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Doliški vod iz 28. samostojne Mislinjske čete v Dravogradu 
-----------------------------------------------------------------------------------  

 
 
Pisal se je četrtek, 27. junija 1991, ko smo med deseto in dvanajsto uro s sodelavci malicali in 
med pogovori po razglasni postaji podjetja Premogovnik Velenje poslušali poročila o 
dogodkih v podjetju in v Sloveniji. Med poročili je bilo povedano tudi, da Jugoslovanska 
armada pošilja okrepitve na mejne prehode in da je iz Maribora proti Dravogradu že krenila 
kolona vozil. V trenutku je nastala tišina, nato pa se je sodelavec oglasil in rekel: »Proti 
Dravogradu? To ne bo dobro.« Mi smo nadaljevali pogovore o nastalih razmerah v Sloveniji. 
Tesno mi je bilo pri srcu, saj sem vedel, da bomo v tem primeru pripadniki Teritorialne 
obrambe vpoklicani.  
In res se je zgodilo. Komaj je šofer odprl vrata delavskega avtobusa, s katerim smo se vozili iz 
službe iz Velenja v Dolič, že sem zaslišal vprašanje: »Je Franc Jamnikar na avtobusu?« Vedel 
sem, da me kliče oseba, ki mi bo vročila poziv. Na njem je pisalo, da naj se v čim krajšem 
času z vso opremo javim v Osnovni šoli Dolič. Vso pot do doma sem razmišljal, kaj to 
pomeni in kaj vse me še čaka. Bil sem kar nekako potrt in zamišljen in ob prihodu domov je 
žena takoj ugotovila, da nekaj ni v redu, ter me zaskrbljeno vprašala, ali sem morda dobil 
poziv. Ko sem prikimal, je v trenutku nastala tišina, nato pa je dejala: »Upajmo, da ne bo tako 
hudo, samo da ostanemo vsi živi in zdravi.« Med pogovorom sem nato dajal napotke, kako 
naj ravnajo doma, v upanju, da se bomo morda lahko vmes tudi videli, saj bomo delovali na 
svojem območju, kot smo bili kot Teritorialna obramba predvideni. Ni bilo dosti časa za 
razmišljanje, žalosten in potrt sem pripravil stvari, se poslovil od domačih – žene in treh otrok 
– in odšel z besedami: »Saj ne bo tako hudo, saj se kmalu vidimo.« 
Ko sem prišel na zborno mesto v osnovno šolo, me je že čakalo nekaj orožja (večinoma stare 
puške) in bojno strelivo, ki ga je bilo treba razdeliti med pripadnike, ki so prihajali. Razdelili 
smo si orožje in strelivo in ga pričeli čistiti. Še preden smo vse dodobra očistili, nas je pri 
gostilni Repolusk že čakal avtobus, s katerim smo se odpeljali v Mislinjo pred gozdarski 
obrat. Tam smo se kot samostojni vod s štirimi oddelki priključili Mislinjski četi. Dobili smo 
še nekaj dodatnega orožja in streliva. Poveljnik čete nas je seznanil tudi z nastalo situacijo in z 
navodili, ki jih je dobil od poveljnika Teritorialne obrambe Slovenj Gradec. Povedal nam je, 
da nas čaka pot z avtobusom v Slovenj Gradec. Tam je poveljnik voda dobil nalogo, da 
nadaljujemo pot proti Dravogradu, kjer bomo dobili nadaljnja navodila in zadolžitve. 
V avtobus smo vstopali v popolni tišini, ni bilo takšnega razpoloženja kot pri rednih vojaških 
vajah, saj je vsak pri sebi razmišljal, kam gremo in kaj bomo počeli ta večer v tako poznem 



času. Ko smo se pripeljali v Otiški Vrh, je bila cesta blokirana z železniškimi vagoni, vendar 
so jih ob našem prihodu kmalu odmaknili, da smo lahko nadaljevali pot proti Dravogradu in 
od tam v smeri proti Mariboru. Razmišljal sem, kam nas sploh peljejo. Avtobusi so se ustavili 
le nekaj metrov naprej od Dravograda. Izstopili smo, tam nas je že pričakal poveljnik 
Teritorialne obrambe Viktor Jeromel, ki nas je seznanil, da iz smeri Maribora prihaja kolona 
vozil, ki ima nalogo zavzeti mejne prehode, ter da jo je treba ustaviti, onesposobiti in prisiliti 
k vdaji, da ne bi nadaljevala poti proti mejnim prehodom. Povedal nam je tudi, kje je 
postavljena barikada, kje moramo zavzeti položaje in kako se moramo premikati, da nas ne 
opazijo vojaki iz vojašnice Bukovje, ki je bila nasproti naših položajev čez reko Dravo. Kot 
komandir doliškega voda sem dobil nalogo, da s svojim vodom zavzamem položaj od 
barikade proti jarku in stanovanjski hiši v smeri proti Mariboru, od tam naprej proti cerkvi sv. 
Boštjana pa so se postavili ostali trije vodi Mislinjske čete. V koloni eden po eden smo 
odkorakali proti dodeljenim položajem. Doliški vod je bil na koncu kolone, zato je prvi prišel 
do položajev, ostali trije vodi pa so še nadaljevali pot naprej proti cerkvi. Naša pot je potekala 
po kolovozu po gozdu, nato po ozkem travniku mimo samotne kmetije in naprej v gozd. V 
njem se je četa za hip ustavila, s poveljnikom spregovorila nekaj besed, nato pa so se 
pripadniki voda v koloni drug za drugim spustili po gozdu navzdol proti magistralni cesti 
Maribor–Dravograd. Po nekaj prehojenih metrih smo prišli v gosto grmičevje, ki nam je poleg 
trde teme še dodatno oviralo pot. To noč je lilo kot iz škafa, tako da smo bili vsi premočeni do 
kože, vendarle pa smo se morali prebiti skozi grmičevje, da bi lahko opravili zadano nalogo. 
Žepna svetilka, ki sem jo imel s seboj, zaradi vlage ni več svetila, zato smo v popolni temi 
prišli do čistine, kjer bi lahko napadli kolono. Ustavili smo se ob robu gozda in se zbrali v 
krogu ter s poveljniki oddelkov pogledali naokrog, kje in kako bi postavili zasedo. Ker 
primernega mesta ni bilo, smo se dogovorili, da jo postavimo na kolovozni poti, ki je tekla ob 
robu gozda proti jarku mimo stanovanjske hiše. Med kratkim posvetom smo se dogovorili še, 
da bomo najprej poskušali onesposobiti vozila, nad vojake pa ne bi šli z ognjem, temveč bi jih 
pozvali k predaji. Na hitro smo naredili tudi načrt umika za primer napada JA iz kolone. Časa 
za razmišljanje ni bilo več, začeli smo zavzemati položaje v upanju, da se bo vse srečno 
končalo, da bomo vsi ostali živi in da nihče ne bo ranjen. Koraki so utihnili v deževni noči, 
tudi sam sem zavzel položaj v neposredni bližini soborca pod veliko kamnito pečino. S 
pogledom sem preveril, kako zavzemajo položaje ostali, vendar se v temi ni kaj dosti videlo. 
Ves premočen sem se ulegel in pričel polniti okvirje avtomatskega orožja, ki sem ga imel, ter 
razmislil, koliko nabojev lahko porabim in koliko jih moram pustiti za rezervo pri umiku.  
Nastala je popolna tišina, ki jo je prekinjal le lajež psov. Kmalu po zavzetju položajev, okrog 
druge ure zjutraj, sem opazil, da se daleč iz smeri Maribora po cesti nekaj svetlika. Tovarišu, 
ki je bil v neposredni bližini, sem rekel: »Pripravimo se, prihajajo!« Ko sem na avtomatski 
puški potegnil zapirač in z njim poslal naboj v cev, še sam pri sebi skoraj nisem mogel verjeti, 
da je vse to res, da bomo uporabili bojno strelivo. 
Kolona pa se je hitro bližala. Bila je že skoraj pri cerkvi, do koder so bili poslani v zasedo 
ostali trije vodi. Zdaj smo pričakovali poke, vendar strelov ni bilo. Strnjena kolona je bila že 
pod menoj, tako da so vozila osvetljevala eno drugo. Nameril sem v podvozje vozil in sprožil 
rafal. To so bili tisto noč verjetno prvi streli na Koroškem. Ura se je bližala poltretji ponoči, 
saj je bila še trda tema. Takoj za tem je začelo pokati, vmes je bilo tudi nekaj močnejših 
pokov ročnih bomb in tromblonov, kajti na kolono so začeli streljati tudi ostali trije vodi 
Mislinjske čete. Streli so parali nočno tišino s peklenskim truščem in noč so osvetljevale 
eksplozije. Streljanje je trajalo le nekaj minut. Kolona se je pomaknila še nekaj metrov naprej 
in obstala. Nastala je tišina. Eno izmed vozil je ostalo na mestu. Kmalu se je s čela kolone 
vrnilo eno vozilo, se ustavilo pri poškodovanem vozilu, iz njega pa je izstopil neki človek in 
začel močno preklinjati, nato pa se je zapeljal do konca kolone in nazaj proti barikadi. Ker 
smo bili na zelo izpostavljenem terenu, okoli 60 do 80 metrov oddaljeni od kolone in slabo 



oboroženi, saj smo imeli večinoma stare puške M48, tri avtomatske in nekaj polavtomatskih 
pušk, v primeru protinapada iz kolone JA ne bi mogli dolgo zdržati, zato smo se umaknili po 
strmini v gozd. Ko sva se s tovarišem v največji tišini umikala po grmičevju, sva mislila, da iz 
te goščave ne bova nikoli več prišla. Končno se nama je le uspelo prebiti skozi gosto 
grmičevje in nad njim sva vsak ob svoji smreki zavzela položaj za obrambo, če bi se JA 
odločila za izpad iz kolone. Ves premočen sem se preko ram pokril z mokrim šotorskim 
krilom in upal, da se bo čim prej zdanilo. Voda v tako trdi temi v gozdu ni bilo mogoče 
poiskati, saj bi nas JA slišala. 

 
Kolona JLA ustavljena pred Dravogradom  

Iz kolone se je nato vso noč slišalo govorjenje, občasno brnenje motorne žage in 
pokanje lesa, saj so odstranjevali ovire in se želeli prebiti do mejnega prehoda. Vsaka minuta 
čakanja ob smreki se je zdela kot večnost, a vendarle se je kmalu pričelo svitati in onstran 
Drave sem zaslišal klic, ki se je bolj in bolj bližal reki Dravi. Takrat sem razbral besede Jovič 
... Jovič, in ko se je ta oglasil, se je slišalo še: »Daj mi brojeve, da ti pomognem.« V tistem 
hipu pa se je prikazal poveljnik I. oddelka in me vprašal: »Ja, Dolič, ali ti kličeš?« Povedal 
sem mu, da ne in da menim, da se pogovarja nekdo iz kasarne Bukovje in iz kolone. Vprašal 
sem ga, ali je z njimi vse v redu in ali so vsi živi in zdravi. Ko je povedal, da so vsi dobro, 
sem si kar oddahnil. 

Naš vod se je zbral v gozdu ves premražen in moker, kaj kmalu pa so se nam pridružili 
še ostali trije vodi. Po kratkem pogovoru s poveljnikom čete in izmenjavi mnenj z ostalimi 
člani smo dobili nov ukaz, da naj ponovno zavzamemo položaje in prisilimo kolono k predaji. 
Pred tem smo se dogovorili, kje in kako bodo oddelki zasedli položaje, in si jih kar najbolj 
varno uredili. Doliški vod je zavzel podoben položaj kot prejšnjo noč, poveljniki vodov pa 
smo se zbrali pri poveljniku čete. Ugotovili smo, da je bila na položajih prisotna še enota 



OPN, ki je bila tisto noč v gozdu nad Mislinjsko, 28. četo. Bilo je že nekje med šesto in 
sedmo uro zjutraj, ko smo med pogovorom opazili, da nad nami po kolovozni cesti prihajajo 
vojaki. Mislili smo že, da so pripadniki JA iz kolone, nato pa smo ugotovili, da gre za enoto 
OPN, ki je prišla na pomoč. Kmalu zatem se je razvnel že drugi spopad tega dne, in sicer 
spopad med kolono in obema enotama TO. Slišalo se je močno grmenje in pokanje, poleg TO 
in JA iz kolone pa so streljali tudi vojaki iz kasarne Bukovje, ki so imeli sodobno oborožitev, 
tako da je cela Dravska dolina ječala od nenehnih eksplozij in strelov, ki so se zlili v skoraj 
neprekinjen trušč. OPN je bila zelo dobro oborožena, kar je povečalo našo ognjeno moč, da 
smo se lahko uspešno spopadli s kolono JA. 
Ležal sem za borovim drevesom, ki sem ga imel za zaklon, ko sem nenadoma zaslišal žvižge 
krogel, z drevesa pa so se usule iglice in delci vej kot v močno vetrovnem jesenskem času. Po 
nekaj minutah, ko je ropotanje utihnilo, smo se ponovno zbrali poveljniki vodov iz čete. 
Takrat smo izvedeli za žalostno novico, da je že pri prvih strelih padel tovariš Repnik iz OPN. 
Med drugim smo ugotovili, da z oborožitvijo, ki jo imamo, ne sežemo niti do kolen oboroženi 
koloni, ki ima podporo še iz vojašnice, ter da mora poveljnik čete zahtevati pomoč. Kljub 
slabi oborožitvi smo ostali na položajih . 

Kmalu zatem so po cesti, ki je vodila od magistralne ceste v gozd, iz kolone pribežali 
štirje vojaki slovenske narodnosti v uniformah JA. Poveljnik I. oddelka jih je poslal k meni, 
jaz pa sem jih peljal do poveljnika čete. Na vprašanje, kako jim je to uspelo, so odgovorili, da 
so pač tvegali in pobegnili ter da jih je še več, ki bi to želeli, vendar zaradi strogega nadzora 
ne morejo.  
Četa je ostala na položajih, poveljnik I. oddelka pa je imel s seboj mini radio (walkman) ter je 
poslušal poročila o dogodkih v Sloveniji. Novice mi je sproti sporočal. Okrog 15.30 je Radio 
Ljubljana poročal, da so v zraku letala, ki bodo bombardirala Dravograd. Ko sem to izvedel, 
sem takoj obvestil vse ostale, da naj se umaknejo in najdejo dobro zaklonišče pred napadi iz 
zraka.  
Oglasile so se sirene za zračni napad. Pohiteti sem moral, da sem pritekel do velike smreke, 
ko sta tik nad Dravo že prileteli dve letali (miga). Zaslišal se je močan pok in takoj za tem sta 
odleteli v smeri proti Mariboru. 28. junija proti večeru se je Mislinjska četa umaknila s 
prvotnih položajev višje do prve kmetije, kjer je zavzela nove položaje, prenočila in počivala 
pa je delno zunaj, delno pa na skednju kmetije. Na položajih so se naslednje dni in noči 
menjavale okrepljene straže. Naredili smo si zaklonišče, tako da smo nadzorovali teren vse do 
zasede na vzhodu z mislinjskimi vodi ter na zahodu ob gozdu pa vse do travnika. S posebno 
patruljo pa smo kontrolirali cesto nad sabo in promet po njej.  

29. junija je četa vzpostavila stik še z ostalimi enotami, ki so prišle na pomoč. Tako se 
je naš vod povezal z enoto iz Velenja, ki je bila v neposredni bližini. Tega dne smo tudi dobili 
nekaj zaplenjenega avtomatskega orožja in streliva, ki nam ga je že primanjkovalo. Na 
položajih smo ostali vse do 2. julija, nato pa je naša četa v dopoldanskih urah odšla na krajši 
počitek domov. Ker se je popoldne okrog 15. ure začel spopad med TO in JA, kar smo slišali 
po radiu, trajal pa je pozno v noč, smo bili v polni pripravljenosti, da nas spet odpeljejo nazaj. 
Vendarle smo se zbrali spet naslednji dan v zgodnjih jutranjih urah pred gozdnim obratom 
Mislinja, da nas odpeljejo nazaj v Dravograd na položaje. Na zbornem mestu so nam sporočili 
ukaz, da naj počakamo do nadaljnjega, ker potekajo pogajanja med TO in JA. To noč, 3. 
julija, smo spet prespali doma, bili pa smo v stalni pripravljenosti. Naslednje jutro smo bili 
spet vsi zbrani na zbornem mestu, kjer so nas obvestili, da se bo kolona JA umaknila v 
vojašnico. Ker se je umikala iz Dravograda proti Slovenj Gradcu in Mislinji ter preko Doliča 
v Vitanje in naprej, smo dobili nalogo, da zavarujemo pot umika. Doliški vod je zavzel 
položaje vzdolž regionalne ceste Dolič–Vitanje pred Lošpergom v večernih urah, kjer smo 
čakali kolono dolgo v noč. Okrog polnoči je vendarle prispela in se tik pod našimi položaji 
ustavila, slišali pa smo tudi rahel pok. Zaskrbelo me je, kaj to pomeni ter da ne bi kdo iz 



zasede začel streljati na kolono. Slišal sem govorjenje, da se je pokvarilo vozilo, vendar so 
okvaro hitro odpravili in nadaljevali pot proti Vitanju in naprej proti Slovenski Bistrici. 
Ko je kolona prečkala občinsko mejo, smo si vsi skupaj oddahnili, se zbrali in pogovorili o 
doživetih trenutkih v času ustavljene kolone. Pred odhodom domov smo se dogovorili še, da 
se naslednje jutro dobimo na zbornem mestu.  
Mislinja je bila ponovno zbirališče 5. julija, ko smo se z avtobusi odpeljali v Slovenj Gradec. 
V vseh teh dneh delovanja sem se močno prehladil, bolečine v hrbtenici in vročino sem blažil 
z zdravili, ki sem jih imel pri sebi. Bolezen se je še stopnjevala, zato sem med postankom 
avtobusov in čakanjem na nadaljnje povelje odšel v štab TO k poveljniku Viktorju Jeromlu in 
mu povedal za težave z vratnimi vretenci ter da sem potreben zdravniške pomoči, in mu 
razložil, da sem imel težave že pred odhodom kolone JA, vendar sem vztrajal, da nalogo 
izpeljemo tako, kot je treba.  
Poveljnik je videl, da je stanje resno, zato mi je naročil, naj stvari predam poveljniku I. 
oddelka Francu Razborniku, sam pa naj odidem k zdravniku. Po prihodu v četo sem mu 
predal vso osebno oborožitev in naročilo, naj me do nadaljnjega nadomešča. Poslovil sem se 
od tovarišev soborcev, ki so odšli na mejni prehod Holmec, sam pa sem se napotil k 
zdravniku in ostal skoraj mesec dni na zdravljenju doma. 
Z enoto v takšni sestavi, kot smo bili v Dravogradu, nismo bili nikoli več vpoklicani, po dveh 
letih pa sem vrnil vso vojaško opremo.  
         
Tolsti Vrh, maj 2008                                                          Franc Jamnikar   
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