
Rudi Drganc 

"Ti, kaj so tudi bombe 
intendantska oprema?" 

Po poklicu sem milicnik. Leta 1971 sem prisel v Krsko za komandirja Postaje 
milice. Na tej dolznosti sem bil do leta 1980. Ob ustanovitvi Uprave za notranje 
zadeve Krsko, 1. januarja 1980, sem bi1 v njej kot visji inspektor Milice imenovan 
za nacelnika inspektorata Milice ali bolj preprosto povedano za neposrednega 
poveljnika posavske Milice. To dolznost v Upravi za notranje zadeve sem 
opravlja1 vse do upokojitve v letu 1989, po upokojitvi sem bi1 razporejen v 
rezervni sestav vodstva uprave. 

V navedenih letih mojega de1a v Krskem in na nivoju Posavja sem spoznal 
mnogo 1judi. V okviru izvajanja mojih na10g sem spoznal kar precej vodstvenih in 
vodi1nih oseb gospodarstva, obcin, politike, obrambe in drugih ustanov. Z 
nekaterimi osebami in organi, zlasti na vamostnem in obrambnem podrocju, sem 
vsa tista leta precej sodeloval. Pri obrambnih pripravah je Milica se posebej 
tvomo, preko raznih vaj in usposabljanja rezervnega sestava Milice in TO, 
sodelovala s stabi TO, sekretariati za ljudsko obrambo obcin, enotami narodne 
zascite in drugimi. V teh letih sem ob izvajanju nastetih nalog spoznal kar nekaj 
izjemno sposobnih ljudi. Z njimi je bilo sodelovanje dokaj poglobljeno, pristno in 
brez vsake zelje do prestiznosti. Ta pristen in tovariski odnos, zlasti z odgovomimi 
osebami stabov TO in se nekaterih drugih organov, je pozneje vplival na moje 
odlocitve pred in med vojno za Slovenijo. 

V tern uvodu nisem navajal sodelovanja z JLA, zlasti pa z vodstvom letalisca 
Cerklje. Tudi z JLA, oz. z letaliscem Cerklje, smo imeli vzpostavljene razlicne 
oblike sodelovanja. To sodelovanje, zlasti po vamostnih vprasanjih,je bilo, razen 
v posameznih primerih, se kar korektno, po letu 1980 pa je prihajalo do obcasnih 
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napetosti, ki SO se zacele se bolj poglabljati pO letu 1985. Tako se je dogajalo, da so 
vamostni organi iz Cerkelj ze skoraj vsak konflikt pripadnikov JLA s civilnim 
prebivalstvom ocenjevali kot napade na JLA. Poleg vseh domnevnih napadov na 
JLA je pray gotovo imel najvecji odmev osebni konflikt sefa vamostne sluzbe 
letalisca Cerklje podpolkovnika Radojice Otasevica s patruljo Milice v Krskem. 
Takratni konflikt, do katerega je prislo zaradi njegovega nespostovanja cestno 
prometnih predpisov,je poskusal Otasevic s svojimi nadrejenimi organi za vsako 
ceno prikazati kot napad na JLA in ob tern so izvajali hud pritisk na vodstvo 
uprave. Ker jim tega ni uspelo prikazati, je nastopila pri Otasevicu precejsnja 
uzaljenost in zamera. Ker sem postopek razCiscevanja konflikta v glavnem vodil 
jaz, je se posebno zamero zacel voditi do mene. Z nj im sem imel nekaj teZav tudi 
ze pred letom 1980. Zato med nama ni bilo kakega pristnega odnosa, ob tern pa 
sem razpolagal z nekaterimi podatki, daje celo vodil nekaksen nadzor nad menoj. 
Po drugi strani pa moram se omeniti, da smo po raznih vamostnih vprasanjih in 
odpravJjanju ekscesnih primerov dokaj dobro sodelovali z vsemi komandanti, 
izjema paje bil glede tega Ie komandant Japundzic, kije rad nastopal vzviseno in 
naduto. Ta komandant ni pokazal nobenega interesa za preprecevanje in 
odpravljanje raznih oblik ogrozanja civilnega prebivalstva in njihovega imetja s 
strani posameznih pripadnikov JLA. Povsem drugace od omenjenega 
komandanta pa so se obnasali komandanti Slovenci. Pri njih smo vedno dobili 
potrebno podporo, socasno pa so tudi sami v okviru svojih pristojnosti izvajali 
ustrezne disciplinske ter druge ukrepe. 

Ko sem bil po devetnajstih letih napomega in odgovomega dela v Krskem 
upokojen, sem pricakoval, da born vec ali manj v miru uzival v pokoju, vendar 
sem se glede tega v zacetku nekoliko zmotil. Tako sem ze istega leta sodeloval v 
pripravah na prepreCitev nacrtovanega mitinga resnice v Ljubljani, nato pa sem bil 
ze naslednjo leto vkljucen v znana dogajanja v Sloveniji. 

Nekega dne, v zacetku jeseni 1990, sva se v Krskem nakljucno srecala s 
poveljnikom Obcinskega staba Teritorialne obrambe Krsko Ernestom 
Breznikarjem. Ob tern srecanju me je po kratkem splosnem pogovoru vprasal, ce 
bi lahko prevzel za dolocen cas v hrambo nekaj njihovega orozja. Slutil sem, da 
verjetno obstoji nevamost, da bi JLA rada Teritorialni obrambi Slovenije odvzela 
celotno orozje, kar pa hoce TO z disperzijo orozja po terenu prepreciti. Zato 0 

njegovem vprasanju nisem kaj dosti razmisljal. Kljub temu, da sem se zavedal, da 
gre za pomembno in odgovomo odlocitev, sem mu odgovoril, da sem osebno 
pripravljen prevzeti doloceno kolicino orozja, vendar pa se moram pred tern 
posvetovati tudi z zeno. Zato sem mu obljubil, da ga born 0 dokoncni odlocitvi 
obvestil cimprej. Ko sem doma prouceval moznosti kolikor toliko vame hrambe 
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orozja, sem ocenil, da pride glede tega v postev Ie klet hise, ki pa jo je tedaj v 
dobrsni meri zasedal zet z druzino. Ker pa se je on ze pripravljal na selitev v svojo 
hiso, sem z odloeitvijo 0 prevzemu orozja se nekoliko pocakal. Ko se je cez 
kaksen mesec dni zet dejansko odselil, sem zeni Anici prvikrat omenil, da ima TO 
Krsko problem s pomanjkanjem skladisenih prostorov in ee bi bila zaradi tega 
pripravUena, da prevzameva nekaj opreme v zaeasno hrambo. Ko me je vprasala 
za kako opremo gre, sem se ji malo zlagal. Dejal sem ji, da gre za intendantsko 
opremo, to je za sotore, odeje, posodo in podobno, ob tern pa ji nisem omenjal 
nobenega orozja. Pri tern se je obnasala, kot da verjame moji obrazlozitvi, vendar 
v to nisem bil povsem preprican. Tudi ona je takoj soglasala, da sprejmemo del 
opreme v zaeasno skladiseenje. S to najino odloCitvijo sem seznanil Breznikarja, 
do realizacije dogovora pa je nato prislo v mesecu oktobru. Po predhodnem 
dogovoru je bilo orozje s tovornim avtom pripeljano do moje hise v poznih 
veeernih urah in smo ga nato uskladiseili v klet pod najino spalnico. Ob prevzemu 
orozja mi ni bilo povedano za kaksno kolieino in vrsto orozja gre, niti nisem ob 
prevzemu podpisal nobenega dokumenta. Slo je za medsebojno zaupanje in me 
zato tudi ni posebno zanimalo kaj vse sva z zeno prevzela v hrambo. Vsi zaboji, 
bilo jihje kar precej, so bili pokriti s cerado in zaradi tega se zabojev ter napisov na 
njih ni videlo. Po kakih dveh tednih si je zena brez moje vednosti nekoliko bolj 
podrobno ogledala "intendantsko opremo" in me je nato dokaj brezbrizno 
vprasala: "Ti, kaj so tudi bornbe, strelivo 7,62 mm, avtomatske puske in drugo tudi 
intendantska oprema?" Ker sem vedel, da je to ugotovila iz napisov na zabojih, 
semji dokoneno povedal, daje v kleti uskladiseena tudi oborozitev. To spoznanje 
je sprejela povsem mirno in ni nato vse do odvoza orozja, kUub temu, da je bila v 
skrbeh, nekaj dni pred agresijo na Slovenijo glede tega vee postavljala nobenih 
vprasanj. 

Najina hisa se nahaja v srednje stmjenem naselju na obrobju mesta Krsko. Ker 
glede poznavanja orozja, streliva in eksplozivnih sredstev ter pogojev njihove 
hrambe nisem billaik, sem se zavedal, kako odgovomo odloCitev sem skupaj z 
zeno sprejel do moje druZine in naseUa. Poleg bojazni, da ne bi prislo do kake 
nesreee ali tatvine, sem nekoliko razmisUal tudi 0 temu, kaj bi se zgodilo z menoj, 
ee bi slucajno za hrambo orozja izvedela JLA. 

KUub takim dilemam in razmisUanjem sva z zeno vedela, da gre v Sloveniji za 
pomembne in usodne odloeitve in je zato prevladala najina zavest, da sva kot 
Slovenca dolzna prevzeti deleek odgovomosti za bodoenost Slovenije. 

Dan pred agresijo na Slovenijo sem bil vpoklican v rezervni sestav vodstva 
Uprave za notranje zadeve Krsko. Prve dni agresije sem v poveljstvu uprave 
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opravljal razliene naloge. V teh prvih in odloeilnih dneh agresije paje poveljstvo 
uprave ugotovilo, da ni najboljse koordinacije med upravo in 25. obmoenim 
stabom TO Brdice pri izvajanju vamostnih in obrambnih nalog. Z namenom 
izboljsanja te koordinacije me je po predhodni uskladitvi z vodstvom staba 
nacelnik UNZ Rajmund Veber vprasal, ee bi bil pripravljen prevzeti v navedenem 
stabu vlogo eastnika za zvezo med stabom in upravo. Ta predlog sem sprejel in 
sem nato po kratkih sprejetih navodilih takoj odpotoval na sedd staba v 
rekreacijskem centru Laboda na Rucmanovem vrhu. V stabu so me prisreno in 
brez vseh zadrzkov sprejeli. Vse elane staba, posebno pa poveljnika Emesta 
Breznikarja, naeelnika Mitjo Teropsiea in obveseevalca Silva Jersiea, sem vee ali 
manj osebno poznal in sem se zaradi tega v stabu vse do konca vojne dobro 
pocutil. 

Delo v stabu, ki je v glavnem potekalo na kolektivni podlagi, je bilo v tistih 
dneh precej dinamieno. 1z terena je v stab po radijskih zvezah, telefonu in tudi 
kurirsko prihajalo precej vamostnih in drugih razlienih zanimivih podatkov. Ti 
podatki so se nanasali predvsem na namere in premike vojaskih enot, na gibanje 
vojaskih staresin, sumljiva gibanja vozil in podobno. Vso to obilico podatkov je 
bilo potrebno analizirati, ovrednotiti ter po moznosti preveriti in nato sprejemati 
potrebne odloCitve. Obrambno in vamostno zanimive podatke in 0 nameravanih 
ukrepih sem v soglasju z vodstvom staba po radijski zvezi posredoval poveljstvu 
moje uprave, obratno pa sem stabu posredoval vse podatke in odloeitve, ki mi jih 
je posredovalo vodstvo uprave ali pa sem do njih prisel pri neposrednem 
radijskem spremljanju dogajanja na terenu. Na podlagi takega sistema dela se je 
bistveno izboljsalo sodelovanje in usklajeno izvajanje vodstev in enot organov za 
notranje zadeve in Teritorialne obrambe. Ob tern moram tudi omeniti, daje delo v 
stabu tudi drugaee potekalo precej usklajeno. Vodstvo staba se je posvetovalo 
tudi z menoj inje moje predloge upostevalo. 

Poleg nacrtovanja in vodenja bojnih aktivnosti je stab organiziral za svoje 
pripadnike in pozneje tudi za pripadnike Milice usposabljanje za uporabo novih 
vrst orozja. Ob agresiji na Slovenijo je stab dobil za oborozitev svojih enot novo 
protioklepno orozje, to je tako-imenovane zolje in armbruste. Stem orozjem, ki je 
bilo precej ueinkovito, ni znal razen redkih posameznikov, nihee rokovati. Zato je 
stab v Peeicah ustanovil center za usposabljanje pripadnikov TO stem orozjem, v 
to usposabljanje pa so bili nato vkljueeni tudi milicniki. Praktieni del 
usposabljanja je center izvajal v zapuseenem kamnolomu pri vasi PeCice. Ko sem 
bil nekega dne z vodstvom staba na obisku v centru, sem takrat sam praktieno 
preizkusil to orozje. 
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V kratkih redkih trenutkih sprostitve je v stabu prihajalo tudi do raznih 
pogovorov 0 nadaljnji usodi Slovenije. Ti pogovori so bili sprosceni in 
odkritosrcni. Opazna je bila, ne glede na prepricanje posameznikov, enotnost 
pogledov na politicno in obrambno dogajanje v Sloveniji, ial paje pozneje priceI 
ta optimizem zaradi krute realnosti upadati. V tistih dneh je bilo ie jasno, da 
Slovenija ne bo pokorjena. Doloceni znaki pa so ie kazali, da bo morija v se hujsi 
obliki prenesena v Hrvasko in Bosno. V stabu smo obeasno s pomoejo radijskih 
postaj spremljali medsebojno komuniciranje po UKW zvezah enot in patrulj 
hrvaske in srbske policije. Preko teh pogovorov, ki so bili polni primitivizma, 
vulgamosti ter izraianja medsebojnega sovrastva in nestrpnosti,je bilo moino kar 
zanesljivo sklepati, da tudi na Hrvaskem in v Bosni ni vojna tako dalec. Ta nasa 
predvidevanja so se ial kar kmalu uresnieila. 

To je moj kratek prispevek 0 mojih doiivetjih in spominih na dogajanje pred in 
med vojno za Slovenijo. Vern, da je bilo raznih dogodkov se vee, vendar je 
marsikaj ze uslo iz spomina, s pisnimi viri pri tern pisanju pa nisem razpolagal. 

MILICE 
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