


Potasi se je dvigala napetost v driavi in prihajalo je do tistega 
trenutka, ki sem si ga i e  dolgo ielel; t e  bi potilo i e  zdavnaj prej, bi bilo Se 
vedno malo prepozno. 

Vsi smo imeli dovolj balkanskih zdrah, kar je bilo jasno tudi Srbom, 
ki so vztrajali pri zahtevi, da ves denar od carin poSiljamo v Beograd. Takrat 
so slovenski komunisti zapustili zasedanje v Beogradu in v naslednjih 
mesecih so jih vsi domati mediji prikazovali kot nekakine nacionalne 
junake, kar je bilo v sklopu konstrukta. 

Dolgoletni komunisti z Milanom Kutanom na telu so morali ostati na 
vodilnih poloiajih v samostojni Sloveniji, ki bi se po dogovoru morala 
prikljuhti neki novi tretji Jugoslaviji. Pridne slovenske roke bi zelo prav 
priile pri izgradnji nove driave in sanaciji nastale Skode, ki bo povzrotena z 
dobro reiirano partijsko vojno. Pri tem niso izbirali sredstev, zato so sto 
tisotim podelili slovensko driavljanstvo, s tem pa izdali lastni narod. 
Vendar pa v trenutku, ko se je zatela napetost dvigati, nihte ni pomislil na 
umazano igro totalitarnih politikov, ki jim je bilo enoumje dosti bliije kot 
demokracija. 

Prepritan v poitenost politikov do lastnega naroda sem sodeloval v 
vseh aktivnostih, ki bi lahko pomenile korak bliie do osamosvojitve. Ni nam 
bilo teiko skotiti do Ljubljane, ko je bilo to potrebno, ali pred kasarno v 
Maribor, kjer so imeli zajetega Milogevita. 

V tem obdobju so militniki zelo spremenili odnos do mene in meni 
podobnih, saj so se zavedali, da nas bod0 Se presneto potrebovali. 

Takrat- so vodilni slovenski politiki in tlani Predsedstva (Milan Kutan, 
Ciril Zlobec, DuSan Plut in mnogi drugi) podpisali mirovno deklaracijo z 
jugoarmado, ki je govorila o premestitvi oroija teritorialne obrambe v 
skladiita vojske. Vse je kazalo, da bomo ostali brez vsega oroija, saj je 



vojska i e  naslednji dan pobirala oroije. Veliko poveljnikov Stabov TO je 
oroije mirno predalo, medtem ko so nekateri prevzeli tovrstno breme 
odgovornosti na svoja ramena in so predajo odlotno zavrnili. Med prvimi, 
ki si je drznil odbiti predajo oroija in se s tem postavil po robu tako armadi 
kot ukazu Predsedstva Republike Slovenije, je bil poveljnik TO Velenje, Joie 
Ervin Prislan. Vsakomur bi moralo biti jasno, kakSno breme si je naloiil na 
pleta in kakSne bi bile posledice, te  do vojne in odcepitve ne bi priglo. 

Sam sem se i e  pred vet kot mesecem dni prijavil kot prostovoljec v 
vrste TO, poleg tega pa nisem bil odvisen od oroija, saj sem se v tujini 
oskrbel z vsem najnujnejiim za vojno, kar me je takrat stalo 6000 DEM. 
Nahrbtnik z vsem potrebnim sem imel ves tas pripravljen, taka1 sem samo 
vpoklic poveljnika Prislana. 

Poleg tega sem imel v kleti kar nekaj kilogramov razstreliva, ki je bilo 
i e  pred letom 1990 kupljeno od nekega vojaka, in sem ga bil pripravljen dati 
na razpolago. Velikokrat me je imelo, da bi ga uporabil za diverzijo proti 
JLA, vendar nisem hotel poteti stvari, ki bi bile nekontrolirane in bi ogroiale 
nacionalno varnost ali iivljenja posameznikov. S takino diverzijo bi lahko 
predtasno izzval agresivnost armade, pri tem pa nisem vedel, t e  je Slovenija 
za obrambo sploh pripravljena. 

Med protesti pred kasarno "Vojvode MiSita" v Mariboru bi med 
vojake lahko vrgel rotno bombo, vendar bi s tem povzrotil smrt nedolinih 
protestnikov, saj bi vojska po vsej verjetnosti zatela brezglavo streljati po 
ljudeh. 

Ker nisem nikoli sluiil jugovojske, nisem bil v nobeni vojaSki 
evidenci. Zato tudi nisem hotel vstopiti v vrste TO, dokler to ni bilo nujno 
potrebno. 

Tako so naju z Zupanom 26. junija 1991 v zgodnjih jutranjih urah 
vpoklicali kar po telefonu. Poleg svojega oroija in opreme sem odnesel s 
seboj tudi precej municije najrazlitnejiih kalibrov in jo razdelil med tiste, ki 
so jo potrebovali. V kleti mi je ostalo le Se nekaj tisot kosov municije kalibra 
38 special in nekaj vojaikega razstreliva s pripadajotimi detonatorji. Te 
municije nisem mogel razdeliti, ker tega kalibra ni imel nihte, eksploziva pa 
TO tistikrat tudi Se ni primanjkovalo. 

Spopadi so se zateli na raznih koncih driave, saj je vojska poskuSala 
s tanki zavzeti mejne prehode, pri tem pa so naleteli na cestne barikade, ki 



so jih postavljali pripadniki TO ob pomoti civilnega prebivalstva. Kot 
pripadnik diverzantske enote v Velenju sem bil vseskozi na terenu, saj smo 
postavljali in kontrolirali barikade na vseh cestah proti Velenju, poleg tega 
pa smo pokrivali Se velik del Zgornje Savinjske in Zadretke doline. Prosti 
tas sem skupaj z ostalimi prebil ob posluSanju radijskega programa, ki je 
neprestano porotal o dogajanjih na celotnem slovenskem ozemlju. 

Za razliko od nekaterih drugih sem osebno prav rad odSel na teren, 
Se sploh pa v primerih, te je vse skupaj diSalo po nevarnosti. Z veseljem 
sem nadomestil katerega izmed fantov, ki jim kaj takega ni prav nit diSalo. 

Najvetja skrb je bila Vanja, ki je bila takrat noseta. Kljub mojemu 
prigovarjanju, naj se iz Velenja umakne v tujino, za kar so bile moinosti, 
tega ni hotela storiti. Vztrajala jet da bo hodila v sluibo, dokler bo to moino, 
potem pa se bo prikljutila civilni zagtiti, te bo to potrebno. 

Spopadi so se zateli na KoroSkem, in sicer v bliiini mejnih prehodov. 
Vendar pa naSa stran ni imela na razpolago zadosti oroija, saj je komandant 
TO Slovenj Gradec izpolnil zahtevo JLA in jim predal oroije, tesar pa mu ne 
smemo Steti v zlo, saj se je s tem strinjalo tudi slovensko predsedstvo. Bolje 
so bile opremljene tiste enote, ki so bile poslane v Dravograd iz TO Velenje, 
kamor je bila vkljutena tudi celotna Zgornja Savinjska dolina. Poleg tega pa 
je TO Velenje Slovenjgradtanom odstopila doloteno kolitino oroija, kar je 
bila povsem pravilna poteza naSega poveljnika Joieta Prislana. Sele sedaj se 
je videlo, kaj je pomenila njegova odlotnost, ko ni hotel izpolniti dogovora, 
sklenjenega med takratnim predsedstvom driave, nekaterimi izdajalskimi 
politiki in JLA, po katerem bi naSa stran morala predati oroije. Pri tem bi bili 
seveda kar nekoliko krivitni otitki na ratun tistih komandantov TO, ki so ta 
ukaz izpolnili in predali oroije, saj je bilo neizpolnjevanje takSnega ukaza 
podobno igri s svojim iivljenjem, nenazadnje pa so celotno zadevo zakuhali 
tisti vodilni politiki, ki so podpisali tako neumno mirovno deklaracijo. S tem 
podpisom so izdali svoj lastni narod in nas brez vsake moinosti obrambe 
prepustili na milost in nemilost okupatorski armadi. 

Zaradi svoje odlotnosti je komandant Prislan uiival velik ugled med 
vsemi pripadniki TO. 

Ker sem se zatel dolgotasiti, sem izrazil ieljo po premestitvi v 
Dravograd, kjer so potekali spopadi. Menil sem, da bi bil tam verjetno bolj 
potreben. Zakaj ta ielja ni bila usliiana, pa je vsekakor stvar Staba, ki je imel 
natantno izdelan plan obrambe in temu primerno razporejene ljudi. V 



njihove odlotitve nisem nikoli podvomil, saj je bilo zaupanje do celotnega 
Staba popolno, nenazadnje pa so bili ti fantje povetini moji soSolci iz 
osnovne Sole. 

Obtasno sem lahko odSel tudi v mesto, kjer so bili najglasnejgi 
juhjaki, ki so pritakovali gladko zmago svojih ljubljentkov iz vrst 
jugoarmade. Bil bi kriviten, t e  bi med te juhjake uvrstil kar vse povprek, 
saj so bili med njimi tudi takSni, ki so se odzvali vpoklicu ali celo 
prostovoljno stopili v vrste TO. Nobena skrivnost ni bila, da so juhjaki 
zmago slavili i e  vnaprej; pred hotelom, kjer je bila njihova baza, so plesali 
kolo, vendar pa jim zaradi tega nihte ni nikoli stopil na prste. 

Takrat je bila med teritorialci glavna tema pogovorov, kako bomo iz 
Slovenije najprej nagnali armado, za njimi pa Se tiste balkance, ki so jih pri 
napadu na nas javno podpirali. Nihte izmed nas ni podvomil v realizacijo 
tega plana, saj smo takrat zelo zaupali Igorju Bavtarju, Janezu JanSi in Jelku 
Kacinu kot tistim novodobnim politikom, ki bod0 znali zastopati interese 
naroda, saj smo imeli komunistitnega enoumja i e  vsi dovolj. Ce nam bi 
takrat hotel kdo dopovedati, da omenjeni tovariii ne bod0 niti pribliino 
poteli tistega, kar smo od njih pritakovali, bi ga verjetno pretepli. 

Vsakdanjo monotonost so fantje zateli premagovati s pomotjo velikih 
kolitin zauiitega piva, kar bi lahko bilo celo opravidjivo glede na vrotino, ki 
je vladala tiste dni, vendar je tak natin iivljenja ogroial obrambni natrt. 
Zato sem po nekaj dneh odSel v Stab in predlagal, naj prepovedo uiivanje 
alkohola, pivo pa naj nadomestijo s pivom, ki ne vsebuje alkohola. Poleg 
tega pa naj uvedejo obvezno jutranjo telovadbo s tekom po gozdu v blihji 
okolici. 

Za ta korak se nisem odlohl, ker bi hotel koga prikrajiati za uiitek ali 
ker Sam ne konzumiram alkohola, temvet zato, ker bi lahko priSlo do 
alarma, mi pa bi imeli polovico ljudi vinjenih in tako bistveno manj 
sposobnih. Tega dejstva so se zateli zavedati tudi v Stabu in Se isti dan 
prepovedali uiivanje alkoholnih pijat. Z naslednjim dnem so uvedli 
jutranje telesne aktivnosti, kar je bistveno pripomoglo k boljSemu 
psihofizitnemu stanju vseh nas. 

Obtasno smo se sretevali s policaji, ki so popolnoma obvladovali 
situacijo v mestu. Njihovo delo ni bilo nit manj zahtevno od naSega, 
nemalokrat jim je bilo celo teije. Kljub temu pa so bili odnosi med 



teritorialci in policaji zelo korektni, kar je bilo popolnoma razumljivo, saj 
takrat nismo vedeli, kdaj bo moral kdo komu pomagati, oziroma kdaj se 
bomo morali do skrajnosti zanesti eden na drugega. 

Dobri odnosi in sloinost vseh Slovencev so bili v tistem trenutku zelo 
pomembni in so bistveno vplivali na potek dogodkov. Teiko bi takrat naSli 
Slovenca, ki ni bil pripravljen narediti netesa, kar bi lahko tako ali drugate 
vplivalo na naSo zmago v tej vojni. Kamorkoli smo priSli, povsod so nas 
ljudje sprejeli z nasmehom in nam bili pripravljeni pomagati na vse mogote 
natine. Kdor nima tovrstnih izkuienj, najbri ne more razumeti, koliko 
morale pridobi vojak, ki brani svojo domovino. Visoka stopnja morale je v 
ljudeh, ki jih sretujeS in te podpirajo na pohodih. Zato nima prav nihte kot 
posameznik te pravice, da si pripisuje posebne zasluge za zmago v tej vojni. 
Zmagovalci so bili prav vsi Slovenci; tako tisti, ki smo nosili oroije, kot tudi 
tisti, ki so nas pri tem moralno podpirali, se nam prijazno nasmihali, ko smo 
Sli mimo njihovih his, ali pa so nam na poloiaje, kjer smo leiali ure dolgo, 
prinaiali okreptila. 

Najbolje sem se potutil, fe sern not prebil pod kakim grmom nedalet 
stran od poslopja, kjer so prenotevali ostali. Slaba lastnost tega je bila sicer v 
tem, da me je skoraj vsako not prebudil kateri izmed straiarjev, ker se mu je 
zazdelo, da je sliSal ali vide1 nekaj sumljivega. Dosti bolj enostavno mu je bilo 
zbuditi mene, kot pa hoditi v prostor za prenotevanje in zbuditi vse po vrsti. 
Nikoli mi ni bilo teiko vstati in pregledati bliinjo okolico, feprav se je vedno 
znova izkazalo, da je bilo vse skupaj plod domiiljije in nekoliko zrahljanih 
iivcev. Ker sem imel ostrostrelsko puiko, sem se s tistim, ki je straiil pred 
mano, ponavadi vnaprej dogovoril, da mi je za tas straiarjenja posodil 
avtomatsko puSko, ki je bila za tak namen dosti bolj uporabna. 

Tako me je neke noti, nekaj pred drugo uro, panitno prebudil straiar. V 
roke mi je porinil avtomat in me opozoril, da je naboj i e  v cevi ter oroije 
pripravljeno na strel - v blihjem gozdu naj bi nekaj lomastilo in godrnjalo! Se 
preden sem ga utegnil povpragati, kje natantno je nevarnost, je i e  izginil v 
smeri postelje. Poznal sern ga i e  dlje tasa, saj sva pred leti delala skupaj v 
rudniku. Fant je v Slovenijo priSel iz Bosne in je sodil med tiste priseljence, ki 
jim ne bi mogel ofitati neznanja slovenStine in njim znanega divjastva. 

' Odlotil sern se, da odidem v gozd in si zadevo pobliie ogledam. Nekaj 
tasa sem stal za smreko in prisluhnil. Sumi so postajali vedno glasnejii in 
lomastenje vse bliije. K temu se je pridruiilo Se nekakSno tudno mlaskanje in 



glasovi, kot da bi nekdo nekaj mrmral. Tovrstni glasovi so mi bili znani Se iz 
starih tasov, ko sem ponoti prehajal driavno mejo, zato sem bil prepritan, da 
so produkt jeiev. Za vsak slutaj pa sem se le odlotil, da glasno uukaiem 
"stoj". c e  se ne bo nit spremenilo, sem si rekel, sem lahko brez skrbi, saj bi 
vsak tlovek na tak klic skoraj zanesljivo odreagiral; t e  ne drugate, bi vsaj za 
trenutek podzavestno obstal. Zakrital sem na vso mot: 

"Stoj!" 
Se preden se je odmev polegel, sem nape1 uSesa ter prisluhnil, ali 

vendarle ne bo priSlo do kakSne spremembe. Nit se ni spremenilo. Torej so jeii, 
za katere je znatilno, da jih tovrstno vpitje niti malo ne zmoti. 

Vrnil sem se na dvoriite, ko me je nenadoma preiinilo, da so morda iz 
Staba poslali na obhod patruljo, tako kot pred dnevi, pa nam tega niso 
sporotili, nakar je med njimi in nami skoraj priglo do streljanja. 

Napotil sem se proti sto metrov oddaljenemu Stabu, ki naj bi imel Stiri 
straiarje na tako motno osvetljenem dvoriitu, da bi se kot straiar potutil 
kar malce nerodno. Veliko raje sem imel popolnoma temna straiarska mesta, 
kjer bi se lahko z dobro postavitvijo popolnoma izenatil z napadalcem, ki bi 
porabil veliko tasa in energije, da bi odkril moj poloiaj. Iz razmiSljanja me je 
prebudil popoln mir na povsem osvetljenem dvoriStu, teprav bi me morali 
straiarji i e  zdavnaj pozvati, naj povem geslo. V trenutku me je spreletel srh 
in podzavestno sem se pognal proti vogalu hiSe, kjer je bila meja med 
svetlobo in trdo temo. Ker se tudi sedaj ni zgodilo nitesar, sem i e  hotel 
ustreliti v zrak, da bi prebudil ostale in jih opozoril, da nekaj ni v redu, t e  se 
ne bi v tistem trenutku nekaj premaknilo pod bliinjim avtomobilom. 
Povedal sem geslo in se jim pribliial, da poizvem, kaj se dogaja. Kar izpod 
avtomobila so mi pojasnili, da so iz smeri gozda zasliSali nekakien kovinski 
zvok, nato pa se je nekdo na ves glas zadrl "stoj". Zatel sem se smejati, saj 
razen mene ni nihte krital. Kar pa se tiCe kovinskega zvoka, se je vetkrat 
zgodilo tako, da je veter odlomil kakSno vejico, ki je padla totno na 
kovinsko ograjo okoli Staba in sredi noti se je tak zvok res sliSal nekoliko 
strailjivo. 

Da fantje niso po nepotrebnem zbujali ostalih, sem jih pozval, naj 
ostanejo na dvoriStu, Sam pa sem se skozi luknjo v ograji napotil v gozd in 
ga prehodil po dolgem in potez, kar jih je prepritalo, da se resnitno ne 
dogaja nit takgnega, kar bi nas ogroialo. 



Kmalu zatem sern prebudil tistega, ki me je moral zamenjati na straii, 
nato pa sern zadremal v bliinjem grmu. 

Ker so rite obitajno budili straiarji, sern bil toliko bolj preseneten, ko 
me je neko not prebudil deiurni Staba. Pozval me je, naj vzamem vso 
opremo in se nemudoma zglasim pri komandantu. Imel sern obtutek, da se 
nekaj dogaja, zato sern nahitro zagrabil stvari, ki sern jih imel vedno pri 
roki, in i e  sern sedel v Stabu. Potasi so prihajali tudi ostali: nekateri iz 
naSega diverzantskega voda, drugi so bili Stabni vojaki. KO so priSli Se 
Soferji, mi je komandant zaupal poveljevanje nad udeleienimi vojaki, 
medtem ko o sami akciji in lokaciji nismo izvedeli nit. Naroteno mi je bilo, 
da moramo na poti do ialca spremljati pet tovornjakov. Tam pa nas bo taka1 
neki aktivni oficir TO in nas vodil naprej. Komandant mi je istotasno 
zabital, da mora biti zadeva izpeljana do konca, pa naj se pri tem znajdem, 
kakor vem in znam. 

V vsak tovornjak sern poleg Soferja dodelil Se dva oboroiena vojaka, 
Sam pa sedel v kombi, ki ga je vozil njegov lastnik Marjan Oroi -Jumbo, 
spremljal pa Zoran Hranjec. Oba sta bila prostovoljca in nameStena v enem 
izmed taborov v okolici Velenja. Z nami je bil tudi Zupan, in ne bi se mogli 
potutiti bolje, saj srno se vsi Stirje zelo dobro poznali. Vsi Stirje srno hkrati 
spadali tudi med tiste Velenjtane, ki srno kakemu zateiencu rade volje 
preSteli rebra in naravnali nos, t e  nas je gnjavil. Se s toliko vetjim veseljem 
pa srno prebutali kakSnega juinjaka, t e  je uporabil nasilje nad domatinom. 

V nekaj minutah srno prevozili tistih nekaj kilometrov do ialca, kjer 
nas je takalo terensko vozilo s Soferjem in oficirjem. Dogovorili srno set da 
jima bomo sledili. 

Zapeljali srno se skozi Domiale proti Sentjakobu, kamor srno priSli 
povsem nenajavljeni. Ni manjkalo veliko, pa bi priSlo do hudega konflikta s 
tamkajSnjimi pripadniki TO, saj jih je nenajavl.jena kolona tovornjakov 
motno presenetila in sredi noti vrgla na noge. Razburjenje se je seveda 
kmalu poleglo in i e  srno nadaljevali z voinjo do ljubljanske tovorne 
ielezniike postaje, kjer se nam je med kakSno uro takanja prikljutilo Se 
veliko drugih tovornjakov z vseh koncev Slovenije, kakor se je dalo razbrati 
z njihovih registrskih tablic. 

Kmalu so ukazali premik kolone. Premikali srno se v takem vrstnem 
redu, kot srno prihajali na zbiraliSte, torej srno bili povsem spredaj. 



Kmalu smo se znaSli pred velikim vojaSkim skladiSfem v Borovnici in 
kot prvi zafeli na tovornjake nalagati zaboje z razlifno vojaSko kramo. 
Nalagali smo samo tiste zaboje, ki so jih dolofili odgovorni skladiifa, pri 
femer pa nihfe ni vodil evidence, koliko fesa je kdo natovoril; edino merilo 
je bila velikost tovornjaka. 

Preden so bili natovorjeni vsi tovornjaki, sta Jumbo in Hranjec v naS ' 

kombi naloiila dva zaboja s 120 kosi rofnih bomb. Nismo jih imeli, lahko pa 
bi nam med potjo nazaj Se kako prav priSle. 

Ne vem natanfno, koliko je bila ura, vendar pa do napovedanega 
zrafnega napada na Ljubljano, ki naj bi se zgodil tistega jutra okoli devete 
ure, ni bilo vet dale;. Takoj ko smo zapustili dvoriife skladiifa, sem odprl 
zaboj z bombami in vsakemu izmed nas dal po dve, za vsak prime1 

Terensko vozilo s pripadnikom TO Ljubljana je bilo na telu naSe 
kolone in nas spremljalo do Sentjakoba. Skozi mesto nismo smeli, obvozne 
poti pa ni poznal nihfe izmed nas, zato smo se morali zanesti na 
dodeljenega nam vodifa. 

Nismo se Se prav dobro oddaljili od skladiif, ko je voznik terenskega 
vozila pred nami pritisnil na plin in dobesedno izginil. Seveda, skrbel ga je 
zrafni napad na Ljubljano. Vendar bi ravnal dosti bolj korektno, fe  bi nam 
pred tem vsaj pribliino povedal, po kateri cesti moramo nadaljevati pot, da 
bi varno zaobSli Ljubljano. Tako pa smo bili prepuifeni samim sebi; 
spraSevati smo morali ljudi, ali po tej ali oni cesti; trikrat smo zaili in 
obrafali celo kolono vozil, da smo se na koncu znaSli sredi Ljubljane s 
polnimi tovornjaki eksploziva. 

Po takratni Titovi cesti smo se pripeljali na kriiiSfe v bliiini ielezniike 
postaje in nadaljevali voinjo v smeri Beiigrada ter naprej proti Stajerski. 
Nismo se Se pripeljali niti do Gospodarskega razstaviSfa, ko so se oglasile 
sirene in naznanile letalski napad. Nifkaj prijetno se nismo pofutili, ko smo 
se s tako nevarnim tovorom peljali mimo beiigrajske vojainice, takrat Se 
polne pripadnikov JLA. K srefi je bila Ljubljana dosti manj prometna kot 
obifajno, po sproieni sireni pa so bile ceste dobesedno prazne. Tako je lahko 
Jumbo mirne duSe in nekaznovano prevozil vse rdefe lufi, femur so sledili 
tudi ostali. Jumbo je po dolgem fasu lahko vozil po mili volji in brez strahu 
pred policaji. Ker ni imel vozniSkega dovoljenja, je imel pred vojno veliko 
problemov, z avtomobilom pa je bil takorekof nonstop na cesti. Zdaj je 



lahko vozil. Policajev ni bilo, rdete luti in omejitve pa ga niti pribliino niso 
zaustavile. 

Ni trajalo dolgo, ko smo Svignili skozi Trzin in Domiale ter z veliko 
hitrostjo nadaljevali pot po popolnoma prazni cesti. Na dolgem levem 
ovinku, odkoder so se lepo videle prve hiSe v Blagovici, je oficir v terenskem 
vozilu, ki je vozil na telu, ustavil celo kolono in ukazal, pustiti vozila ob 
cesti in se umakniti v gozd. Videlo se je, da so ga izdali iivci in da je po vseh 
napetostih, lu smo jih doiiveli na poti skozi Ljubljano, potreben potitka. 

Njegov ukaz sem odlotno zavrnil, saj je bilo nesprejemljivo, da bi se 
razbeiali po gozdu, tovornjake s tako nevarnim tovorom pa enostavno 
pustili ob cesti, tetudi nismo med potjo sretali niti enega vozila. StareSini 
sem predlagal, naj se malo spotije, nato pa nadaljuje voinjo dale< za nami in 
izven vsake nevarnosti. Vse ostale sem pozval, naj z vchjo nadaljujejo tim 
hitreje, pri temer naj pazijo, da bo razdalja med vozili najmanj petsto 
metrov in da se ob morebitni okvari nobeno vozilo ne oddalji od kolone. 

Tudi v nadaljevanju poti nismo sretali nobenega vozila. V ~ a l c u  sem 
se odlotil za kratek postanek. Sam nisem vedel natanho, kam moramo 
dostaviti vojaSki tovor, saj nam je bilo omenjeno samo Celje, ki pa ni ravno 
majhno mestece. Nekaj tasa srno Se takali na naSega poveljnika, potem pa 
smo voinjo nadaljevali, saj je Hranjec natantno vedel, da je Stab TO Celje v 
Lokrovcu in tudi poznal pot do tja. 

Nekaj minut kasneje smo i e  zapeljali skozi kapijo in se z velikim 
olajSanjem posedli v bliinjo senco. NaS poveljnik je priSel za nami nekoliko 
kasneje in nitkaj prijetno se ni potutil, ko ga je Zupan zatel oftevati zaradi 
njegove neodgovornosti. Nisem mogel mirno prenesti tega besednega 
dvoboja, saj ni bilo sprejemljivo, da vojak pred ostalimi takole ostro napade 
oficirja, teprav so bili Zupanovi otitki povsem na mestu. Poleg vsega pa je 
bila vojna in povsem neupraviteno bi bilo pritakovati, da bi vsi enako mirno 
sprejemali nevarne situacije. TakSne reakcije na grozete nevarnosti so pri 
ljudeh popolnoma normalne na samem zatetku vojne, kasneje pa, ko se 
vsemu privadijo, se kaj takega takorekot ne dogaja vet. 

V Celju smo takali ves dan, da so preSteli in razvrstili pripeljane 
zaboje. Zaboje z vojaSko opremo so nato razdelili med nekaj okoliSkih 
Stabov TO. Izmed petih tovornjakov je velenjski TO pripadel samo en slabo 
naloien tovornjak, Slovenj Gradcu pa le slaba polovica tovornjaka, neglede 



na to, da so se borbe vodile predvsem na njihovem obmotju in so bili teh 
stvari najbolj potrebni. Za primerjavo naj omenim le to, da so v ialec 
namenili dva tovornjaka, teprav o kakSnih spopadih na njihovem obmotju 
takrat ni bilo sliSati. 

Malo pred veterom smo se vrnili v Velenje, kjer so nas i e  nestrpno 
pritakovali Slovenjgradtani. Svoj del tovora so nemudoma odpeljali naprej. 
OdSel sern v Stab in podal ustno porotilo. Pri tem sern predal tudi zabojnike, 
ki smo jih skrivaj naloiili v kombi, in oddal bombe, ki sern jih med potjo 
razdelil vojakom. 

Ker je bila moja puSka kalibra 7,62 x 51 NATO, ni bilo v borovniSkem 
skladiStu niti enega naboja zanjo. Sam zadostne kolitine municije nisem 
imel na zalogi, zato je bilo treba poiskati drugatno reiitev. 

Petega julija 1991, ko je v driavi veljalo premirje, sern se s 
komandantom dogovoril, naj mi dovoli prestopiti mejo z Avstrijo, da bi 
lahko nabavil nekaj sto kosov municije, ki bi bila za moje potrebe, sicer pa 
skladigtena pri njih. Komandant je pristal na ta predlog, vendar pod 
pogojem, da pripeljem tez mejo samo to in nit drugega. Napisal mi je 
potrdilo, s katerim je delavce na meji opozoril, da je municija za potrebe TO 
Velenje. 

Avtomobila v tistem trenutku nisem imel, saj sern ga dva dni pred 
zatetkom vojne pustil na servisu v Avstriji, po napadu na mejne prehode pa 
nisem mogel ponj. Tako sern svoj avtomobil nameraval prevzeti ob tej 
priloinosti. 

Prevoz do tja mi je ponudil dober znanec Miro Kolenc, ki je na pot v 
Avstrijo peljal tudi svoje dekle Ines. 

Mejo smo prestopili na Vitu pri Dravogradu. Panika na avstrijski strani 
je bila veliko vetja kot pri nas. Avstrijcev niti ni bilo na mejnem prehodu, 
temvet so se pomaknili precej v notranjost, ob cesti pa so imeli vkopane 
tanke. 

KO sern prevzel avtomobil, sern nadaljeval vohjo do mesta, kjer sern 
uspel nabaviti le dva rabljena vojaSka pasova, dve rabljeni vojaiki majici in 
samo 200 kosov municije, saj je trgovec ni imel vet na zalogi. 

KO sern se zopet znaSel na mejnem prehodu, sern se zadrial najprej 
pri policiji, ki mi je morala napisati enomesetni vstopni vizum, saj sern mejo 



prestopal z nemSko osebno izkaznico, saj drugafe ne bi mogel prestopiti 
meje z avtomobilom, ki je bil registriran v Nemtiji. 

KO sern se ustavil pred carinikom srbske narodnosti, se mi ni zdelo 
pametno, da mu na vpraSanje, kaj imam s sabo, povem po pravici. Nisem pa 
imel prav nobenega namena prikrivanja, saj sern pustil vretko z majicama in 
municijo kar na zadnjem sedeiu. Na Srba, ki je sluibo na tem prehodu 
opravljal i e  vet let, sern v tistem trenutku vendarle gledal nekoliko drugate. 
Morda bi si moral ohtati, da sern bil do njega kar nekoliko kriviten, saj je 
moi tistikrat morda pokazal celo lojalnost naSemu narodu in driavi, vendar 
pa takrat o tem nisem mogel razmiSljati in mu nisem zaupal. 

~e je kazalo, da me bo spustil naprej, ko je od nekod ves zasopihan 
pridrvel debeli in napihnjeni PetelinSek, s katerim sva imela v zadnjih letih 
nemalo sporov. Ves kritav je hotel vedeti, kaj imam v vretki na sedeiu, zato 
sern mu jo pomolil pod nos, da se je lahko o njeni vsebini Sam preprital. 
Teiko bi opisal, kako je bilo sliSati njegovo kritanje, sern pa sliSal glas enega 
izmed policajev, ki je rezgetal, naj potaka samo toliko, da vzame avtomatsko 
puSko. V nekaj trenutkih je pridrvel nazaj in tulil, naj dvignem roke, kakor 
da bi ujel najvetjega terorista. 

Procedura in pregled avtomobila sta trajala pribliho tri ure. Kot tujcu 
so mi zasegli dokumente, v ponedeljek, 8. julija 1991, pa sern moral na 
zasliSanje na carinarnico Dravograd. KO so me prijeli, je bil petek. 

Po vrnitvi v Stab me je komandant oStel, ker nisem vzel s sabo 
potrdila, ki mi ga je bil napisal. Prvi razlog je bil ta, da sern dokument 
preprosto pozabil v vojaSkih hlatah, ki sern jih, preden sern Sel na pot proti 
Avstriji, zamenjal s civilnimi; drugi razlog pa je bil v tem, da potrdilu nisem 
pripisoval posebne vahosti, saj se mi je zdelo nenormalno in omejeno, da 
me slovenski cariniki med vojno ne bi spustili tez mejo z nekaj kosi 
municije, ko pa sern imel pri sebi potrdilo, da so mi odobrili izhod in 
dovolili prestop meje v Stabu TO. To bi carinikom moralo dati jasno vedeti, 
da nisem pripadnik nekih paravojaSkih enot ali celo sovrahik driave. 
Prifakoval sem, da bom to napako brez problemov popravil v ponedeljek, 
ko bom komisiji za prekrSke pokazal ustrezno potrdilo. 

Tri dni-kasneje je bila situacija v driavi i e  dosti bolj umirjena. Pred 
obiskom komisije za prekrSke sern obiskal upravnika carinarnice, Petra 
Mihelita, ki je potrdilo vzel na znanje in me napotil na komisijo, kjer naj ne 
bi bilo nobenega problema. In res ga ni bilo, saj sern bil kaznovan samo z 



denarno kaznijo, in sicer 650 dinarjev za neprijavljeno municijo, 50 dinarjev 
pa za neprijavljeni majici in pasova. Predsednico komisije, tovariSico 
Cvitanitevo, pa mi je komajda uspelo prepritati, da mi je vrnila majici in 
pasova, ki sem jih kupil za potrebe ribolova in nikakor ne za vojaSke 
namene, kakor sem se ji na hitro zlagal. Municije pa mi tovariSica 
Cvitaniteva ni hotela vrniti, kar naj bi bilo v skladu z zakonom. Pri tem sem 
jo vendarle moral opozoriti, da mora potemtakem v skladu z zakonom 
zaplenjeno oroije in strelivo poslati v Beograd; ali se bo tudi v tem delu 
driala trke zakona?! V takratni zakonodaji je bilo sicer jasno opredeljeno, 
kaj taka tistega, ki uporabi oroije proti armadi. Toreinas bi po tej logiki 
lahko vse zaprli, saj je bil zakon Se vedno v veljavi. Ce mi municije niso 
hoteli izrotiti osebno, me to pat ni motilo, vendar sem Cvitanitevo pozval, 
naj jo v nasprotnem primeru timprej poiljejo na TO Velenje, da mi bo 
dostopna, t e  bo to Se potrebno, saj takrat ni mogel nihte z zagotovostjo 
trditi, da se vojna ne bo nadaljevala. Obljubila sicer je, realizirala pa tega ni 
nikoli. Tako je tista municija izginila neznanokam. 

V vrstah TO sem ostal Se nadaljnjih deset dni, oz. do 18. julija 1991, ko 
so se stvari i e  toliko skristalizirale, da ni bilo vet prave potrebe za nadaljnjo 
pripravljenost. 

Zadeve s samostojno Slovenijo so mi postale sumljive v zadnjih dneh, 
zato sem namenoma napisal proSnjo za sprejem v vojsko, teprav tega ne bi 
nikoli sprejel. Po nekaj dneh so me poklicali in mi dali vedeti, naj si uredim 
potrdilo o nekaznovanosti, kar je bil star socialistitni trik. Zato sem 
predlagal, da bi takSno potrdilo dvignila skupaj s takratnim obrambnim 
ministrom Janezom JanSo, ki je nedavno tega priiel iz zapora. ProSnje nisem 
umaknil, a najverjetneje je tudi obravnavali niso nikoli. 

So pa v tistem obdobju, pa tudi nekoliko kasneje, sprejeli v slovensko 
vojsko vetje Stevilo oficirjev bivSe JLA, dezerterjev, pri katerih me je motilo 
predvsem to, da niso bili Slovenci in da naSega jezika enostavno niso 
obvladovali. Sprejemali so tudi balkance, ki so se v Sloveniji naselili kot 
delovna sila, vendar od njih nihte ni zahteval potrdila o nekaznovanju, ker 
ga od tam, od koder so prihajali, zaradi kaotitnih razmer niso mogli 
prinesti. 

Veliko Stevilo v slovensko vojsko prijavljenih in seveda zavrnjenih 
Slovencev mi je bil dovolj zgovoren pokazatelj, v katero smer se bo obrnila 
dr iavna politika. 



Sicer pa so o mojih dejanjih med vojno zatele kroiiti razne zgodbe, ki 
so me v javnosti prikazovale kot nekakSnega Ramba. Vse skupaj je vendarle 
bilo malce pretirano. No, kljub temu so me zateli iskati novinarji Nove 
dobe, da bi vso zgodbo zapisali. Gospod Prislan me je takrat opozoril, da so 
me iskali novinarji in da se bod0 kmalu vrnili, Sam pa naj se odloEim, ali 
bom na to pristal ali ne, saj je vet kot otitno, da ne bo nihte izgnal iz driave 
balkanskih izdajalcev, ki bi radi na ta natin priSli do podatkov, kaj je kdo 
potel med vojno. 

Ta verzija je bila najmanj sprejemljiva. Saj se vendar nisem boril za 
samostojno Slovenijo zato, da bi se moral sedaj skrivati in paziti, kaj bom 
potel, da se ne bi zameril kateremu izmed priseljencev. 

S seboj sem vzel Se Dareta, saj sva bila ves tas vojne skupaj, in naredili 
smo reportaib, zaradi katere sem imel kasneje veliko problemov, Najvet s 
policijo, saj v njihovih vrstah ni bila nikoli narejena tistka, s katero bi se 
izlotili tisti policisti, ki so kot militniki sodelovali s KO S -om in udbo. 

Udba je imela v Sloveniji osem tisot sodelavcev, ki so opravljali 
"najodgovornejSa" dela. Ce jih je ostalo samo Se osemsto, je ta Stevilka Se 
zmeraj zastraSujote visoka. Pri tem je treba razumeti dejstvo, da so bili 
udbovci na takinih poloiajih, kjer so imeli v rokah veliko druibenega 
kapitala, s katerim so zateli financirati tiste, ki jim samostojna Slovenija ni 
nitkaj po volji. 

Odgovor na to, zakaj politiki strank DEMOS-a, ki so takrat vladali, 
niso nikoli potistili s komunistitnimi politiki, bi lahko naSli v njihovi tesni 
povezanosti in zvestobi do teh udbomafijaiev, ki so jih kasneje sicer razbili 
ter jim odstavili predsednika vlade. Ljudje, ki jih je udba naredila za 
slovenske narodne junake in umetno protiutei, naj bi se le navidezno borili 
proti komunizmu kot poIititni levici. To je dejstvo. 

To pa je bilo tudi popolno razotaranje vseh nas, ki smo jim zaupali, 
stavili nanje in bili prepritani, da nas bod0 popeljali v lepSo prihodnost. 

Kacin, Bavta~; JanSa, Putnik in Se nekateri, ki naj bi v prihodnje krojili 
usodo naroda in driave, niso popolnoma nit drugega kot sodelavci bivSih 
komunistitnih oblastnikov, ki so jim v novi driavi pomagali obdriati 
enopartijski sistem. Kasneje se jim je pridruiil Se Jelintit, ki je bil nujno 
potreben za umirjanje vetjega Stevila domoljubov, ki se s poIitiko 
obravnavanja ljudi iz bivie Jugoslavije niso strinjali. 



tianek 'Wova doba" 

?r~onl, da z no 
jina krivda, d ... :,. . : 

rna napravijo 
'a se ljudje o r -... r . . ,  -... ., 

(sreda, 17. julija 1991) 

Nekaj dni, preden sem zapusril vrsre TO, so se pojavili r~ovinarji celjske "Nove dobe" z nantc inrenju. Na 10 

idejo so jilt pripeljale govorice, ki so se zatele Siriti o naju po Velenju in Celju. Saj ni bila na raju 
pogovarjajo! Preden sva dala intewjlc, so naju s TO-ja opozorili na nevarnosr, ki bi /altko preriiu A ~rranr pere ~uiune.  13 dejsrvo me je 
samo Se bolj prepritalo, da b o n ~  govoril z novirrarji, soj se nisem zaro boril za samosrojno Slovenijo, da se bi moral bari nekakitte pere 
kolone. Takrat mi niri na kraj pnrneti rti priSlo, da bo prilerelo iz vrst sloverrske policije, rakrar je milice. Kaj so zapisali novinarji, je 
povsem jasno, zaro je vsak komentar odvet. 



Polrdilo o zasegu predmetov 

Slednji dokwnent ne pove rriE novega, porrjuje pa 
dejstvo, da so mi zasegli rudi rabljerri nrajici in pasova 
Seveh je rudi ta obrazec na rrivoju banana republike, 
kar porrjujejo Slevilr~e pravopisrre rrapake. 

men1 St. VPC 112/91 z dne 08. 07. 1991 

:ba komisije zn carinske prekrike 

Ker so me obravrrovali kor r~rjega drfa~~ljarra, so mi  
zasegli dokrimenre in me naporili vposropek na 
carinantico v Dravograd. Seveda so rrte spoznali za 
krivega in kazrtovali z derrarrlo kaznijo, teprav sem 
rravedel, da sern imel mrtrricijo za potrebe TO 
Velenje. Porrdila rrisenr predloiil, ker sem ga dal 
roke ltpravrriku carinartrice Perru MiheliEu, k i  je 
opravil pogovor z marlo, preden sen1 stopil pred 
kornisijo za prekrike. Ekrat  mi je zagotovil, da bo 
potrdilo predal kornisiji, ki me naj ne bi kon~ovola, 
municijo pa bodo poslali rra TO v Velerrje. V resrrici 
pa je potrdilo zarajil, saj komisija z njim rli bila 
seznanjena, pa tlidi v mapi med osralimi spisi ga 
nikoli tri bilo, zaro ga nisenr rnogel fotokopirari irr 
objaviri. OEirno rtekarerim ljudem, znposlenim v 
zvezni [rpravi, naSa borba za osarnosvojirev ni bila 
n i t  kaj po volji. Upro~jrrika ilfihelita so nasmvili no 
10 delovrro tnesro beograjski prijarelji, m kar jirn je 
hi1 verjerno zelo Avaleien, pa rudi norla oblasr v 
sarnostojrti Sloveniji ga Se dolgo rre bo odsravilo, 
kl jsb remu da je poEel slvari, k i  niso bile najbolj v 
skladu z n~oralr~irni normami, pri tem pa namerno nr 
rrovajarrt zvezne zokonodaje. 




