih vee desetih 
dneh in noceh, ko me ni bilo, prevzame odgovornost za druzino in poskrbi za to, da 
bi svoje delo lahko opravljal zbrano in mirno. Nepotrebnih vprasanj ni nikoli 
postavljala, tudi kasneje, ko je od Milice dobila obvestilo, da se mora z otrokoma 
odseliti iz stanovanja zaradi grozenj, da je v blizini ostrostrelec, ki naj bi jih 
ogrozal, ne. 0 vsem tern Ie redko spregovorimo, zadovoljni, da je vse za nami, 
cutimo Ie, da smo se pravoeasno in pravilno odloCili. Za to ne potrebujemo pohval 
in zahval, zivimo svoje srecno zivljenje v preprieanju, da je vse, kar smo 
prispevali, Ie drobec mozaika, imenovanega zivljenje. 
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Zaradi odlocnosti nekaterih OSTO nacrt ni bil nikoli uresnicen V celoti. 


