
OBMOCNI STAB TO VELENJE 
V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991 

Brigita RebiC 

Za prebivalce Slovenije je bil obiCajen junijski dan. Napovedovali so 
sonCen konec tedna. Pisali smo leto 1991. Bil je petek, dan v tednu, ko smo se 
laliko, kolikor so nam dopuSCale sluibene obveze, po pril~odu domov posvetili 
vsakdanjim domatim opravilom. 

V mirnodobni sestavi Teritorialne obrambe Slovenije sem bila zaposlena 
petnajsto leto. Skorajda sem poznala vsako podrobnost, ki je bila v mojem 
delokrogu. Kot vodja pisarne sem se v teritorialni obrambi zaposlila po udeleibi v 
slovenskem podeSalonu na 'Paradi zmage 1975' v Beogradu. To so bili moji zaCetki 
v vojaSki sluibi. V kasnejSih letih sem doiivela vse organizacijske in kadrovske 
spremembe v ObCinskem Stabu Velenje, ~ijegovi mirnodobni in vojni sestavi. 
SCasoma seln dobila izkuSnje i n  vojaSke delovne navade, ki so mi priSle zelo prav v 
dneh, ki so sledili. Tudi po zdruiitvi z ObCinskim Stabom Mozirje maja 1991 slno 
nadaljevali delo uigranega poveljstva. Z rezervnimi pripadniki smo enako dihali in 
bili tudi na terenu povezani kot velika druiina. 

S poveljnikom obmoCja TO sva se tisti dan vraEala S sluibenim vozilo~n s 
sedeia 8. pokrajinskega poveljstva. Poznala se nama je utrujenost zaradi stalnih 
nalog. ObleCena sva bila v civilni obleki, kar je bilo v tistem Casu predpisano 
pravilo. 

Pogovarjala sva se malo, kot da nama je zamrla sposobnost govora, in 
nisva se niti trudila, da zmotiva zvoke prijetne glasbe iz radia. Kdaj pa kdaj sva 
spregovorila o najinih Solarjih in sledila prometu, ki je vrvel na cesti. Nenadni 
zasuk nissana pri odcepu za Dobrno me ni presenetil. Poveljnik je vozilo usmeril 
levo po vzpenjajoCi se vzporedni gozdni poti. Njegova 'zlata' navada je bila, da ob 
pogostih poteh v Celje nismo z njim nikdar potovali po isti cesti. 

Tu ni bilo nobenega prometa. Budno poveljnikovo oko je zaznavalo 
vsako najmanjSo podrobnost cvetoCega poletja. VCasih jo je izgovoril glasno, 
najveCkrat je tuhtal in le zamiSljenost, ki se mu je v takSnih beinih trenutkili 
pokazala na obrazu, je dala vedeti, kako pomembne so pri vojaSkem odloCanju tudi 
navidezne malenkosti. 

PO ostrih ovinkih sva se pri Obircu z makadamske ceste ponovno 
pripeljala na regionalno, ki pelje v Velenje. Preliitela sva tovorno vozilo, pa Se rdeC 
jugo in ... dohitela terenska vozilo JLA. Ne bi bilo niti nevsakdanje, Ce zadaj 
odgrnjena cerada ne bi razkrivala notranjosti pinzgauerja. Lepo ostriieni vojaki in 
med njimi nemSki ovEar so opazovali dogajanje na cesti, ki je ostajala za njimi. V 
trenutku je bilo konec misli na lep vikend. Tistega 21. junija 1991 so se mi vtisnile 
v spomin zamiSljene poveljnikove besede, ki jih je izgovoril bolj zase kot za 
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kogarkoli drugega: ))Pa je res mogoCe, da se bomo morali spopasti s terni ~nladimi 
fanti? Gotovo je naEin, kako brez irtev izvojevati samostojnost.cc 

TakSne besede Elovek izgovori nenadzorovano, ko Se ne more dojeti, da 
bo vsem prijateljskim vezeln potrebno pokazati zobe in se upreti tudi z drugatno 
silo. V vojni, ki se je pribliievala, bo potrebno pred uniEenjem zavarovati 
predvsem lastna iivljenja. TakSen je bil moj nekdanji poveljnik, vedno neposreden, 
toda v doloEenem trenutku preudaren in odloEen. Z njim in pod n-jegovim 
poveljstvom smo se i e  v preteklosti poCutili varne, spodbujal je naSo 
samoiniciativo, nas kalil v prave teritorialce. Tega se je major drial tudi v najbolj 
negotovih razmerah osarnosvajanja. 

Na naslednjem kriiiSEu sva zavila proti Domu obrambm W, vojaSko 
vozilo pa je nadaljevalo pot proti Hudi luknji in verjetno naprej proti mejni enoti. 
Sledilo je poveljnikovo obveSEevalno poroEilo nadrejenemu poveljstvu. Na 
mirnodobnem sedeiu naju je s sodelavci pricakal rezervni Eastnik, ki je bil le nekai 
dni zatem vkljuEen kot varnostni organ v zbirni center. PoroEnik Vito Cane tudi 
tistega dne ni priSel samo na vljudnostni obisk. Na Stiri oEi je poveljniku poroCal o 
zbranih podatkih in se z njim zadrial v daljSem pogovoru. RazSli smo se po 
prijateljskem klepetu na bliinjem Herbersteinu. 

Z dnem, ko nismo izvrSili ukaza o predaji oboroiitve in vojaSke opreme v 
skladiSEa JLA, smo pripadniki stalne sestave pridobili dodatno zaupanje 
razporejenih vojaSkih obveznikov in prebivalstva celotnega obmoija. To nam je 
dajalo dodatnih moEi in prepotrebno samozavest. Ni bilo dneva, da se na bi na 
Stabu oglaSali posamezniki z obvestili in dajali tako svoj prispevek k odloEnosti, da 
se za vsako ceno upremo vsiljevanju volje organov JLA. Z dobro obveSEevalno 
mreio smo imeli pokrite vse komunikacije, kriiiSEa, osamljene kmetije, delovne 
organizacije, prebivaliSEa neslovencev.. . 

Vse takratne in kasnejSe psihiEne obremenitve je bilo treba vzdriati. V 
meSanem zakonu se o sluibi z moiem nisva nikoli pogovarjala, vem pa, da so vse 
njegove in moje postopke v tistem Casu budno spremljali. Vsak moj klic domov ali 
v sluibo je bil zabeleien. Tega sem se zavedala, bilo mi je teiko, a svojih Custev 
nisem razkrivala. Sodelavcem in predstojnikom sem neizmerno zaupala in bila 
prepriEana, da tudi oni o meni ne mislijo drugace. V vseh letih skupnega dela smo 
to znova in znova dokazovali, naSa dejanja so to le potrjevala. Vendar pa je bilo 
treba doloEene stvari ponovno preveriti. 

Preostanek popoldneva sem preiivela pri delu na vrtu. V podzavesti 
izoblikovano prepriEanje, da bo Slo prej ali slej zares, je dobivalo vedno jasnejSo 
podobo skorajSnje prihodnosti. Glasno si tega nisem priznala, kajti posledice vojne 
so lahko nepredvidljive, negotove in obseine. 

Nisem bila presenekna, ko me je v ponedeljek zjutraj zbudil telefon. V 
hipu sem bila na nogah in Eez deset minut na svojem delovnem mestu. Sledil je 
sestanek z vsemi zaposlenimi v stalni sestavi. Nato so si dogodki sledili s hitrostjo, 
ki jo je bilo treba ne samo dohitevati, velikokrat tudi prehiteti. NaSe druiine in 



zasebno iivljenje je bilo tistega 24. junija 1991 potis~ijeno na stranski tir. 
ResniCnostje bila daleE od domaEih, tudi naSili nedoraslili otrok in starSev. 

Nekomu, ki ni  bil poleg, ni lahko opisati svoje doiivljanje vojne za 
Slovenijo. Ne samo vsak dan, skoraj vsak trenutek se je zgodilo nekaj novega. 
Takrat ni bilo Easa za dolga razmisljanja, vendar slno bili ves Eas prepriEani, da 
smo na pravi poti. Nekje na tej poti sem vztrajala tudi sama, tudi moje del0 je bilo 
poniembno. Ceprav razmeroma daleE od bojnih delovanj, mi je dajalo novih moEi. 

Na naSem obmoeju ni priSlo do uporabe strelnega oroija, pa vendar slno 
bili v vojni, jo doiivljali in v njej sodelovali, kot je bilo mogoEe in S silami, ki so 
jili narekovale razmere. Dneve in noEi smo preiiveli na svojih vojaSkili dolinostih. 
Tam smo se sreCali z nevarnostmi zraEnili napadov agresorjev, tarn smo se veselili 
uspeliov naSe teritorialne obrambe drugod po Sloveniji in postopkov driavnega 
vodstva. Vsak najmanjSi odpor agresorju je v nas vzbudil Se veEjo odloCnost in 
narn dal vedeti, da bomo le zdruieni in enotni v vseh postopkih in akcijah proti 
agresorju prepreEili podle namere enot JLA in jih izgnali iz naSe lepe domovine. 

ObmoEni Stab je usmerjal delovanje vojnih enot v skladu z ukazi 
nadrejenega poveljstva. Ob dobrem poznavanju razmer, prebivalstva in ozemlja, 
dobre pripravljeriosti in usposobljenosti enot, nas tedaj ni moglo nii: presenetiti. 
Pripadniki so bili sproti seznanjeni z vsem delovanjem vojnih enot TO in najviSjih 
driavnili organov %ter s prizadevanji niednarodne skupnosti pri osamosvajanju. 
VojaSki kolektivi so bili homogeni. S skupnilni moE~ni smo spodbujali 
posameznike, ki so v tistili Easili doiivljali tudi osebnostne strese in depresije. Tudi 
to se v vojnah dogaja in takSnih teritorialcev nismo nikdar obsojali. 

Trenutna utrujenost se je poznala celo nam, ki smo bili navajeni 
Stiriindvajseturne napetosti i e  od leta 1990 in smo svoje mirtiodobne in vojne 
dolinosti obvladali do podrobnosti. Toda Eloveku kljub izurjenosti vEasih zastane 
korak, ne zbere se, iSEe pomoE in  treba mu je ponuditi obe roki. 

Prav je, da v teh svojih spoininih na vojne dni navedem imena zaposlenih 
delavcev v 89. obmotnem Stabu Teritorialne obrambe Velenje. Pregled se nanaSa 
na 26. junija 1991, na dan pred uradnim zaEetkom vojne za Slovenijo. Poveljstvo je 
zdruievalo bivSa ObEinska Staba Vele~ije in Mozirje. i e  od meseca maja smo bili 
skupaj v Velenju na KopaliSki 3 v Do~nu obrambe. Mobilizacijske dokumente smo 
hranili na enem mestu. Vsi zaposleni smo se takrat podrobno seznanili s 
formaci,jami vojnih enot obeh bivSih Stabov in ozemljem, ki je zajemalo obmoEje 
od Hude luknje, ~ a l e ~ k e  doline s celotnim zaledjem, preko Zgornje Savinjske 
doline do Crnivca in meje z Avstrijo v Logarski dolini do erne na KoroSkem. 
Plodno in neprekinjeno sodelovanje je potekalo s sosednjim mejnim teritorialnim 
obmorijeln v Dravogradu. 

M irnodobni i n  voj~;i Stab je vodil major Joie Prislan, njegov pornoCnik za 
operativno-utne zadeve in po vojni formaciji naEelnik Staba je bil stotnik France 
Volk. PomoEnik za zaledje po mirnodobni in vojni formaciji je bil stotnik Nadan 
Janez GusiC. Posle skladiSEnikov sta opravljala zastavnik DuSan ierjav in viSji 
vodnik 1. stopnje Marijan FinkSt. Prvi je bil po vojni formaciji referent tehnike v 
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poveljstvu, drugi koordinator za zaledje za obmoije Zgornje Savinjske doline. 
Referent za organizacijsko-mobilizacijske zadeve je bil stotnik Marko Zidarn, ki je 
po vojni formaciji zasedal enako dolinost. Administratorska dela je opravljala 
vodnica 1. stopnje Betka Gaberc. Meni je bila zaupana dolinost vodje pisarne po 
mirnodobni in vojni formaciji. 

Navesti ieliln tudi odgovorne Eastnike in njihove vojne enote, 
mobilizirane v junijskih dneh, brez katerih vsega, kar smo prispevali k 
osamosvojitvi, ne bi mogli izvrSiti. Iz takratnih dnevnih operativnih poroCil 
nadrejenemu poveljstvu je razvidno naraSEanje Stevila vpoklicanih vojaSkih 
obveznikov in vojnih enot. 

Na Slemenu nad Zavodnjami se je i e  od 19. junija urila 891. enota TO za 
posebne namene, sestavljal i so jo vojaSki obvezniki obE in Mozirje in Velenje, bivSi 
pripadniki rezervne sestave JLA. To so bili dobro usposobljeni Eastniki, 
podEastniki in vojaki v rezervi, kajti v preteklosti so imele pri kadrovanju rezervne 
enote JLA prednost. Enoti za posebne namene je poveljeval stotnik Alojz Hudarin, 
VelenjCan, prej poveljnik bataljona. Enota je Stela 249 vojakov. Zaradi laijega 
sporazumevanja smo jo imenovali kar EPN Sleme. 

Z uvedbo zviSane stopnje bojne pripravljenosti je bil 24. junija 
mobilizacijsko vpoklican Stab 89. obmoeja TO po vojni organiziranosti. Odziv je 
bil 100%. Zdravnik v Stabu je mobilizacijo vzel tako resno, da je potem, ko mu je 
bilo dovoljeno, da ostane do naslednjega jutra v pripravljenosti doma, odhitel Eez 
mejo v Avstrijo, da si ))ogleda razmere pri naSih sosedih(c. Kaj je bil njegov namen 
in kaj je imel v mislih, nismo nikoli izvedeli. Cez dva dni se je znaSel v Vojniku, 
njegova dolinost pa je bila zaupana zanesljivejSemu sanitetnemu porotniku. 

PriStabne enote so se vojno organizirale istega dne in so Stele skupaj z 
obmoCnim Stabom 77 pripadnikov. N-jihova naloga je bilo zavarovanje 
povelj niSkega ~nesta in sedeia upravnega organa za obram bo. 

3C.ur.4 
V zgodnih jutranjih urah 25. je %ila uspeSno konCana mobilizacija 

vojnih enot. Mobilizirani sta bili 131. protidiverzantska Eeta s 70 pripadniki in 
poveljnikom stotnikom Marjanom Klincem in 12 1 .  samostojna Eeta TO krajevne 
skupnosti Salek z 62 pripadniki in poveljujoEim poroEnikom Martinoln 
Hudalesom. Obe vojni enoti sta bili takoj razmeSCeni v rajone obmoEja varovanja 
pomembnih objektov za obrambo v Saleski dolini in vseh komunikacij, ki vodijo iz 
Celja proti Velenju in od tu proti Slovenj Gradcu in Mozi rju. 

Pokrivanje obmoEja celotne Logarske doline in driavne meje, kjer je 
mejo nadzirala enota JLA iz  strainice Logarska dolina, je bilo zaupano odloEnemu 
in dobro izurjenemu stotniku Osmanu HasiEu, poveljniku 127. juriSnega odreda TO 
s 126 vojaSkimi obvezniki. in 124. vodu TO krajevne skupnosti SolEava s 
poveljnikom poroCnikom Stankom Stifiarjem in njegovim 29 teritorialcem, ki so 
kot domacini razmere na svojem domaEem terenu gotovo najbolje poznali. 

Na mobilizacijskem zbiraliSEu v Mozirju se je vojno organiziral 193. 
Protidiverzantski vod, kjer je poroCnik Marjan HaniekoviE poveljeval 24 vojakom. 
Med prvimi iz zaSEitnega voda bivSega ObEinskega Staba TO Mozirje se je odzval 
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poveljnik Bojan topar.  V mobilizacijskem Easu je priSlo Se 17 njegovih soborcev. 
Vod je zavaroval upravni organ za obrambo in s tem celotno obCinsko zgradbo v 
Mozirju. 

i e  25. junija 1991 so razmere narekovale potrebo po aktiviranju signala 
'Jezero'. Mobiliziran je bi l del 38. peliotne uEne Eete. PO oceni poveljnika obmoEja 
so bili vpoklicani najzanesljivejgi pripadniki, bilo jih je 14. Poveljeval jim je 
porocnik Joie KukoviC. 

Mimodobno poveljstvo sta 26. junija 199 1 dodatno zavarovali tudi 
posadki 30. lahkotopniSke raketne baterije s tricevnimi protiletalskinii topovi in 
poveljujoEim stotniko~n Miranom DeSmanom ter izurjenima poveljnikoma vodov. 

Do veEera 27. junija so bile na svojili poloiajih Se vse preostale enote TO 
na naSem obmoCju: 76. odred TO s povel.jnikom stotnikom Miranom Ahtikom in 
195 vojaskiini obvezniki ter 91. dive~zantski vod s poveljnikom stotnikom 
Leopoldom Travnerjem in 22 ~noimi.  Vpoklicana je bila 142. protidesantna Eeta, ki 
je pred kratkiin kontala veCdnevno urjenje. lmela je 73 vo.jaSkili obveznikov, 
poveljeval ji je poroinik Janko AvberSek. Stotnik Anlon Planiiic je poveljeval 238. 
Ceti za ognjeno podporo, iniela je 67 moi. PoroEnik Drago PotoEnik je zbral svoje 
fante iz 122. samostojne Eete TO Gorica na vzhodnili obronkili Velenja, v enoti je 
bilo skupaj z njim 5 1 moi. PoroCnik Igor Korelc je poveljeval 123. sarnosto.jni Ceti ; > S ~ R W T W  
REK in 72 oboroienim psipadnikom. Bolnega poveljnika 134. voda TO  fie o a  c n v ,  
imel 25 moi, je nadomestil poroEnik Vinko IveSiE, zaposlen v ~ T P  Smartno ob 
Paki. 

Mozirski 88. diverzantski vod in 22 odzvanih vojaSkih obveznikov je 
vodil podporoCnik Marko Centrih. Zaliodni in severozaliodni del SaleSke doline sta 
nadzorovala 132, vod TO KS Zavod~ije s poveljnikom poroihikom Brankom 
Gumzejem in 25 domaf ini, ki so bili razpore-jeni v vojno enoto, ter 133 vod TO KS 
Bele vode. Poveljeval mu je podporoenik Anton Urbanc, iniel je 20 moi. 

PO mobilizacijskem razvoju smo imeli popolnjene in tudi mobilizirane Se 
naslednje enote z vojaSkimi obvezniki iz Zgomje Savinjske doline: 123. 
sa~nostojno Ceto pod poveljstvom podporoEnika Matjaia PeEnika in 73 ~noimi. 
juriSni odred TO pod poveljstvom stotnika Janeza Hermana in z 142 moi~iii. I 10. 
Ceto TO pod pove!jstvom stotnika Ivana Jeiovnika in 73 moimi, I I I .  Eeto TO 
Ljubno pod poveljstvom podporotnika Edija Marovta in z 84 moimi ter 122. Ceto 
TO Gornji Grad pod poveljstvom poroEnika Joieta ~torgelja in z 5 1 moimi. 

Dolinosti braniti domovino se je odzvalo skupno 83% vseli vpoklicanili, 
toda zaradi vamostnih razlogov nekaterili posanieznikov nismo klicali. Nekateri 
izmed poklicanili pa kot da niso sliSali zvonjenja in trkanja kurirjev ne prvi, ne 
drugi in ne naslednje dni. 

Takratno delo obmoCnega Staba je bilo organizirano na mir~iodobne~ii 
sedeiu, vendar to ni  po~nenilo, da smo si v napoto. Stabni Eastniki so bili zadolieni 
za doloEene vojne enote na poloiajih, tako je v sejni sobi sedeiev primanjkovalo 
samo na rednili dnevnili koordinaci.jali poveljnika z vselni poveljujoEimi iz vojnih 
enot. 



i e  pred razglasitvijo samostojnosti v Ljubljani so se mnoiiEno javljali 
prostovoljci. lzmed 199 prijavljenih smo jih vkljuEili 17. To so bili rezervni Eastnik 
zvez Roman SeEki, pehotna Eastnika Vinko IveSiC in Tomislav VerstovSek, 
podEastnik Alojz FilipanEiC in vojaki Adolf Storman, Darko Zupanc, Joie Jelen, 
Branko KristavCnik, Vito Pogorevc, Marjan PodgorSek, Vinko Mikek, Matjai 
Berzelak, BoStjan Ernst, SreEko DobelSak in Ladislav Varga. Milan RemSe in Rudi 
Lesjak sta opravljala brezplaEne prevoze oboroiitve in vojaSke oprelne za potrebe 
Staba in podenot. 

V delu na terenu neposredno nisem bila vkljuEena, sem pa v okviru vojne 
formacije dosledno izpolnjevala vse ukazane in potrebne naloge znotraj poveljstva. 

Med pomembnejSimi dogodki tistega Easa je bila zasedba strainice v 
Logarski dolini. Sam potek je opisan v knjigi 'Obranili domovino'. Dodajam tisto, 
kar smo ugotovili iz predanih oziroma zaplenjenih dokumentov enote JLA. 

V strainici so bili vojaki iz vseh republik bivSe Jugoslavije: 9 Srbov, 3 
Hrvati, 3 Muslimani, 4 Albanci, 1 Madiar, I Slovenec in 1 neopredeljen. 
Poveljeval j iln je Crnogorcc, ki je bil poroEen S SolEevanko, krajan tega alpskega 
kraja od leta 1974. Vojaki so vojaSki rok prej sluiili v kasarni Celje. Zadn-jih devet 
je bivalo v Logarski dolini od 30. Maja 1991, ostali so bili tam i e  od 17. Decembra 
1990. Tako so teren dobro poznali in bili za izvrSevanje nalog tudi dobro izurjeni. 
Oboroieni so bili S 6 puSkomitraljezi, 3 ostrostrelskimi puSkami in 13 
avtomatskimi puSkami. Vsak puSkomitraljezec je imel 120 ostrih nabojev, vsak 
ostrostrelec 40 nabojev in strelci z avtomatsko puSko vsak po 60 nabojev. 

Iz knjige dnevnih povelj kolnandirja karavle je bilo mogote ugotoviti, da 
je bila 25. junija patrulj i, rajonskim straiarjeln in opazovalcem prviE ukazana 
posebna naloga: ))NaroEito painju obratiti na moguEnost pojave organa TO, prema 
kojima postupati U duhu PSGS i mojim usmenim naredjenjima. Postoji moguEnost 
da organi SUP-a ili TO vrSe zamenu tabli na granitnom prelazu, na Sto ih upozoriti, 
ali bez upotrebe oruija i fiziEke sile, o Cemu odmah radio-vezom izvestiti karaulutr. 
Enaka zadoliitev je bila dana tudi dan kasneje in enako 27. junija, ko je bilo 
dnevno povelje zadnjic vpisano. MoStvo karavle se je 28. junija predalo 
teritorialcem. 

Med zaplenjenimi mobilizacijskimi dokumenti enote JLA je bilo razbrati, 
da so imeli za primer napada na objekt pripravljene takojSnje vpoklice za 13 
rezervnih vojaSkih obveznikov, bivajotih na obmoiju SolEave in Robanovega kota, 
torej tistih, ki jih je tudi naSe poveljstvo vkljuEevalo v izvidniSko-obveSCevalne 
naloge i e  pred zaEetkom vojne. Izdelan so imeli tudi natanEen naErt obrambe 
strainice in poloiajev. Ob razsodnem poCetju naSih enot in na drugi strani 
poveljujoCega strainice tega ni bilo treba uporabiti. Poveljnik karavle Velibor 
LukoviC je 29. junija prestopil v TO in je bil odpeljan v zbirni center. 

lsti dan, ko je potekalo zavzetje in predaja ob~nejne strainice, je na 
obmoEju obCine Mozirje potekalo nenavadno in nepriiakovano desantiranje 
helikopterja na Golteh. PO obveSEevalnem sporoEilu je helikopter vrste gazela letel 
nad obEino Velenje iz smeri PaSkega Kozjaka proti UrSlji gori. Zato je bila vsem 



poveljnik Bojan Copar. V mobi lizacijskem Casu je priSlo Se 1 7 ~ijegovili soborcev. 
Vod je zavaroval upravni organ za obrambo in s tem celotno obEinsko zgradbo v 
Mozirju. 

i e  25. junija 1991 so razmere narekovale potrebo po aktiviranju signala 
'Jezero'. Mobiliziran je bil del 38. peliotne uCne tete. PO oceni pove!jnika obmotja 
so bili vpoklicani najzanesljivejgi pripadniki, bilo jih je 14. Poveljeval jim je 
poroEnik Joie KukoviC. 

Mimodobno poveljstvo sta 26. junija 1991 dodatno zavarovali tudi 
posadki 30. IahkotopniSke raketne baterije s tricevnimi protiletalskimi topovi in 
poveljujotim stotnikom Misanom DeSmanoni ter izurje~lima poveljnikoma vodov. 

Do vetera 27, junija so bile na svoj i l l  poloiaj i h Se vse preostale enote TO 
na naSem oblnoEji~: 76. odred TO s pove!jnikom stotnikorn Miranom Ahtikom in 
195 vojaSkimi obvezniki ter 91. diverzantski vod s poveljnikom stotnikom 
Leopoldom Travnerjem in 22 moimi. Vpoklicanaje bila 142. protidesantna Eeta. ki 
je pred kratkim konEala veCdnevno urjenje. lmela je 73 vojaSkili obveznikov, 
poveljeval ji je poroEnik Janko AvberSek. Stotnik Anton Planinc je poveljeval 238. 
Eeti za ognjeno podporo, iniela je 67 moi. PoroEnik Drago Potoenik je zbral svo-je 
fante iz 122. samostojne Eete TO Gorica na vzhodnih obronkili Velenja, v enoti je 
bilo skupaj z n-jim 5 1 nioi. PoroCnik Igor Korelc je poveljeval 123. samosto.jni Ee5 ihRRrM, 
REK in 72 oboroienim pripadnikom Bolnega poveljnika 134. voda TO KS.G~ a a  h,,, 
imel 25 moi, je nadomestil poroEnik Vinko IveSiE, zaposlen v ~ T P  Smartl;o ob 
Paki. 

Mozirski 58. diverzantski vod in 22 odzvanih vojaSkih obveznikov je 
vodil podporoEnik Marko Centrih. Zaliodni in severozaliodni del SaleSke doline sta 
nadzorovala 132, vod TO KS Zavodnje s poveljnikom poroEnikom Branko~ii 
Gumzejem in 25 domatini, ki so bili razporejeni v vojno enoto, ter 133 vod TO KS 
Bele vode. Poveljeval mu je podporotnik Anton Urbanc, imel je 20 moi. 

PO mobilizacijskem razvoju snio irneli popolnjene in tudi mobilizirane Se 
naslednje enote z vojaSkimi obvezniki iz Zgornje Savinjske doline: 123. 
samostojno teto pod poveljstvom podporotnika Matjaia PeEnika in 73 moini i. 
juriSni odred TO pod pove!jstvom stotnika Janeza Hermana in z 142 moimi. 1 1  0. 
Eeto TO pod pove!jstvom stotnika lvana Jeiovnika in 73 moimi, 1 1  1 .  Eeto TO 
Ljubno pod pove!jstvom podporotnika Edija Marovta in z 84 moimi ter 122. Eeto 
TO Gornji Grad pod poveljstvom poroEnika Joieta Storge!ja in z 5 1 moimi. 

Dolinosti braniti domovino se je odzvalo skupno 83% vseli vpoklicanili. 
toda zaradi varnostnih razlogov nekatel-ih posameznikov nismo klicali. Nekateri 
izmed poklicanil pa kot da niso sliSali zvonjenja in trkanja kurirjev ne prvi, ne 
drugi in ne naslednje dni. 

Takratno delo obinoEnega Staba je bilo organizirano na mirnodobnem 
sedeiu, vendar to n i  pomenilo, da smo si v napoto. Stabni tastniki so bili zadolieni 
za dolotene vojne enote na poloiajili, tako je v sejni sobi sedeiev primalijkovalo 
samo na rednih dnevnili koordinaci.jali poveljnika z vsemi poveljujotimi iz vojnih 
enot. 
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enotam na teln obmoEju ukazana takojSrija pripravljenost za protidesantni boj. Nato 
je sledilo sporoCilo delavcev RTC Golte, da je helikopter pristal na Medvednjaku. 
Na tem gorskem predelu nismo imeli svojih enot. 

ZaSEitnerni~ vodu Mozirje. Ceti TO Ljubno in skupini, ki je varovala 
zbirni center na Smrekovcu, je bila ukazana takojSnja blokada helikopterja. Se 
preden je teritorialcem uspelo priti iz doline, je bil ukaz preklican, kajti pilota letala 
stotnik Joie Kalan in mehanik zastavnik 1. st. Bogomir Sustar sta samoiniciativno 
prebeiala iz lielikopterske mote JLA na Brniku. 

Predlog poveljstva 8. pokrajine TO, da helikopter razstavimo in ga s 
tovornjaki prepeljemo na KoCevsko, sta prebegla pilota zavrnila predvsem iz 
varstvenih razlogov. Na naSem obmoEju so bile i e  dab Casa pripravljene tajne 
lokacije za disperzijo minsko-eksplozivnih sredstev in posadka helikopterja je 
pristala na premestitev gazele s preletom najprej na Smrekovec, Eez dva dni v Bele 
vode na krnetijo LeskovSek in konCno v Zavodnje k ~oharjevim. Na tej kmetiji, ki 
je bila odmaknjena od vasi, sta bila demontirana dva kraka, trup helikopterja pa 
nameSEen na podstreSje strojne lope. Varova~lje so v popolnosti prevzeli domaEi i n  
nihCe od krajanov za helikopter ni vedel, pa tudi teritorialci ne, raze11 
najodgovomejSih staresin. Zaman so pripadniki KOS-a iskali sledi 'izginotja' 
helikopterja. Prav tako tudi niso naSli prave poti za obema pilotoma, ki smo ju 
varovali v zbirnem centru. lskali so ju Se mnogo dni po konCani vojni. 

Jeseni 1991 je bila gazela obnovljena v Nemtiji, dobro je sluiila pilotom 
Slovenske vojske. a doiakala ialosten konec v gozdovih Dolenjske. 

Pri razbitju oklepne kolone JLA v Dravogradu sta 2. julija prispevali 89 1. 
enota za posebne namene in 238. Ceta za ognjeno podporo. Tistiln pripadnikom, ki 
so bili pod oro2jem i e  od 18. junija 1991, se je poznala tiziEna in psihitna 
utrujenost. Poveljstvo je med njimi izbralo 120 moi, ki so kazali odloEnost v bo-ju 
proti agresorju in so bili moralno dovolj trdni. 

Iz vojnih dni se velikokrat spomnim tudi prihoda prvih 30 vojakov 710. 
~~Enega centra Maribor na rage obmotje. V operativnem dnevniku je zapisan datum 
5. julij 1991. Ponovil se je petek, dan v tednu, ko se je v naSem Stabu praviloma 
dogajalo nekaj pomembnega. KO so priSli, smo se z njihovim poveljstvom in 
inStruktorji ujeli, kot da smo sodelavci i e  od nekdaj, vse je bilo prijazno, 
iznajdljivo in domate. Med vojaki so bili sami mladi fantje, ki so sluiili kot prva 
generacija naSe slovenske vojske. Se neizurjene za boj smo namestili v 
podruiniEno osnovno Solo v Belih vodah. Naslednji dan pa so se jim v prijetni 
vasici nad SoStanjeln pridruiili Se ostali. Vse~n njiliovim potrebam po nadaljevallju 
rednega vojaSkega usposabljanja smo ugodili, pri Eemer smo sodelovali vsi nosilci 
obranibnega siste~na v obEini Velenje. Z njimi in v veliki meri ob drugih aktivnosti 
tudi za njih slno iiveli do 'nasled~ijega petka, ko so razmere omogoEile njihovo 
vrnitev v Pekre. 

Vse do njegove razpustitve po konCani vojni nisem vedela za natanCno 
lokacijo zbimega centra. Tudi nisem kazala radovednosti, kajti zaradi varnostnih 
razlogov v vojni ni treba, da bi vsi vedeli vse. 



Oskrbnik koCe na Smrekovcu Viktor Povsod tiste dni ni mogel biti 
povsod, bil pa je tam, kjer sta bili potrebni njegova iznajdljivost in vesela narava. 
))Varovancemcc zbirnega centra so kuhali in jih varovali naSi teritorialci, SirSe 
varovanje je bilo v pristojtiasti voda TO KS Bele vode. Prva 'oskrbovanca' sta bila 
pilota Joie Kalan in Bogomir Sustar, isti dan se jima je pridruiil podtastnik Marko 
Volovlek iz 9. diverzantskega odreda Ljubljana. Naslednji je bil Velibor LukoviC, 
za njim Blanka Krii iz enote protizraEne obrambe IetaliSCa Pleso. Tudi civilna 
vojaSka oseba Tihomir KovaE je bil med njimi, in Se 8 slovenskih vojakov, ki so iz 
JLA pobegnili z rednega sluienja in so po konEani vojni vojaSki rok dosluiili v 
teritorialni obrambi Republike Slovenije. 

Do 19. julija so prestopili Se: Peter Mihalinec iz enote JLA v Zadru, 
vojaSki letalski mehanik Robert Kobak iz letalske enote JLA v BihaCu, Boris 
RakuSa, ki je pred tem opravljal vojaSko sluibo v Skopju, in iz postojnske 
vojaSnice zdaj i e  pokojni Franf iSek Zalar. 

PO ukinitvi zbirnega centra nobeden izmed aktivnih vojaSkih oseb in 
civilnih oseb na sluibi v JLA ni  drial kriietn rok. PoveEana mirnodobna fonnacija, 
njihove delovne izkuSnje, navade in sposobnosti na eni in prizadevanja poveljnika 
na drugi strani so jim omogotili redno delo v okviru obmoEnega poveljstva. 
ObEutiti je bilo obojestransko zadovoljstvo, ki je iz dneva v dan utrjevalo 
prijateljske vezi. Pokazali smo medsebojno spoStovanje in zaupanje. S korektnim 
odnosom do njihovega dela smo jim gotovo pomagali k dodatnemu spoznanju, da 
so storili tisto, kar razgledanemu in razsodnemu Eloveku daje med drugim tudi 
mirno prihodnost. Danes so vsi navedeni zaposleni v Slovenski vojski ali i e  
zasluieno upokojeni. 

Vojna za samostojno Slovenijo se vedno bolj odmika. Tudi po toliko letih 
ob prebiranju vojnega arhiva naSega obmorja, pisnih dokumentih, video posnetkih 
in fotografijah vselej z mislilni odhitim v tiste dni. Vse fiziEne in psihiCne 
obremenitve so pozabljene, ostaja le prijeten spomin, da sem v tej vojni sodelovala 
in prispevala svoj drobec k svobodni domovini. 


