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Leto 1991 se je začelo z napetimi družbenimi, go-
spodarskimi in vojaškimi odnosi povsod po svetu 
in tudi v ožjem okolju. Nekaj tisoč Albancev grške 
manjšine je množično bežalo v Grčijo. Na Bliž-
njem vzhodu so vsak dan potekali spopadi med 
Palestinci na zasedenem ozemlju, ki so pozivali 
na oboroženi boj z izraelsko vojsko. V Somaliji so 
se nadaljevali krvavi spopadi med vladnimi četami 
in uporniki, v Turčiji pa so množično stavkali, in 
sicer več kot milijon in pol ljudi. V Litvi je prišlo 
do politične krize, vlada je odstopila, parlament 
so razpustili in vojska takratne Sovjetske zveze je 
zasedla pomembne točke v državi, kar je sprožilo 
demonstracije tudi v SZ. Po neuspešnih diplomat-
skih pogovorih v okviru OZN v Ženevi o rešitvi spora 
med Irakom in Kuvajtom se je sredi januarja začela 
zalivska vojna.

Odštevanje se je začelo
V takratni Jugoslaviji so se nadaljevale vroče 
razprave o splošni družbeni krizi, federaciji ali 

Leto 1991 - čas osamosvajanja, 
groženj in vojne

Letos praznujemo 15. obletnico vojne za 
Slovenijo, zato bomo v reviji Slovenska 
vojska vsak mesec objavili prispevek 
o takratnih aktualnih dogodkih, pouda-
rek pa bo na obrambnih pripravah 
pri osamosvajanju. S prispevki želimo 
spomniti na ta prelomni čas in mlajši 
generaciji predstaviti osamosvajanje in 
nastajanje nove države Slovenije.

ciji JLA. Zgodil se je rop stoletja, ko je Srbija prek 
NBJ dala v obtok brez kritja 1,4 milijarde dolarjev 
za svoj razvoj, kar je pomenilo konec enotnega 
jugoslovanskega trga. Prišlo je tudi do nemirov 
na Kosovu zaradi nasilja srbske policije nad al-
banskim prebivalstvom, v BiH in Makedoniji zaradi 
parlamentarne krize, vse glasnejše pa so bile po 
vzoru Slovenije tudi zahteve po samostojnosti 
Hrvaške, zaradi česar so se zgodili tudi fizični spo-
padi med Hrvati in Srbi.

V Sloveniji je vlada sprejela program uresničevanja 
plebiscitarne odločitve po osamosvajanju. Na vseh 
področjih se je razpravljalo in pripravljalo na ločitev 
od federacije. Takratna slovenska skupščina je 
začela razpravo o postopku sprejemanja nove 
ustave in osamosvojitvenih zakonov. Med prvimi 
področji je bila davčna in carinska zakonodaja. V 
razpravi je bil tudi novi zakon o obrambi in zaščiti, 
ki je opredeljeval samostojni obrambni sistem in 
oblikovanje lastne vojske. 
Na področju obrambnega sistema smo intenzivno 
nadaljevali reorganizacijo TO s kadrovsko konso-
lidacijo, novim sistemom financiranja in usposab-
ljanjem ter načrtovanjem vojaških aktivnosti. TO, ki 
je bila organizirana na občinski in pokrajinski ravni, 
je postopno prišla pod pristojnost republike. Dobili 
smo več kosov novega lahkega pehotnega orožja 
MGV iz domačega podjetja ORBIS. Iz tajnih skladišč 
smo prerazporedili orožje in strelivo med pokrajina-
mi in občinskimi štabi za TO. Organizirali smo več 
oblik vojaškega usposabljanja za morebitno bor-
beno uporabo enot TO in pripravili ustrezne načrte 
delovanja. Kljub zahtevnim aktivnostim smo organi-
zirali tudi republiško smučarsko tekmovanje TO in se 
udeležili spominske slovesnosti v Dražgošah.
Zelo pozorno smo spremljali dogodke po svetu in 
aktivnosti v državi, predvsem ukrepe JLA, s katerimi 
je želela zagotoviti enotno ustavno ureditev SFRJ.

Ukaz o razorožitvi
Predsedstvo SFRJ je 8. januarja na pobudo 
zveznega sekretariata za ljudsko obrambo raz-
pravljalo o varnostnih razmerah v Jugoslaviji in 
ugotovilo, da v več delih države iz drugih držav 
skrivaj uvažajo orožje ter ga delijo občanom po 
narodni in politični pripadnosti. Menili so, da v 
okviru posameznih političnih strank nastajajo 
ilegalne polvojaške strukture, ki s svojim delo-
vanjem in načrtovano teroristično dejavnostjo 
pomenijo neposredno nevarnost za varnost 
občanov, suverenost in celovitost države. Zato 
je bil sprejet ukaz, »da se morajo v roku desetih 
dni razorožiti vsi oboroženi odredi, ki niso v 
sestavi JLA oziroma organov za notranje 
zadeve in katerih organizacija ni urejena v 
skladu z zveznimi predpisi«. Po tem ukazu 
bi morale vse osebe, ki imajo orožje, strelivo 
in druga borbena sredstva, ta vrniti najbližji 
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konfederaciji, gospodarskih težavah in depolitiza- beno uporabo enot TO in pripravili ustrezne načrte 
delovanja. Kljub zahtevnim aktivnostim smo organi-
zirali tudi republiško smučarsko tekmovanje TO in se 
udeležili spominske slovesnosti v Dražgošah.
Zelo pozorno smo spremljali dogodke po svetu in 
aktivnosti v državi, predvsem ukrepe JLA, s katerimi 
je želela zagotoviti enotno ustavno ureditev SFRJ.

Predsedstvo SFRJ je 8. januarja na pobudo 
zveznega sekretariata za ljudsko obrambo raz-
pravljalo o varnostnih razmerah v Jugoslaviji in 
ugotovilo, da v več delih države iz drugih držav 
skrivaj uvažajo orožje ter ga delijo občanom po 
narodni in politični pripadnosti. Menili so, da v 
okviru posameznih političnih strank nastajajo 
ilegalne polvojaške strukture, ki s svojim delo-
vanjem in načrtovano teroristično dejavnostjo 
pomenijo neposredno nevarnost za varnost 
občanov, suverenost in celovitost države. Zato 
je bil sprejet ukaz, »da se morajo v roku desetih 
dni razorožiti vsi oboroženi odredi, ki niso v 
sestavi JLA oziroma organov za notranje 
zadeve in katerih organizacija ni urejena v 
skladu z zveznimi predpisi«. Po tem ukazu 
bi morale vse osebe, ki imajo orožje, strelivo 
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enoti JLA, sicer bi se morale zagovarjati pred so-
diščem. Na tej seji so razpravljali tudi o osnutku 
zakona o depolitizaciji vojske in na zahtevo dr. 
Janeza Drnovška o pobudi Slovenije, ki je že pred 
meseci naslovila pismo z zahtevo, naj se spremeni 
odločitev, da 5. armadno območje v Zagrebu pre-
vzame poveljstvo nad TO Slovenije. Žal pobuda o 
spremembi odločitve ni bila sprejeta.
Ukaz o oddaji orožja je bil napisan tako splošno, da 
si ga je bilo mogoče različno razlagati. Republiški 
sekretariat za ljudsko obrambo je takoj izdal nasled-
nje sporočilo za javnost: »Teritorialna obramba Re-
publike Slovenije je organizirana v skladu z zveznimi 
in republiškimi predpisi, zato se ukaz predsedstva 
SFRJ v nobenem delu ne more nanašati na štabe, 
enote, zavode in posamezne pripadnike TO. Organi 
RS so sposobni in odločeni zagotoviti zaščito vseh 
prebivalcev naše republike, zato dodatna 
zaščita JLA ni potrebna.« 
Do poskusa pobiranja orožja v Sloveniji 
ni prišlo. Nadaljevalo se je javno obso-
janje namere in mnogih špekulacij JLA, 
saj je bilo v beograjskem časopisu Poli-
tika zapisano, »da v Sloveniji poleg TO in 
policije obstaja tudi Demosova oziroma 
Pučnikova garda«. Zapisali so še, da naj 
bi bilo v tej gardi približno 2000 vojakov 
ali trije bataljoni, od katerih naj bi bila dva 
nameščena v Kranju in eden v Mariboru, 
kjer naj bi se začelo tudi usposabljanje 
prvih skupin oficirjev slovenske vojske. 
Tudi v časopisu Narodna armija so ob-
širno pisali o teh dogodkih in med drugim 
zapisali, »da se ukaz nanaša zlasti na Slovenijo in 
Hrvaško, ki sta nelegalno in protizakonito uvozili 
velike količine orožja«. 
Skupščina RS je konec meseca podprla priza-
devanja vlade za mirno reševanje ustavne krize v 
Jugoslaviji in za takojšen umik vojske iz političnega 
življenja. Takratni delegati so izrazili zaskrbljenost 
nad vsesplošnim oboroževanjem in stopnjevanjem 
bojne pripravljenosti JLA, ker to povečuje nevarnost 
za izredne razmere in reševanje sporov z državljan-

sko vojno. Od predsedstva SFRJ so zahtevali, da 
poveljuje vojski tako, da ne bo več prihajalo do novih 
pritiskov in groženj. Prekliče naj tudi vse tajne predpi-
se, ki urejajo delovanje varnostnih organov JLA. Za-
htevali so tudi moratorij na služenje vojaškega roka 
in prepoved premeščanja slovenskih vojakov zunaj 
Slovenije ter postopek za ugotavljanje odgovornosti 
zveznega sekretarja za ljudsko obrambo Veljka Ka-
dijevića oziroma njegovo takojšnjo razrešitev.

Zalivska vojna
Pomemben svetovni dogodek, ki je zaznamoval 
januar 1991, je zalivska vojna. Vse razprave in pri-
zadevanja v okviru OZN o iskanju mirne rešitve za-
livske krize, ko je iraška vojska zasedla Kuvajt, so bili 
neuspešni. ZDA in zavezniki so bili v pripravljenosti 
za nenadni nočni letalski napad na Irak, ko je 16. 

kjer naj bi se začelo tudi usposabljanje 
prvih skupin oficirjev slovenske vojske. 
Tudi v časopisu Narodna armija so ob-
širno pisali o teh dogodkih in med drugim 

enoti JLA, sicer bi se morale zagovarjati pred so- sko vojno. Od predsedstva SFRJ so zahtevali, da 

Grožnje in premiki vojske
Pred iztekom roka o oddaji orožja je prišlo do 
ponovnih zapletov zaradi razlag, kaj naj bi bile 
paravojaške organizacije. Zato so se močno za-
ostrili odnosi povsod v državi, predvsem pa na 
Hrvaškem, kjer so v Zagrebu na vseh pomembnih 
točkah razporedili enote specialne policije, da bi 
preprečili morebitno intervencijo JLA. Predsednik 
dr. Franjo Tuđman je dejal: »Hrvaške policijske sile 
so pripravljene na obrambo svobode. Če bo vojska 
napadla naše institucije, bo prišlo do bojev.« JLA 
je javno obtožila Hrvaško za organizirano zaroto 
ter javnosti prikazala zmontiran propagandni 
vojaško-vohunski film, katerega namen je bil pri-
kazati zaroto, ilegalni uvoz orožja in oboroževanja 
paravojaških formacij, ki naj bi jih vodil republiški 
minister za obrambo Martin Špegelj, za katerega 
je preiskovalni sodnik vojaškega sodišča JLA za-
hteval izročitev. JLA je v nasprotju z zakonom in 
brez vednosti pristojnih upravnih organov začela 
direktno klicati rezerviste na vojaške vaje, zato je 
RSLO javno obveščal vojaške obveznike, da se 
niso dolžni odzvati takšnim pozivom.
Vojaško-politični analitiki so ocenjevali, da bi se 
JLA ob morebitnem napadu razcepila, ker so jo 
sestavljali pripadniki več narodov, kar se je pozneje 
tudi zgodilo. Zato je zvezni sekretariat za narodno 
obrambo v vse vojašnice poslal v branje dokument 
z naslovom Informacija o aktualni situaciji v svetu 
in državi ter o neposrednih nalogah JLA, ki je med 
drugim opredeljeval potrebo po ohranjanju eno-

tnosti vojske in vlogo Zveze komu-
nistov – gibanje za Jugoslavijo, ki 
naj bi tudi v prihodnje zagotavljala 
federativno socialistično ureditev 
države.
Zaradi večjih premikov JLA na 
Hrvaškem in konfliktov med srb-
skim in hrvaškim prebivalstvom 
predvsem v Kninski krajini je 
prišlo do vznemirjenja tudi v 
Sloveniji, saj je bilo v nekaterih 
vojašnicah opaziti nenavadno 
živahnost pri premikih enot in 
opreme. V Sloveniji je bilo v tem 
času 22.000 pripadnikov JLA, 

od tega 4000 aktivnih starešin, od 
katerih je bilo le 20 odstotkov Slovencev.
Razprave o političnih razmerah v državi in JLA 
so postale nekaj vsakdanjega. Na eni od takšnih 
razprav z občani Črnomlja je takratni član pred-
sedstva SFRJ dr. Janez Drnovšek dejal: »Srbi želijo 
ohraniti federacijo, Sloveniji pa ponujajo odcepitev. 
Tako razmišlja tudi JLA. Ves čas gre za razmišlja-
nje, naj bi Slovenijo disciplinirali, če je le mogoče 
brez večjih žrtev, sicer pa naj izgine iz države.«

Bigadir mag. Viktor Krajnc

januarja ob polnoči potekel rok Varnostnega sveta 
OZN, po katerem bi moral Sadam Husein ukazati 
umik iraške vojske iz zasedenega Kuvajta. To se ni 
zgodilo in iraška vojska je ostala vkopana v puš-
čavskem pesku in pripravljena na džihad – sveto 
vojno. Ljudje po svetu so ves dan čakali, kaj se bo 
zgodilo. 17. januarja v jutranjih urah je predsednik 
Bush ukazal močan zračni napad in začela se je 
zalivska vojna, ki jo je prek televizijske mreže CNN 
spremljal ves svet.
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Februarja se nadaljujejo vojaški spopadi za osvo-
boditev Kuvajta. Iraška vojska s 60.000 vojaki 
in 1000 tanki celo prodira na saudsko ozemlje, 
medtem ko zavezniške sile nenehno raketirajo po-
membne vojaške cilje in Bagdad. Irak je z raketami 
ponovno napadel Izrael in Sadam Husein se ni bil 
pripravljen pogajati o miru, temveč je celo zagrozil 
z uporabo kemičnega orožja. 
Sredstva javnega obveščanja so v Sloveniji veliko 
pozornosti namenila 
vohunski aferi na Hr-
vaškem in poskusom 
nasilnega interveni-
ranja JLA. Opisujejo 
pričevanja, kako se 
je TO Slovenije ob-
toževalo tihotapstva 
orožja brez vednosti JLA že v začetku 
70. let prejšnjega stoletja, o ponovnem 
poizkusu razorožitve TO in dezinformaciji 
JLA ter da slovenska vlada prek podjet-
nika Grubeliča uvaža orožje. Pojavljale 
so se tudi razprave o denacionalizaciji 
in pobudi civilnih gibanj o demilitarizaciji 
Slovenije.
In še pomemben športni dogodek. 9. februarja je 
slovenski smučarski skakalec Franci Petek v Val 
di Fiemme skočil 217,5 metra in postal svetov ni 
prvak.

Zaskrbljenost Evropske unije
Prve dni februarja je v Davosu potekalo srečanje 
Svetovnega gospodarskega foruma (WEF). Ude-
ležil se ga je tudi dr. Janez Drnovšek, ki se je med 
drugim sestal z italijanskim zunanjim ministrom 
Giannijem de Michelisom in šefom nemške diplo-
macije Hans-Dietrichom Gennscherjem. Dejala sta 
mu, da v njunih prestolnicah pozorno in z zaskrblje-
nostjo spremljajo dogajanje v Jugoslaviji ter da se 
zavzemajo za mirno reševanje sporov. Spoštovali 
bodo vsak demokratični in miroljubni dogovor, pre-
proste rešitve pa so za obe državi nesprejemljive. 
Dr. Janez Drnovšek je v tem razgovoru opozoril na 
predlog, da je poleg zamisli o federaciji ali konfede-
raciji mogoča tudi mirna dezintegracija. 
Minister de Michelis je na tiskovni konferenci po-
udaril italijansko stališče za demokratično reše-
vanje težav in se izrekel proti temu, da bi vojska 

Leto 1991 – čas osamosvajanja, 
groženj in vojne

V tokratnem prispevku opisujem naj-
pomembnejše dogodke v prvi polovici 
februarja 1991, in sicer zaskrbljenost 
Evropske unije, začetek ločevanja od 
SFRJ, obveščevalno dejavnost v RS, 
vlogo zveze rezervnih vojaških starešin, 
javnomnenjske raziskave o vojaštvu in 
podpisovanje Deklaracije za mir.

uporabila silo. Zaradi za-
skrbljenosti širšega okolja 
je tudi izjavil: »To vprašanje 
bom jutri postavil na za-
sedanju Evropske unije, 
ker menim, da moramo 
jasno opozoriti Beograd, 
republiko Srbijo in druge, 
da ne bi opustili političnega dialoga in pogajanj. 
Tako naj bi Evropska unija spodbudila začeta 
pogajanja za reševanje jugoslovanske politične 
krize.« Uporaba sile kot sredstva za reševanje 
jugoslovanske krize je popolnoma nesprejemljiva, 
napetosti in zaostritve je treba urediti z dialogom in 
pogajanji, je bilo sporočilo Evropske unije, pozneje 
poslano v Beograd.

Obveščevalna dejavnost 
Sestal se je Svet predsedstva RS za varstvo ustav-
ne ureditve in obravnaval predlog vlade o potrebi 
po ustanovitvi nove organizacije Varnostno-infor-
mativne službe (VIS), saj takšne službe doslej v 
Sloveniji nismo imeli. Pozneje se je pokazalo, da je 
bila odločitev o njeni ustanovitvi pravilna.

Beograjski časopis Politika je 2. februarja objavil 
kar tri prispevke o slovenski zarotniški dejavnosti 
proti JLA. V člankih so obtožbe, da je strogo za-
upen dokument JLA, ki se je prebiral pred dnevi po 
vojašnicah, prišel v javnost po zaslugi slovenske-
ga obrambnega ministra Janeza Janše in Ivana 
Borštnerja. Dokument naj bi pridobila po tajnih 
poteh obveščevalnega sektorja (09), katerega 

vodja je bil Andrej Lovšin. Ta dokument so 
izročili predsedniku Milanu Kučanu, ki naj bi 
po pisanju Politike izjavil: »To je prava stvar. 
Šele zdaj nam je jasno, kaj hoče armada. 
Zdaj imamo argument več, da jih podremo 
na tla.« Omenjeni dokument naj bi po pisa-
nju avtorjev člankov poslali tudi na Hrvaško, 
ki bi ji »zdaj, ko je kleknila, koristilo«, in »delo-
dajalcem v tujini«, da bi Zahod nato sesul 

JLA, ko bo ugotovil, da 
ščiti komunizem.
6. februarja je prišla 
v Slovenijo glavna 
inšpekcija narodne 
obrambe (GINA) iz Be-
ograda. Tajni sodelavci 

obveščevalnega sektorja RSLO so poročali, da 
je v vojašnicah stanje polne pripravljenosti in da 
se je morala starešin, predvsem srbske nacional-
nosti, dvignila. Z Rožnika so začeli prisluškovati 
radijskim zvezam policije in TO, divizijski vod za 
radijsko izvidovanje pa so iz Postojne nameravali 
premestiti v Šentvid. V vojašnicah so preklicali vse 
dopuste, izboljšali obroke hrane in začeli premeš-
čati sredstva in opremo, pri tem pa so motili nočni 
mir okoliških prebivalcev. Poudarek inšpekcije je 
bil na pripravljenosti obmejnih enot na območju 
Dravograda, Maribora in Murske Sobote, preverjali 
so konzervacijo bojnih sredstev in motornih vozil v 
skladiščih in tehničnih delavnicah ter izvedli pre-
verjanje postopkov ravnanja s pošto, predvsem s 
strogo zaupnimi dokumenti.

Sredstva javnega obveščanja so v Sloveniji veliko 

JLA že v začetku 

podpisovanje Deklaracije za mir. vodja je bil Andrej Lovšin. Ta dokument so 
izročili predsedniku Milanu Kučanu, ki naj bi 

da ne bi opustili političnega dialoga in pogajanj. obveščevalnega sektorja RSLO so poročali, da 
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1991 – Time of Gaining Independence, Threats and War
In today’s article, the author describes all the important events that 
took place in Slovenian territory in the first half of February 1991, 
paying special attention to the concerns of the European community, 
the beginning of Slovenia’s separation from Yugoslavia, intelligence 
activities in the Republic of Slovenia, the role of the Military Seniors 
Reserve Association, public opinion polls on military matters as well as 
the signing of the Declaration for Peace.

Zveza rezervnih starešin
V začetku februarja je bila sklicana seja predsedstva republiške konference 
zveze rezervnih vojaških starešin Slovenije (ZRVS), katere predsednik je bil 
slovenski general Edvard Pavšič. Razpravljali so o tem, kakšno vlogo naj bi 
imela ta organizacija v spremenjenih družbenih in političnih okoliščinah ter v 
prihodnje. Opredelitev je bila nujna, saj je bilo na terenu opaziti nezadovoljstvo, 
zbeganost in celo pobude o razpustitvi organizacije. Seje se je udeležil tudi 
takratni namestnik republiškega sekretarja za ljudsko obrambo Jelko Kacin. 
Pojasnil je pomen ZRVS, ki mora v prihodnje postati stanovska organizacija, 
imeti pomembno vlogo pri oblikovanju zasnov slovenske nacionalne varnosti 
in se aktivno vključiti v osamosvojitvene aktivnosti slovenske države. Razprav-
ljali so tudi o delovanju članstva na prostovoljni podlagi, prej je bilo namreč 
to obvezno po zakonu, in podprli zamisel o slovenski vojaški šoli rezervnih 
častnikov v slovenskem jeziku.

Začetek ločevanja
Razprave o osamosvajanju slovenske države so bile del vsakodnevnih pogo-
vorov ne le politikov, temveč tudi nas, državljanov. Poleg tega tudi med politič-
nimi strankami ni bilo bistvenih razlik, bili pa so posamezniki, ki so si še vedno 
prizadevali za ohranitev ali nekakšno modificirano obliko federacije oziroma 
konfederacije. Na posvetu Demosa v začetku februarja na Bledu je dr. Jože 
Pučnik opozoril, da »naš program ni več iskati pot, kako bi v Jugoslaviji ostali 
skupaj. V ospredju je le še zahteva, da se pogovorimo, kako bi na miren in čim 
bolj demokratičen način ob čim manjši gospodarski škodi lahko odšli vsak 
svojo pot«. Tudi slovenska javnost ni več verjela v vsejugoslovansko reševanje. 
Vedno glasnejše so bile zahteve po oblikovanju političnih in gospodarskih 
okvirov, kako se čim prej osamosvojiti. Postajalo je vedno bolj jasno, da je v 
ozadju ideologija, za katero smo bili v Sloveniji prepričani, da je minila. S tajnim 
dokumentom JLA je tudi evropska javnost začela postopoma spoznavati, da 
v SFRJ ni več sil, ki bi bile sposobne in bi imele le dober namen ohranjati neko 
idealno skupnost narodov, ki omogoča boljše življenje. 
V skupščini RS je komisija za mirovno politiko podprla pobudo civilne družbe o 
moratoriju na služenje vojaškega roka v JLA do sprejetja nove slovenske usta-
ve. 14. februarja je skupščina RS objavila in poslala v Beograd tudi predlog za 
sporazumno razdružitev, v katerem je bilo med drugim zapisano: »Dosedanjo 
državo SFRJ se sporazumno razdeli na dve novi suvereni in neodvisni drža-
vi – na Republiko Slovenijo in SFRJ.« 

Javno mnenje o JLA
Raziskovalni center pri katedri za obrambos-
lovje FSPN, zdaj FDV, je predstavil rezultate 
raziskave javnega mnenja o nacionalni var-
nosti v Sloveniji. Raziskava je pokazala, da 
čeprav Slovencem veliko pomenijo nekatere 
temeljne vrednote, in sicer mir, človekove 
pravice, okolje ipd., vendarle ob vrednoti var-
nost priznavajo tudi vojaški vidik. Rezultati 
so pokazali, da v tem času ni bilo jasne meje 
med demilitarizacijo in ustanovitvijo lastne 

slovenske vojske, saj bi se takrat skoraj 40 odstotkov anketirancev odločilo za 
ustanovitev vojske Republike Slovenije. Na vprašanje, ali so za demilitarizacijo, 
je več kot 38 odstotkov vprašanih odgovorilo pritrdilno, kar se kaže tudi pri od-
nosu do JLA, saj se je kar 53,5 odstotka vprašanih opredelilo za razpustitev 
Jugoslovanske armade. 

Deklaracija za mir
6. februarja so nekatere politične stranke in gibanja slovenski javnosti pred-
stavili Deklaracijo za mir. Dokument je vseboval člen, ki naj bi bil zapisan v novi 
slovenski ustavi: »Republika Slovenija je demilitizirana država. Prehodno obdo-
bje, ki je potrebno za demilitarizacijo, se uredi z ustavnim zakonom.« Namen 
deklaracije je bil aktivna vključitev političnih strank in javnosti v oblikovanje 
ustave v tistem delu, ki govori o odnosu do obrambe in vojske. Za varnost RS 
naj bi skrbeli policija in teritorialna obramba v takratnem obsegu, kajti pred-
lagatelji so menili, da v času, ko naraščata brezposelnost in socialna stiska dr-
žavljanov, ni primerno ustanavljati lastne vojske, za katero bi morali namenjati 
veliko denarja. Takoj jo je podpisalo nekaj več kot sto znanih Slovencev, med 
njimi tudi nekaj pomembnih politikov. 
Deklaracijo za mir je kritično ocenil takratni sekretar za obrambo Janez Janša, 
saj je bila po njegovem mnenju, kot je zapisal v knjigi Premiki, izdana v času 
resnih skupščinskih razprav o zakonu o obrambi, vojaški obveznosti in prora-
čunu. Med drugim je opozoril tudi na nekatere v deklaraciji zapisane točke, na 
primer »da bi vsak oborožen spopad na ozemlju Slovenije bil nacionalna kata-

strofa«. Zato je predsedstvu RS pisal pismo, v katerem opozarja na širše 
posledice takšne deklaracije in dejstva, da nekatere zapisane zahteve 
podpisujejo pomembni politiki, ki bi se morali zavedati časa in potreb po 
intenzivnih pripravah na osamosvojitev na vseh področjih. Med drugim 
jih je opozoril tudi na misel, ki jo je pred mesecem dni ob ocenjevanju raz-
mer pri nas izrekel ameriški senator Denis De Concini, ko je v kongresu 
ZDA dejal: »Razmere so take, da je povsem mogoče, da se 20. stoletje 
tudi konča tako, kot se je začelo – z vojno na Balkanu.«

Brigadir mag. Viktor Krajnc

Javno mnenje o JLA

strofa«. Zato je predsedstvu RS pisal pismo, v katerem opozarja na širše 
posledice takšne deklaracije in dejstva, da nekatere zapisane zahteve 
podpisujejo pomembni politiki, ki bi se morali zavedati časa in potreb po 
intenzivnih pripravah na osamosvojitev na vseh področjih. Med drugim 
jih je opozoril tudi na misel, ki jo je pred mesecem dni ob ocenjevanju raz-
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Vojna v Perzijskem zalivu se je intenzivno nadalje-
vala in konec meseca se je iraška vojska začela 
umikati. V Litvi se je stanje po vojaških manevrih 
vojske SZ med plebiscitom, na katerem je več kot 
90 odstotkov volivcev glasovalo za neodvisnost, 
stabiliziralo. V Romuniji so uvedli gospodarske 
reforme, zaradi česar so železničarji in drugi stav-
kali. V Albaniji so izvolili novo vlado in zaradi neza-
dovoljstva pride do demonstracij ter spopadov. Na 
Tajskem so izvedli vojaški udar. 
V Sloveniji se nadaljujejo aktivnosti za razdružitev 
in podpisovanje Deklaracije za mir. Vsak dan po-
tekajo premiki enot JLA in vojaške opreme. Konec 
meseca se je zgodil incident, ko, kot je bilo na-
pisano v Mladini, častniki JLA v Ljubljani opravijo 
deložacijo stanovanja državljana B. S. brez pra-
vno-formalnih razlogov in dokumentov. Tudi na 
Hrvaškem so se razmere med hrvaškim in srbskim 
prebivalstvom vedno bolj zaostrovale. Vohunska 
afera se še ni polegla in vojaško tožilstvo v Zagre-
bu je izdalo obtožnico proti obrambnemu ministru 
Martinu Špeglju in drugim osebam. V obtožnici jih 
obtožuje, da so storili kaznivo dejanje pripravljanja 
oboroženega upora na Hrvaškem, s čimer bi ogro-
zili državno ureditev in varnost SFRJ.

Leto 1991 – čas osamosvajanja, 
groženj in vojne

V tokratnem prispevku opisujem najpo-
membnejše dogodke v drugi polovici 
februarja 1991. Pri tem posebej opo-
zarjam na prizadevanja Slovenije za 
razdružitev, vojno v Perzijskem zalivu, 
ukinitev Varšavskega pakta in aktivno-
sti v TO.

Resolucija o razdružitvi
V drugi polovici februarja je prišel na obisk v Ljub-
ljano predsednik zveznega izvršnega sveta SFRJ 
Ante Marković. Z republiškim vodstvom Slovenije 
se je pogovarjal o zagotovitvi vsaj minimalnega 
pravnega in gospodarskega reda v državi do 
takrat, ko naj bi bil dosežen dogovor o prihodnji 
ureditvi. Pri tem je tudi opozoril republiško vodstvo 
na finančne obveznosti v višini štiri milijarde takrat-
nih dinarjev za zvezni proračun, saj »primanjkuje 
denarja celo za plače oficirjev JLA«. 
Slovenija je naredila nov korak k uresničitvi plebis-
citarne odločitve o samostojnosti. Skupščina je 19. 
februarja z večino glasov sprejela Resolucijo o spo-
razumni razdružitvi SFRJ na dve ali več suverenih in 
neodvisnih držav. Nove države naj bi bile po tej reso-

luciji suverene in imele 
vso oblast na svojem 
ozemlju. Države naj bi 
si medsebojno priznale 
popolno mednarodno-
pravno subjektiviteto 
in spoštovale vse 
takratne meje. Vzdr-
žale se bodo vseh 

dejanj, ki bi predstavljala grožnjo z uporabo 
sile. Poleg omenjene resolucije je skupščina 
sprejela tudi 99. amandma k slovenski repu-
bliški ustavi, s katerim so zveznim organom 
odvzeli vse pristojnosti o suverenosti, ki jih 
je Slovenija nanje prenesla v preteklosti. Na 
tej seji je bil podan tudi predlog spremembe 
ustave, s katerim bi določili odstranitev rdeče 
zvezde s slovenske zastave, kar pa je bilo 
storjeno šele nekaj mesecev pozneje. 
Tudi na Hrvaškem so si intenzivno priza-
devali za razdružitev in pripravljali podobno 
resolucijo kot v Sloveniji in jo dva dni pozne-
je tudi sprejeli. 

Puščavski ščit
Sredi februarja je Sadam Husein presenetil svet 
s ponudbo, da se bo Irak umaknil iz Kuvajta, če 
zavezniške sile odidejo iz Perzijskega zaliva in če 
Izrael zapusti Palestino ter ozemlja, ki jih zaseda 
na Golanskem višavju in v Libanonu. Mirovna po-
gajanja v okviru OZN niso bila uspešna, poleg tega 
so se nadaljevale priprave na močno ofenzivo za 
osvoboditev Kuvajta, ki se je začela z vseh strani 24. 
februarja 1991 zjutraj. To je bila največja kopenska 
bitka po drugi svetovni vojni, v kateri je sodelovalo 
skoraj četrt milijona vojakov zavezniških sil. Kopen-
ske sile so začele nenaden, hiter in globok napad v 
sovražnikovo zaledje, pomorske in letalske sile pa 
so raketirale iraške položaje in preprečile protina-
pad. To je bilo temeljno vodilo delovanja vojaških sil 
ZDA in zaveznikov iz takratnega najnovejšega ame-
riškega taktičnega priročnika FM 90-3 o operacijah 
v puščavskih razmerah. 
Medtem ko se je bojevanje nadaljevalo in stopnje-
vala napetost televizijskih gledalcev z vsega sveta, 
je postajala vedno bolj silovita tudi psihološka in 
propagandna vojna obeh strani, saj so bili podatki 
o uspehih, bojih in izgubah protislovni. 
Varnostni svet OZN je ponovno zahteval od Iraka, 
da brezpogojno in takoj sprejme vse resolucije 
OZN, konča vojaške spopade in da njegovi vojaki 
zapustijo Kuvajt. Irak je zadnji dan februarja zaradi 
nemoči na bojišču sprejel resolucije VS in pogoje 
umika. Vrhovni poveljnik te največje zavezniške 
operacije Puščavski ščit general Norman Schwarz-

neodvisnih držav. Nove države naj bi bile po tej reso-
luciji suverene in imele 
vso oblast na svojem 
ozemlju. Države naj bi 
si medsebojno priznale 

dejanj, ki bi predstavljala grožnjo z uporabo 
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1991 – The Time of Independence, 
Threats and War

In today’s article, the author describes the 
most important events connected to the Slo-
venian separation from the former Yugos-
lavia, which took place in the second half 
of February 1991, emphasizing Slovenian 
efforts to carry out the separation in peace, 
the war in the Persian Gulf, the abolishment 
of the Warsaw Pact and activities in the Ter-
ritorial Defence.

kopf je svetu sporočil, da se je vojna končala in da 
so onemogočili 29 od 42 iraških divizij, uničili 
3000 tankov in zajeli več kot 50.000 vojakov.

Konec Varšavskega pakta
Zunanji in obrambni ministri držav članic so 25. 
februarja 1991 v Budimpešti podpisali dogovor o 
ukinitvi Varšavskega pakta. Pobudo za to dejanje 
je dal predsednik SZ Mihail Gorbačov, ki je ocenil, 
da ta organizacija v času velikih družbenih spre-
memb v Vzhodni Evropi nima več prave vloge. 
Zavzemal se je za sistem kolektivne evropske var-
nosti, ko naj bi po njegovem mnenju postal odveč 
tudi atlantski pakt in bo varnost držav temeljila na 
dvostranskih in regionalnih sporazumih. 
Svetovna javnost je z navdušenjem sprejela novi-
co o ukinitvi Varšavskega pakta, ki je pomembno 
zaznamoval obdobje od ustanovitve 14. maja 
1955. Ustanovljen je bil kot vojaško-politična in 
gospodarska organizacija, namen pakta pa je 
bilo vzajemno sodelovanje, ki naj bi bilo proti-
utež Natu. Glavna določila Varšavskega pakta so 
predvidevala sodelovanje članic na političnem, 
gospodarskem in vojaškem področju. V ta namen 
so delovali organi, v katerih so bili za politične od-
ločitve pristojni generalni sekretarji KP, ki so bili 
tudi predsedniki držav. Za gospodarsko sodelo-
vanje so ustanovili svet (SEV), v katerem so delo-
vali predsedniki vlad. Na vojaškem področju je bilo 
ustanovljeno »skupno poveljstvo oboroženih sil«, v 
katerem so sodelovali vojaški strokovnjaki iz vseh 
držav, kot vrhovni poveljnik pa je poveljstvo vedno 
vodil maršal sovjetskih oboroženih sil.
Vojaško sodelovanje v okviru pakta je predvidevalo 
tudi nastanitev vojaških enot na ozemlju drugih dr-
žav članic »skladno s potrebami sistema vzajemne 
obrambe«, ki je legitimiziral približno 565.000 vo-
jakov na posameznih vojaških smereh v Vzhodni 
Evropi in bil generator hladne vojne. V tem položaju 
se je uveljavila tudi Brežnjeva doktrina »sociali-
stične skupnosti z omejeno suverenostjo držav« 
in gospodarskega pritiska SZ na druge države 

članice, ki si je s pomočjo klirinškega načina 
trgovanja podredila njihovo državnoplansko 
gospodarstvo in jih ločila od običajnih finančnih 
in trgovskih tokov v svetu. Ta organizacija je bila 
zaradi takratne velesile Sovjetske zveze zelo 
močna in vplivna, vendar je z zlomom komuniz-
ma, splošnim razoroževanjem in zaradi velikih 
družbenih sprememb konec 80. let v Evropi 
počasi izgubljala svoj pomen.

Aktivnosti TO
Na RŠTO, ki je deloval v vili Kardelja v Tacnu, 
smo imeli več sestankov o preoblikovanju 
občinskih štabov za TO v območne štabe, 
o načrtovanju aktivnosti TO ob ogroženosti, 
o usposabljanju in opremljanju enot ter 
aktualnih političnih in varnostnih razmerah 
v Jugoslaviji. V vseh pokrajinskih štabih za 
TO v Sloveniji smo organizirali prvi del vaje Kobra, 
ki je obsegal preverjanje samosklica štabov in pri-
štabnih enot, izvedbo premika na rezervno lokacijo 
in organizacijo dela na teh lokacijah. 
PŠTO za Zahodnoštajersko pokrajino, ki je 
bil odgovoren za 
obrambne pripra-
ve Celjske kotline, 
Zasavja in Koroške, 
je imel svoj začasni 
sedež v prostorih 
takratne Uprave za 
javno varnost (UJV) 
v Celju. Tja smo se 
preselili zaradi more-
bitne ogroženosti in 
bližine vojašnice JLA 
v Celju, poleg tega 
so bili prejšnji prostori 
štaba med hudim 
jesenskim neurjem 
poplavljeni. Aktivnosti 
v našem PŠTO so tako kot v drugih obsegale 
predvsem načrtovanje priprav za vojaško obram-
bo, usposabljanje in opremljanje enot TO ter pre-

oblikovanje organiziranosti TO po novem za-
konu o obrambi. Poleg skupnih nalog smo v 
naši pokrajini februarja začeli intenzivni tečaj 
nemškega jezika na začetni in nadaljevalni 
stopnji. Ustanovili smo tudi lokostrelski klub, v 
katerega se je vključilo veliko pripadnikov TO. 
Prav tako smo se s podjetjem Orbis v Vele-
nju dogovarjali o nakupu novega orožja in 
vojaške opreme ter tudi opreme za »paintball 
game«, saj se je v Sloveniji takrat začela razvi-
jati ta ekstremna športnorekreativna zvrst. Na 
obisku je bil tudi pomočnik načelnika RŠTO za 
zaledje A. Vereš, s katerim smo se dogovarjali 
o možnostih nakupa nove avstrijske puške 

steyer AUG (Armee universal Gewehr), ki smo 
jo pozneje tudi vzorčno pridobili in preizkusili med 
prvimi. Obiskali smo več enot TO na usposabljanju 
na Koroškem v Radljah ob Dravi in na Ravnah 

na Koroškem, v Zasavju v Trbovljah 
ter Slovenskih Konjicah in Žalcu. S 
predstavniki občine Celje smo se 
dogovarjali o možnostih pridobitve 
novih prostorov za PŠTO. V občinah 
so nam zelo pomagali pri iskanju 
ustreznih prostorov in nakupu 
opreme, in sicer v Slovenj Gradcu, 
kjer smo pridobili nove prostore 
za OŠTO, ali v občini Šentjur, kjer 
so delegati občinske skupščine 
takratnega izvršnega sveta kritizi-
rali, da kupujejo nove avtomobile, 
njihove občinske enote za TO pa 
niso dovolj dobro oborožene in 
opremljene. 
Konec meseca smo se vsi 

komandanti TO v Tacnu pri Ljubljani v 
novih uniformah udeležili snemanja prvega filma 
o slovenski TO.

Brigadir mag. Viktor Krajnc
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Leto 1991 – čas osamosvajanja, 
groženj in vojne

V začetku marca je prišlo do množičnih prebegov 
beguncev iz Albanije v Italijo in Grčijo, pri čemer je 
bilo tudi več mrtvih. V Estoniji in Latviji so izvedli 
referendum o neodvisnosti, v Indiji, kjer je odstopila 
vlada, pa so razpisali splošne volitve.
V Jugoslaviji se nadaljujejo razprave o rešitvi 
zaostrenih mednacionalnih odnosov in prihodnji 
ureditvi države. Predsedstvo SFRJ je javno obso-
dilo sprejem resolucije o razdružitvi Slovenije in 
Hrvaške od skupne države. Tudi v drugih republi-
kah, predvsem v Makedoniji in BiH, so potekale 
razprave o suverenosti republik. V Banjaluki so 
se izrekli za »Srboslavijo«, v okolici Bileće pa je 
srbsko prebivalstvo oblikovalo svojo paravojaško 
enoto. V Kninski krajini so se Srbi organizirali v 
nacionalni svet, razglasili razdružitev od Hrvaške v 
avtonomno območje in sestavili svojo vlado. Prišlo 
je tudi do incidenta v občini Pakrac, ko so srbski 
policisti s pomočjo rezervistov zasedli policijsko 
postajo, razorožili policiste hrvaške narodnosti in 
zasedli prostore občine. Po intervenciji specialne 
policijske enote iz Zagreba so se uporniki umaknili 
v bližnje gozdove in prišlo je do obstreljevanja. Na 
to območje je prišla tudi manjša enota JLA. Na-
petost se je širila in razmere so se zaostrovale 
tudi v več krajih Slavonije, kjer so srbski agitatorji 
pozivali prebivalstvo k uporu oziroma izselitvi iz 
Hrvaške. Prišlo je tudi do množičnih demonstracij 
v Beogradu. 
V slovenski skupščini so potekale razprave o spre-

V prispevku opisujem najpomembnejše 
dogodke v svetu, okolici in Sloveniji v 
prvi polovici marca 1991. Podrobneje 
pišem o odločanju glede ustavne ure-
ditve služenja vojaškega roka v Sloveniji, 
o raziskavi glede prihodnje slovenske 
vojske in poklicu oficirja ter o posledicah 
množičnih demonstracij v Beogradu.

jemanju zakonodaje s področja denacionalizacije 
in privatizacije, o proračunu in drugih predpisih, 
med drugim tudi o osnutku ustavnih dopolnil, 
zakona o obrambi in zaščiti ter zakona o vojaški 
dolžnosti. V TO nadaljujemo načrtovanje obram-
bnih priprav, izvedbo terenskega usposabljanja 
in opremljanja, v pokrajinskih štabih pa smo dobili 
tudi novo orožje armbrust. Poleg rednih nalog smo 
organizirali tudi smučarska tekmovanja v Gozdu 
Martuljku in na Črnem vrhu nad Idrijo, kjer smo 
teritorialci Zahodnoštajerske pokrajine dosegli 
prva mesta, sam pa sem dosegel odlično - zadnje 
mesto. Prve dni marca so se v TO javili ali navezali 
stike prvi prestopniki, pripadniki JLA slovenske 
narodnosti. 

Usposabljanje vojakov v TO
Svet za ljudsko obrambo pri predsedstvu Slovenije 
je obravnaval delovno gradivo z naslovom Za-
snova slovenske nacionalne varnosti. To gradivo 

je bilo eno od pomembnih elementov, 

ki so prispevali k ureditvi prihodnje slovenske 
države na obrambnem področju. Hkrati sta bila 
v fazi sprejemanja zakon o obrambi in zaščiti in 
zakon o vojaški dolžnosti. Z novo zakonodajo 
se je predvidevalo, da bo Teritorialna obramba 
ohranila dosedanje funkcije, spremenila bi se 
le njena organizacijska struktura in opredelila 
nova naloga urjenja in usposabljanja vojakov na 
služenju vojaškega roka. V skupščini so v začetku 
marca sprejemali dopolnitve k ustavnemu zakonu 
na področju ljudske obrambe. Glavna novost teh 
dopolnitev je bila ureditev služenja vojaškega roka 
slovenskih nabornikov v prihodnje. Predlog je pred-
videval usposabljanje vojakov v TO in organih za 
notranje zadeve, torej takratni milici, ter nekaj časa 
izjemoma manj nabornikom še v JLA.
Marca 1991 bi po načrtu napotitve zveznega sekre-
tariata za ljudsko obrambo moralo iz Slovenije na 
služenje vojaškega roka 2759 nabornikov in 159 
v šole za rezervne oficirje. Napotenih je bilo 709 
nabornikov (25 odstotkov) in 55 v šole (34 odstot-
kov). Začele so se intenzivne priprave na služenje 
vojaškega roka v Sloveniji in načrtovali smo, da bi 
do konca leta zagotovili ustrezne zmogljivosti v TO 
in milici za približno 2000 nabornikov. V vmesnem 
obdobju bi bila še vedno možnost služenja v JLA 
za tiste, ki sicer še ne bi bili vpoklicani in bi zato 
imeli težave, torej študente, in za tiste, ki bi si želeli 
služiti v enotah JLA. Zato je bila sprejeta odločitev 
o minimalnem financiranju delovanja federacije in 
JLA, pri čemer bi Slovenija do razdružitve in od-

hoda JLA iz Slovenije 
financirala najnuj-
nejše dejavnosti, in 
sicer usposabljanje 
na služenju vojaške-
ga roka. Za potrebe 
obrambnega in za-
ščitnega sistema na 
ravni Republike Slove-
nije, za lastno vojaško 
usposabljanje vojakov 
ter prispevek za JLA 
naj bi v proračunu za 
leto 1991 zagotovili 
približno 6,2 milijarde, 
kar je 40 odstotkov 
manj, kot je Slovenija 

je bilo eno od pomembnih elementov, 

ga roka. Za potrebe 
obrambnega in za-
ščitnega sistema na 
ravni Republike Slove-
nije, za lastno vojaško 
usposabljanje vojakov 
ter prispevek za JLA 
naj bi v proračunu za 
leto 1991 zagotovili 
približno 6,2 milijarde, 
kar je 40 odstotkov 
manj, kot je Slovenija 
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Year 1991 – The Time of 
Independence, Threats and War

In the article the author describes the most im-
portant events which took place in the world, 
in the vicinity of Slovenia as well as inside 
the country in the first half of March 1991. He 
describes in detail the processes of making 
decisions about the consitutional regulations 
pertaining to the military service in Slovenia, 
the poll regarding the future of the Slovenian 
Armed Forces, about the job of a commissio-
ned officer as well as about the consequences 
of mass demonstrations in Belgrade.

prej namenjala v 
zvezni proračun. V 
tabeli izdatkov za JLA 
in obrambni sistem v 
Sloveniji, objavljeni na prejšnji strani, je prikazana 
notranja struktura financiranja. Razvidno je tudi, 
da je Slovenija v preteklosti namenjala več kot 90 
odstotkov denarja za obrambo v zvezni vojaški 
proračun. 

Profesionalizacija vojske 
Med pripravami na osamosvojitev in oblikovanje 
državnosti je bilo treba pripraviti in sprejeti tudi ce-
lostni varnostni koncept. Ob tem so bili nekateri v 
dilemi, ali varnost Slovenije v prihodnje zagotavljati 
z vojsko ali brez nje, kajti zamisel o demilitarizaciji 
je bila v nekaterih civilnih združenjih in političnih 
strankah zelo navzoča. V ta namen je bila v okviru 
Obramboslovnega raziskovalnega centra pri FSPN 
narejena raziskava, iz katere povzemam nekaj naj-
pomembnejših ugotovitev.
Zanimive so ugotovitve, povezane s profesionali-
zacijo, saj je bilo za povojno obdobje značilno, da 
se za vojaške poklice Slovenci nismo radi odločali. 
Delež slovenskih oficirjev v JLA je bil 2,8 odstotka, 
čeprav bi moral biti glede na uveljavljeno načelo 
sorazmernosti 8,2 odstotka. Poleg tega smo se 
dolgo prištevali med narode z malo vojaške tradici-
je, čeprav vojaška zgodovina to dejstvo z mnogimi 
primeri zanika. Iz predloga koncepta prihodnje 
slovenske vojske je bilo razbrati, da bo vsaj toliko 
profesionalna, kot je bila JLA, oziroma da bo delež 
profesionalizacije še večji, saj naj bi naloge poleg 
oficirjev in podoficirjev poklicno opravljali tudi 
inštruktorji in mnogi vojaki. Raziskava je opozorila 
na vlogo poklicnega kadra v sodobnih vojskah in 
tudi na individualno ter družbeno prevrednotenje 
vojaškega poklica. Zato je bilo precej raziskave 
namenjene novim tipom organizacije vojaštva in 
pojmovanju vojaškega poklica v prihodnji SV, ki 
naj bi bila predvsem drugačna. Proučevale so se 

možnosti pridobivanja kadra iz JLA, rezervne 
sestave (TO) in civilnih poklicev. Opredeljevala 
se je tudi prihodnja organizacija, ki je za začetek 
predvidevala manjše profesionalno jedro, večjo 
rezervo, dobre materialne pogoje s sodobno obo-
rožitvijo, uveljavitev demokratičnih pravil službenih 
odnosov in slovenskega vojaškega jezika ter upo-
rabo sodobne informacijske tehnologije. 
Raziskava je opredelila tudi vlogo poklica oficirja 
kot voditelja, pri čemer v tej podobi prevladujejo 
lastnosti oficirja kot tradicionalnega poveljnika in 
sodobnega menedžerja. Anketiranci so se v ra zis-
kavi opredelili za oficirja kot osebe, ki pri svojem 
delu upošteva predvsem strokovna merila poklica, 
je splošno razgledan in svoj ugled utemeljuje z 
znanjem, je psihično stabilen, samozavesten, od-
ločen in samostojen pri odločanju in ni privrženec 
aktivnosti zunaj vojašnice. Zanimanje za vojaški 
poklic so anketiranci opredelili tudi z logiko tržne 
racionalnosti, ki naj bi vojaški poklic približala 
zakonitostim na trgu delovne sile in prilagajanju 
novim trendom vojaške organiziranosti, ki bodo 
temeljili tudi na novih vrednostnih sistemih.

Tanki na ulicah 
V soboto, 9. marca, je v Beogradu prišlo do 
množičnih demonstracij zaradi nezadovoljstva 
z Miloševićevo politiko, velike gospodarske krize 
in naraščajoče nezaposlenosti v Srbiji, enostran-
skega poročanja ter monopola nad TV Beograd 
in zaradi zlorabe množičnih občil v politične 
namene ter zaradi splošnega nezadovoljstva in 
poslabšanja odnosov med republikami. Policija 
je na mirnih demonstracijah posredovala s silo, 
oklepnimi vozili, vodnimi topovi in gumijastimi kro-
glami. Bilo je več ranjenih in dva mrtva. Pozneje je 
tudi JLA na ulice poslala tanke in z oklepnimi vozili 
zasedla Trg republike ter prostor pred poslopjem 

Radia Beograd in Politike, medtem 
ko je policija na ulicah legitimirala mi-
moidoče prebivalce. Zvečer se je na 
televiziji pojavil Slobodan Milošević, 
ki je izjavil, »da bodo proti silam kaosa 
in nasilja uporabljena vsa sredstva«. 
Medtem je tudi zvezno predsedstvo 
SFRJ na »telefonski seji« sprejelo sklep 
o uporabi vojske, pozneje pa še izjavo, 
da je »bila pomoč JLA nujna zaradi 

velike rušilne moči demon-
strantov«. Takšnemu sklepu 
sta se uprla le dr. Janez 
Drnovšek in Stjepan Mesić. 
Priprli so nekaj voditeljev 
opozicijskih strank, in sicer 
med prvimi takratnega vo-
ditelja Srbskega gibanja za 
obnovo Vuka Draškovića. 

V poslopju parlamenta je skupina poslancev zače-
la gladovno stavko, opozicija je zahtevala izredno 
sejo za ugotavljanje odgovornosti za nastale 
razmere in Vojislav Koštunica je napovedal nove 
večje demonstracije, če se bo taka »demokracija 
z nasiljem« v Srbiji še nadaljevala. Zoran Đinđić iz 
Demokratske stranke je javno obtožil policijo, da je 
presegla pooblastila in povzročila izbruh nasilja, 
zato je zahteval odstop notranjega ministra. Ne-
kateri poslanci srbske skupščine so opozorili na 
bojkot dela tega organa in dogodke ter operacijo 
JLA označili kot »beograjsko košavo«. Sledile so 
izjave predsednika predsedstva SFRJ dr. Borisava 
Jovića, ki je opravičeval posredovanje JLA. Poleg 
tega je ponovno vznemiril javnost z izjavo, da na 
pobudo zveznega sekretarja za ljudsko obrambo 
Veljka Kadijevića sklicuje predsedstvo SFRJ kot 
vrhovnega poveljnika oboroženih sil. To naj bi po-
trdilo dosedanje ravnanje in sprejelo nov sklep, s 
katerim naj bi JLA dobila »splošno pooblastilo za 
samostojno ukrepanje po lastni presoji«.

Brigadir mag. Viktor Krajnc

televiziji pojavil Slobodan Milošević, 
ki je izjavil, »da bodo proti silam kaosa 
in nasilja uporabljena vsa sredstva«. 
Medtem je tudi zvezno predsedstvo 
SFRJ na »telefonski seji« sprejelo sklep 
o uporabi vojske, pozneje pa še izjavo, 
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sta se uprla le dr. Janez 
Drnovšek in Stjepan Mesić. 
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Leto 1991 – čas osamosvajanja, 
groženj in vojne

Od pomembnejših dogodkov v svetu naj opozo-
rim, da je več kot 200 milijonov državljanov ZSSR 
prvič na referendumu odločalo o svoji državi. 
Takoj za tem je prišlo do množičnih nemirov in 
stavk, ki jih je vlada prepovedala in na ulice 
poslala tanke. V državi Mali so se začeli krvavi 
protivladni nemiri, potem pa je oblast prevzela 
vojska. Konec meseca so potekale prve demo-
kratične volitve v Albaniji, v Italiji je prišlo do krize 
vladajoče koalicije in predsednik vlade Giulio 
Andreotti je odstopil.
V Srbiji se je nadaljevala parlamentarna kriza, 
zato je republiška skupščina protiustavno po 
hitrem postopku sprejela zakon, s katerim se je 
končal obstoj predsedstva avtonomne pokrajine 
Kosovo. V zgodnjih jutranjih urah zadnji dan 
marca je blizu Plitvic srbska teroristična skupina 
iz Kninske krajine napadla kolono hrvaške milice 
iz Zagreba, pri čemer je bilo več ranjenih in dva 
mrtva. Takoj po spopadu je na to območje prispe-
la v intervencijo vojaška policija JLA. 
Predsednik Slovenije Milan Kučan je obiskal Nem-
čijo, ki je izrazila interes za mirno rešitev politične 
krize v Jugoslaviji in obljubila pomoč Sloveniji 
pri krepitvi sodelovanja ter vključevanju v razvoj 
evropskih regij. Iz Avstrije so v Krško prišli pro-
testniki, ki so protestirali proti delovanju jedrske 
elektrarne v Sloveniji. V Ljubljani so posamezniki 
in skupine civilne družbe nadaljevali z zbiranjem 
podpisov za Deklaracijo za mir, ki je med drugim 
proklamirala tudi demilitarizacijo. V republiški 
skupščini so potekale razprave o mnogih vlože-
nih amandmajih na predlog novega zakona o 
obrambi in zakona o vojaški dolžnosti.

Zahteve JLA
Razmere v Srbiji, predvsem pa v Beogradu so bile 
še vedno napete zaradi nasilja policije nad de-
monstranti in prihoda tankov JLA na beograjske 
ulice. Predsednik predsedstva SFRJ Borisav Jović 
je zaradi neenotnosti tega organa, ki ni sprejel 
predlogov JLA za ukrepanje, odstopil s funkcije 
predsedujočega. Jugoslovansko javnost je še 
posebno presenetilo sporočilo štaba vrhovnega 
poveljstva oboroženih sil SFRJ. Generali so po 
nekajdnevnem molku sporočili, da je predsed-
stvo SFRJ pred dnevi zavrnilo njihove predloge 
o ukrepih, s katerimi bi preprečili spopade in 

V drugi polovici marca 1991 so se 
doma in po svetu zgodili zanimivi 
dogodki. V prispevku podrobneje pred-
stavljam dogodke ob posredovanju JLA 
na ulicah Beograda, vajo TO Slovenije 
Premik-91 in pripravo pomembnih 
načrtov delovanja TO.

zagotovili rešitev družbene krize. Zato so 
ponovno razpravljali o nastalih razmerah in 
18. marca sporočili svoje namere. Tako naj 
bi JLA varovala meje SFRJ in ne bi dovolila 
njihovega spreminjanja, mednacionalnih 
oboroženih spopadov in državljanske vojne, 
pri reševanju mednacionalnih, medrepu-
bliških in medstrankarskih sporih ne bo 
dovoljevala nasilja katerekoli strani, treba 
je zagotoviti nemoteno delo JLA, pošiljanje 
nabornikov na služenje vojaškega roka, redno 
financiranje in vrnitev TO pod enotno poveljstvo 
JLA. Poleg tega JLA ne bi prevzela odgovornosti 
za nastale razmere in morebitno prihodnje delo-
vanje oboroženih občanov in se ne bi vmešavala 
v politične dogovore o prihodnosti države.
Po objavljenem sporočilu z zahtevami JLA so se 
v Sloveniji takoj sestali voditelji vseh političnih 
strank in predsedstvo RS. Obsodili so prikrite 
grožnje, ki jih je zavrnilo tudi 
predsedstvo SFRJ, generali pa 
so jih ponovno napovedali in 
se tako neposredno vključili v 
reševanje politične krize. Vodja 
Demosa dr. Jože Pučnik je v 
okviru protesta izjavil: »Sloveni-
ja nima kaj čakati in ima le eno 

možnost, in sicer da čim prej uresniči plebiscitno 
voljo slovenskega naroda.« 
Med najbolj vnetimi zagovorniki uvedbe izrednih 
razmer je bil načelnik generalštaba JLA general-
polkovnik Blagoje Adžić. Očitno je bilo, da je bila 
za vojsko v tistem času najbolj problematična 
Slovenija, ker se je prva odločila za razdružitev 
in med prihodom tankov na beograjske ulice po-

vedala, da se bo ob morebitnem državnem 
udaru takoj odcepila. Presenetljivo je bilo 
tudi pismo predsednika zvezne vlade Anteja 
Markovića takratnemu slovenskemu pred-
sedniku vlade Lojzetu Peterletu, ki je podo-
bno kot generali od Slovenije zahteval, naj se 
poveljevanje nad TO Slovenije takoj podredi 
JLA in prekliče moratorij za pošiljanje na-
bornikov na služenje vojaškega roka. Pismo 
je dobila le Slovenija, kar si je bilo mogoče 

razlagati tako, da so bili zvezna vlada in generali 
najbolj v skrbeh zaradi slovenske odločnosti gle-
de osamosvojitve.

Vaja Premik-91
Mobilizacija pripadnikov enot in štabov za TO s 
širše severne Primorske se je začela v petek, 23. 
marca, popoldan in končala zvečer z 92-odstot-
no udeležbo. Sledil je nočni premik motorizirane 

nabornikov na služenje vojaškega roka, redno 



3 0    S LOV E N S K A  VO J S K A  S LOV E N S K A  VO J S K A   31

N
a

še
 ko

re
n

in
e

kolone na več kot sto kilometrov oddaljeno območje na Do-
lenjskem. Zgodaj zjutraj je kolona doživela več »presenečenj«. 
Najprej je prišlo do letalskega napada na kolono. Po uspešno 
odbitem napadu je kolona teritorialcev padla v zasedo »sov-
ražnikovih« enot, ki so se je uspešno ubranili. Med nočnim 
premikom in delovanjem na neznanem terenu so uporabili 
učinkovito pirotehniko, ki 
je verodostojno ponazorila 
razmere pravega vojaškega 
delovanja. 
Vajo je obiskal tudi član 
predsedstva RS Ivan Oman, 
ki je po ogledu dejal, da je 
ponosen, ker po dolgih dese-
tletjih lahko stoji pred novo 
slovensko vojsko. Povedal 
je še, da se tudi on zavzema 
»za mir in demilitarizacijo, 
vendar pa za to zdaj ni pravi 
čas, saj živimo v razmerah, 
ko slovensko vojsko še po-
trebujemo«.

Načrta Nabava in 
Kamen

V ponedeljek, 18. marca, 
smo se na pokrajinskem 
štabu za TO Zahodnošta-
jerske pokrajine nenadoma 
odločili, da izvedemo drugi 
del vaje Kobra z vsemi ob-
činskimi štabi za TO. Mnogi 
so bili presenečeni, saj je 
bilo nenavadno, da bi se 
nenapovedane vaje začele 

v ponedeljek zvečer, toda kljub temu so v vseh občinskih štabih za TO vajo 
obrambne pripravljenosti uspešno izvedli. 
Naslednji dan smo se vsi poveljujoči pokrajinam in koordinatorji obrambnih 
priprav sestali s sekretarjem za obrambo Janezom Janšo in načelnikom 
RŠTO Janezom Slaparjem in se dogovorili o morebitni izvedbi načrta Naba-
va. Ta je predvideval ukrepe za nasilni prevzem objektov, oborožitve, opreme 
in poveljstva nad rezervnimi enotami JLA. V ta namen smo se pozneje po 
pokrajinah v popolni tajnosti sestali z mnogimi rezervnimi starešinami, ki so 
bili razporejeni v rezervne partizanske enote JLA, in se dogovorili o postopkih 
prehoda teh enot pod poveljstvo TO. Z nalogo in načrtovanimi postopki smo 
bili vsi zadovoljni, še posebno zato, ker o teh sestankih in pripravah ni izvedel 
nihče, niti protiobveščevalna služba JLA. 
Po uspešno izvedeni vaji Premik ’91 smo konec marca v vseh pokrajinah 
začeli intenzivno načrtovati priprave in izvedbo aktivnosti za morebitno 
obrambo slovenskih meja. Zelo hitro smo morali pripraviti načrte z naslovom 
Kobra, v katerih smo predvideli vse postopke za bojno delovanje TO glede 
zavzetja in zavarovanja državnih meja na severu proti Avstriji, na zahodu 
proti Italiji in na vzhodu na meji s Hrvaško. V ta namen sem s skupino naj-

ožjih sodelavcev PŠTO obiskal pripadnike TO na 
Koroškem in pozneje še na Kozjanskem, kjer smo 
v sodelovanju s predstavniki policije in odgovornih 
delavcev občinskih organov za ljudsko obrambo 
kljub velikonočnim praznikom načrtovali aktivnosti 
posameznih nosilcev nalog za zavzetje in zavaro-
vanje slovenskih meja. 

Brigadir mag. Viktor Krajnc

Year 1991 – The Time of 
Independence, Threats and War

The author of the article deals with the 
most important events which took place in 
the second half of March 1991 in Slovenia 
and abroad. The article describes in detail 
the outcome of the events caused by the 
Yugoslav Army intervention in the streets 
of Belgrade, the Territorial Defence exercise 
‘Premik-91’ and the drawing up of the impor-
tant plans for Territorial Defence activities.
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Leto 1991 – čas osamosvajanja, 
groženj in vojne

V Iraku so vladne čete napadle območje 
Kurdov na severu države in zagospoda-
rile nad naftnimi črpališči. Kurdski upo-
rniki so se umaknili v gore. Skoraj mili-
jonske množice beguncev so se napotile proti Turčiji, kjer so jih pri meji ustavili in 
nastanili v begunskih taboriščih. Varnostni svet OZN je prvič v zgodovini svojega 
delovanja sprejel resolucijo, v kateri je presodil, da notranje razmere v Iraku ogro-
žajo mednarodno varnost. V Albaniji je na volitvah z več kot 60 odstotkov glasov 
zmagala komunistična stranka Partija dela. Zaradi nezadovoljstva opozicije je 

prišlo do množičnih neredov in nato do poostre-
nega vojaškega nadzora v Tirani ter večjih krajih. 
V Italiji je sredi aprila prisegla nova vlada, ki jo je 
ponovno vodil Giulio Andreotti. V Sovjetski zvezi se 
je predsednik Mihail Gorbačov ukvarjal s stavka-
jočimi delavci, 300-odstotno podražitvijo, kritiko 
Jelcinove frakcije in zahtevami generalov, ki so predlagali »mehko diktaturo«. 
Svet Evropske skupnosti je bil zaradi zaostrenih razmer v Jugoslaviji, predvsem 
na Hrvaškem, zaskrbljen in je na razgovore poslal tričlansko delegacijo ministrov 
iz Italije, Nizozemske in Luksemburga.
V Jugoslaviji je po velikonočnih praznikih v začetku aprila prišlo med srbskimi 
in hrvaškimi policisti do krvavih spopadov na Plitvicah. V Benkovcu je potekalo 
množično zborovanje občanov, ki so zahtevali orožje. Predstavniki občin Krajine 
so v Titovi Korenici objavili razglas o priključitvi tega območja k Srbiji. Zaradi tega 
razmer se je sestalo tudi predsedstvo SFRJ, ki je obravnavalo nastale razmere na 
Hrvaškem, zahtevalo brezpogojno prekinitev spopadov in JLA naročilo, naj na 
tem območju zagotovi nadzor in spoštovanje prekinitve spopadov. Kninski upor-
niki so streljali tudi na prispele pripadnike JLA, tako da je prišlo do prvih žrtev. 
V Zagrebu so bile množične demonstracije pred vojaškim sodiščem, kjer je pote-
kal montiran sodni proces proti obrambnemu ministru Špeglju. Vojska je morala 

V prispevku opisujem najpomembnejše dogodke, ki so se zgo-
dili po svetu, v Jugoslaviji in Sloveniji v prvi polovici aprila 1991. 

za urejanje javnega reda pred sodišče 
poklicati na pomoč hrvaško policijo. 
Ta mesec se je po Jugoslaviji začel tudi 
popis prebivalstva, pri čemer je več kot 

sto tisoč popisovalcev zbiralo glavne demografske podatke. V Makedoniji je 
prišlo do množičnega odpora državljanov albanske narodnosti, ki so bojko-
tirali popis.

Dejavnosti v Sloveniji
V Sloveniji je potekal delovni sestanek najvplivnejših slovenskih politikov, 
članov predsedstva, vlade in skupščine, namenjen pa je bil razpravi o osamo-
svojitvi. Na podlagi tega sestanka je vlada dobila nalogo pripraviti osamo-
svojitveno strategijo.
Ustavna komisija je na svojem sestanku o pripravi dopolnil k ustavi razpravljala 
o vlogi nove slovenske vojske in državnih simbolih, pri čemer so se med drugim 
odločili, da Zdravljica ostane himna nove države Slovenije. V skupščini in javnosti 
so potekale polemične razprave o vlogi množičnih občil pri obveščanju javnosti, 
saj je bil v pripravi nov zakon o informiranju. Takratni sekretar za zunanje zadeve 

dr. Dimitrij Rupel je javnosti predstavil tudi predlog novega zakona 
o zunanjih zadevah, ki je že predvideval samostojno diplomatsko 
dejavnost Slovenije. V postopku sprejemanja je bil tudi zakon o 
vojaški obveznosti, ki je predvideval nekaj novosti, kot so možnost 
uveljavljanja ugovora vesti, civilno služenje, le sedemmesečno 
služenje vojaškega roka z možnostjo odložitve zaradi študija in 
tudi možnost vojaškega usposabljanja žensk za rezervno sestavo 
nove slovenske vojske. 
Na gradu Strmol je potekal sestanek političnega vrha Slovenije in 
Hrvaške, na njem pa so razpravljali o trenutnem položaju v obeh 
republikah in o nadaljnji usodi skupne države Jugoslavije. Nekaj 
dni za tem je na Brdu pri Kranju vseh šest predsednikov republik 
razpravljalo o možnosti organiziranja republiških referendumov 
o novi družbeni ureditvi SFRJ. Med pomembnejšimi dogodki je bil 

prišlo do množičnih neredov in nato do poostre-



3 0    S LOV E N S K A  VO J S K A  S LOV E N S K A  VO J S K A   31

N
a

še
 ko

re
n

in
e

tudi ustanovitveni sestanek Slovenskega sveta evropskega gibanja v Cankarje-
vem domu. Po njihovem statutu je bilo to nestrankarsko, nevladno in nepridobitno 
združenje vseh, ki so se zavzemali za plebiscitarno odločitev po osamosvojitvi in 
krepitvi povezovanja Slovenije z Evropo. Predsednik sveta združenja je postal dr. 
Anton Bebler, profesor na Fakulteti za družbene vede.
V tem času so tudi športniki poskrbeli za promocijo Slovenije v svetu, saj je v 
Hemsedalu na Norveškem Jure Košir postal svetovni mladinski prvak v superve-
leslalomu, nekaj dni pozneje pa je Urška Hrovat osvojila zlato kolajno v slalomu 
na ženskem mladinskem svetovnem prvenstvu v kraju Geilo.

Dejavnosti PŠTO
Tako kot v drugih pokrajinah smo tudi v Zahodnoštajerski pokrajini takoj po 
sprejemu novega Zakona o obrambi in zaščiti začeli nadaljnjo reorganizacijo 
TO. Ena od najpomembnejših nalog je bila preoblikovanje nekdanjih 58 občin-
skih štabov za TO v Sloveniji v nova območna poveljstva za TO, ki so obsegala 
smiselno vojaškoteritorialno celoto območij več občin. Na našem območju 
smo iz nekdanjih 15 občinskih štabov na novo oblikovali pet območnih povelj-
stev za TO, in sicer v Žalcu za celjsko-savinjsko območje s poveljnikom Adijem 
Vidmajerjem, v Trbovljah za Zasavje s poveljnikom Matjažem Piškurjem, v Slo-

venskih Konjicah za konji-
ško-kozjansko območje 
s poveljnikom Alojzom 
Grolegarjem, v Velenju za 
zgornjesavinjsko-šaleško 
območje s poveljnikom 
Jožetom Prislanom in v 

Slovenj Gradcu za Koroško s po-
veljnikom Viktorjem Jeromljom.
Ta mesec smo se poslovili od so-
delavcev, ki so končali svoje delo 
v pokrajinskem odboru, ki je skr-
bel za obrambne priprave civilne 
obrambe v pokrajini. Naloge teh 
organov so pozneje v pokrajinah 
prevzeli pokrajinski koordinatorji 

Na predlog sekretarja za ljudsko obrambo Janeza Janše je predsedstvo 
RS 18. marca 1991 ustanovilo operativno koordinacijsko skupino za 
primer izrednih razmer. To je bil organ, ki je usklajeval vse obrambne in 
varnostne priprave na ravni države in pozneje v vojni opravljal naloge 
štaba vrhovnega poveljnika. V koordinacijski skupini so bili Igor Bavčar, 
Janez Janša, Janez Slapar, Jelko Kacin, Tone Krkovič, Vinko Beznik, Mi-
ran Bogataj, Miha Brejc, Pavle Čelik, Milan Domadenik, Marjan Fekonja, 
Franc Kokoravec, Jože Kolenc, Bogdan Koprivnikar, Lojze Kuralt, Damjan 
Kuzma, Andrej Lovšin, Rudi Merljak, Stane Praprotnik, Janko Stušek, Bo-
jan Ušeničnik, Anton Verež, Ludvik Zvonar in Franci Žnidaršič.

za civilno obrambo oziroma po vojni regijske uprave za obrambo. 
Po več mesecih brez stikov s pripadniki JLA sta se kar naenkrat na-
javila na obisk v PŠTO komandant celjske vojašnice Nikola Poznan in 
njegov pomočnik za zaledje. Namen njunega obiska naj bi bil dogovor 
o prenosu lastništva enega od starih skladišč JLA v bližini Celja na 
TO, v bistvu pa je šlo zgolj za preverjanje našega odnosa in stališč do 
aktualnih dogodkov pri osamosvajanju. Naslednji dan so nas povabili 
v vojašnico, kjer so organizirali slovesnost ob slovesni prisegi novih na-
bornikov na služenju vojaškega roka. 
Obiskala sta nas tudi Borut Usenik z republiškega sekretariata za 

ljudsko obrambo, odgovornega za obveščevalno in varnostno delo v TO, ter 
Silvo Komar, vodja varnostne informativne službe za Štajersko, s katerima 
smo pregledali našo pripravljenost in načine sodelovanja. Sicer pa je bilo 
delo v vseh štabih usmerjeno predvsem v usposabljanje in opremljanje enot 
na terenu, v načrtovanje obrambnih aktivnosti in kadrovsko popolnitev novo 
oblikovanih območnih poveljstev TO.  Brigadir mag. Viktor Krajnc

venskih Konjicah za konji-
ško-kozjansko območje 

Slovenj Gradcu za Koroško s po-

1991 – year of independence, threats and war
The article describes the most important events taking place in the world, 
Yugoslavia, and Slovenia in the first half of April 1991. In Slovenia, a working 
session of the most influential Slovenian politicians was held on the inde-
pendence process; the Constitutional Commission discussed the role of 
the new Slovenian army and the state insignia; while in the Parliament and 
among the public, polemic debates on the role of the media in informing the 
public were held. In the adoption phase were the Foreign Affairs Act, envi-
saging independent diplomatic activity of Slovenia, and the Military Service 
Act. At the Strmol castle, a meeting of the political leaderships of Slovenia 
and Croatia was held, and a few days afterwards at Brdo pri Kranju there 
was a meeting of all the six presidents of the then Yugoslav republics, to 
discuss the possibilities of holding a referendum in each republic on the 
future social order of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia.
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Leto 1991 – čas osamosvajanja, 
groženj in vojne

Dogodke po svetu so še vedno zaznamovale slabe 
razmere v begunskih taboriščih na meji med Tur-
čijo in Irakom. Več kot milijon kurdskih beguncev 
je začelo dobivati najnujnejšo pomoč, ki jo je s 
helikopterji zagotavljalo več tisoč vojakov ZDA. 
Zaostrile so se tudi razmere na meji med Libijo in 
Egiptom glede domnevnega urjenja iraških terori-
stov na tem območju. Ob tem je polkovnik Gadafi 
odšel na mejno območje in z buldožerjem začel 
podirati obmejne objekte, stražnice in prehode. V 
Sovjetski zvezi so se zaostrile gospodarske, so-
cialne in politične razmere, tako da so poslanci 
skupine Sajuz zahtevali od predsednika Gorbačo-
va uvedbo izrednega stanja v državi, vlada pa je 
parlamentu ponudila le nov protikrizni program. 
Po izvolitvi nove italijanske vlade se je po nekaj 
dneh ponovno napovedovala politična kriza, saj 
je republikanska stranka zagrozila z izstopom iz 
vladne koalicije zaradi nespoštovanja dogovorov 
o delitvi ministrskih položajev. 

Razmere v Jugoslaviji 
Politična in gospodarska kriza v Jugoslaviji se še 
nadaljuje, prav tako razprave v najvišjih političnih 
vrhovih o prihodnji ureditvi države. V Srbiji je prišlo 
zaradi slabih socialnih razmer oziroma plač do 
množičnih demonstracij, v katerih je sodelovalo 
več kot 700.000 kovinarjev in tekstilcev. Muslimani 
v Bosni in Hercegovini so v več krajih protestirali 
proti pritiskom ločevanja občin z večinskim srb-
skim prebivalstvom v nove državne tvorbe in s 
spreminjanjem republiških meja. 
V okolici Knina je prišlo do ponovnega incidenta, ko 
je Hrvaška v vasi Kijevo odprla novo policijsko po-
stajo, da bi preprečevala grožnje srbskih teroristov. 
JLA je nato vas obkolila z oklepnimi transporterji in 
zahtevala, da jo hrvaški policisti takoj zapustijo, 
slednji pa so dobili ukaz iz Zagreba, da jo branijo 
do konca. Spopad so preprečili goloroki domačini, 
ki so se postavili med vojake JLA in policiste. 

Razmere v Sloveniji
Predsednik vlade Lojze Peterle je bil na obisku 
v Franciji, dr. Janez Drnovšek pa v ZDA. Oba sta 
sogovornikom podrobno pojasnjevala razmere v 
Jugoslaviji in osamosvojitvene namene Slovenije. 
Slovenski policisti so 21. aprila v Gozdu - Martuljku 
ustanovili svojo sekcijo v okviru IPA in tako postali 

V drugi polovici aprila poleg nekaterih 
svetovnih dogodkov izstopajo pred-
vsem incidenti med JLA in policijo na 
Hrvaškem, v Sloveniji pa sprejem Zako-
na o vojaški obveznosti, usposabljanje 
inštruktorjev v Poljčah in druge osamo-
svojitvene dejavnosti. 

člani uglednega mednarodne-
ga nevladnega združenja policistov. Javnomnenj-
ska raziskava o odcepitvi Slovenije je pokazala, da 
je bilo kar 78,5 odstotka anketirancev za dosledno 
uresničitev plebiscitarne odločitve oziroma odce-
pitev ne glede na posledice in le 16,4 odstotka za 
skupno državo Jugoslavijo kot federacijo. Zgodile 
so se tudi prve zamenjave v vladi, ko je ministra za 
informiranje Staneta Staniča zamenjal Jelko Kacin. 
V Gorici sta potekala mednarodna vaja civilne za-
ščite Protala 91, v kateri so sodelovale poklicne in 
prostovoljne ekipe CZ za reševanje ob poplavah iz 
Koroške, Furlanije - Julijske krajine in Slovenije, ter 
posvet skupnosti Alpe-Jadran o malih letališčih in 
letalskih klubih.

Na obisku v Sloveniji je bil tudi predsednik zvezne 
vlade Ante Marković, ki je v razgovorih posebej 
opozoril na vprašanja pravne anarhije, ekonom-
ski kaos, socialne napetosti in potrebe po mini-
malnem funkcioniranju federacije. Zanimale so 
ga predvsem razmere in možnosti za polnjenje 
zveznega proračuna, s čimer bi ustvarili pogoje 
za dogovarjanje z mednarodnimi bankami, ki naj 

bi podprle nove reforme in 
razplet jugoslovanske krize, 
manj pa so ga zanimale težnje 
Slovenije po osamosvojitvi. 

Usposabljanje 
inštruktorjev

V republiškem sekretariatu za 
ljudsko obrambo in v štabih 
za TO so že dalj časa potekale 
intenzivne priprave na uspo-
sabljanje prvih nabornikov 
nove slovenske vojske. Ko je 
bila zakonodaja potrjena, so se 
priprave za začetek delovanja 

dveh novih učnih centrov na Igu in v Pekrah 
še pospešile. Poleg organizacijskih in materialnih 
pogojev je bilo treba pripraviti predvsem vodstva 
centrov in usposobiti inštruktorje, ki so usposab-
ljali prve nabornike. V ta namen je bil pripravljen 
Program tečaja inštruktorjev in komandirjev, ki se 
je začel 15. aprila v Centru za obrambno usposab-
ljanje v Poljčah. Program je opredelil namen tečaja, 
da se tečajniki usposobijo za delo z vojaškimi ob-
vezniki in da jih usposobijo za bojevanje ter delo 
vojaškega kolektiva. Poseben cilj usposabljanja je 
bil, da se vodstva centrov usposobijo za organiza-
cijo dela in življenja v novih učnih centrih, inštruk-
torji in komandirji pa s posameznimi tematskimi 
področji usposabljanja, kot so na primer poglavja 

stov na tem območju. Ob tem je polkovnik Gadafi 
odšel na mejno območje in z buldožerjem začel 
podirati obmejne objekte, stražnice in prehode. V 
Sovjetski zvezi so se zaostrile gospodarske, so-
cialne in politične razmere, tako da so poslanci 
skupine Sajuz zahtevali od predsednika Gorbačo-
va uvedbo izrednega stanja v državi, vlada pa je 
parlamentu ponudila le nov protikrizni program. 
Po izvolitvi nove italijanske vlade se je po nekaj 
dneh ponovno napovedovala politična kriza, saj 
je republikanska stranka zagrozila z izstopom iz 
vladne koalicije zaradi nespoštovanja dogovorov 

Politična in gospodarska kriza v Jugoslaviji se še 
nadaljuje, prav tako razprave v najvišjih političnih 
vrhovih o prihodnji ureditvi države. V Srbiji je prišlo 

za dogovarjanje z mednarodnimi bankami, ki naj 

V republiškem sekretariatu za 
ljudsko obrambo in v štabih 
za TO so že dalj časa potekale 
intenzivne priprave na uspo-
sabljanje prvih nabornikov 
nove slovenske vojske. Ko je 
bila zakonodaja potrjena, so se 
priprave za začetek delovanja 

člani uglednega mednarodne-

priprave za začetek delovanja 

dveh novih učnih centrov na Igu in v Pekrah 

priprave za začetek delovanja 
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iz andragogike, psihologije, didaktike in me-
todike, ravnanje z vsemi vrstami pehotnega 
orožja in vojaške opreme, vodenje učne 
dokumentacije ter organizacija dela na va-
diščih in streliščih. Vodja tečaja, ki je trajal do 
15. maja, je bil mag. Pavel Vindišar, udeležilo 
pa se ga je 70 zaposlenih pripadnikov TO, 
obramboslovcev in novo zaposlenih. Med po-
samezniki se je pojavilo tudi nekaj dvomov o 
uspešnosti projekta, kot se spominja eden od 
tečajnikov Jožef Murko, zato jih je obiskal mi-
nister Janša, ki je dejal: »Zdaj vozi vlak počasi 
in iz njega naj zdaj, ko je še čas, izstopi tisti, 
ki dvomi in ne želi sodelovati s polno močjo 
in odgovornostjo, pozneje, ko bo vlak drvel 
s polno hitrostjo, bo izstop smrtno nevaren.« 
Nobeden od tečajnikov ni izstopil in vsi so se 
z novimi bojnimi uniformami z oznako številke 
1, ki jih je zaznamovala kot prvo generacijo 
pripadnikov nastajajoče vojske, napotili v nova 
učna centra na Ig ali v Pekre. 

Zakon o vojski
Republiški parlament je po daljšem času po-
novno razpravljal in končno sprejel nov Zakon 
o vojaški obveznosti, ki je veljal za enega od po-
membnejših osamosvojitvenih dokumentov. 
Na predlog zakona je bilo v nekajmesečni razpravi 
dano skoraj 70 amandmajev. Dokončno je bil spre-
jet predlog o služenju vojaškega roka v enotah TO 
in milice, ki naj bi trajal sedem mesecev z možnost-
jo skrajšanja za en mesec, kar naj bi veljalo tudi za 
tiste, ki so bili takrat na služenju vojaškega roka v 

Del članov republiškega sekretariata za ljudsko obrambo iz sektorja za razvoj, spomladi 1991, 
ko so pripravili in deloma tudi izvedli tečaj inštruktorjev in komandirjev za usposabljanje vojaških 
obveznikov v učnih centrih (z leve proti desni): major Silvo Boštjančič (formacije), podpolkovnik 
Stanislav Praprotnik (zveze), polkovnik Bogdan Koprivnikar (vodja), stotnik Matjaž Vrhunc (učne 
zadeve, telesna vzgoja), major Janez Švajncer (slovenski vojaški zgodovinski spomin, uniforme, 
oznake) in Gorazd Tomič (oborožitev in oprema)

JLA. Sprejeta je bila še določba o civilnem služenju 
zaradi ugovora vesti, pri kateri pa so se nekateri 
zavzemali za daljši rok služenja, kar pozneje ni bilo 
sprejeto. Poslanci so sprejeli tudi amandma o na-
zivih v slovenski vojski, tako da so odpravili naziv 
oficir in podoficir ter uvedli naziv častnik in pod-
častnik. Vlada je konec aprila sprejela tudi Odlok 
o oznakah v TO, in sicer znak TO (kot sedanji SV), 
nove oznake za čine, položajne oznake in oznake 
pripadnosti štabom in enotam ter nekatere nove 
nazive činov, kot so na primer poddesetnik, de-

setnik in stotnik. Sprejetih je bilo še 
nekaj drugih zakonov in predpisov, 
ki so pomenili pomemben korak 
v pripravah posameznih področij 
na osamosvojitev in novo urejanje 
družbenih razmerij.
Po sprejetju Zakona o vojaški ob-
veznosti je bila pripravljena vsa 
zakonodaja s področja obrambe 
in zaščite, ki je bila v tistem času 
nujna za učinkovite osamosvojitve-
ne priprave. Glede na zamisel osa-
mosvojitve je bilo treba pripraviti 
le še načrte ukrepov za izvajanje 
posameznih postopkov in ob mo-
rebitnem oboroženem posredova-
nju JLA. Različice razdružitve na 
strateški ravni je pripravil sekretar 
za obrambo Janez Janša, ki jih je 
opredelil v treh sklopih, in sicer za 
primer dogovornega razdruževa-
nja, poskus preprečitve s silo in 
pretežno enostranskega razdru-

ževanja z več podrazličicami. S tem dokumentom 
so se seznanili člani ožjega kolegija RSNZ, RSLO in 
koordinacijske skupine ter pozneje še politični vrh 
države, ki je zamisel tudi potrdil. 

Aktivnosti v TO
Sredi meseca nas je obiskal načelnik RŠTO Janez 
Slapar, s katerim smo ocenili izvajanje ukrepov 
pripravljenosti in opravljanje nalog pri oblikovanju 
novih območnih poveljstev za TO v pokrajini. Na 
Dobrni pri Celju je bila organizirana okrogla miza, 
na kateri sta bila gosta slovenska generala v JLA, 
general Kondrad Kolšek, komandant 5. vojaške-
ga območja iz Zagreba, s svojim pomočnikom 
generalom Ivanom Tomincem. Razgovor je bil na-
menjen aktualnim dogodkom v Jugoslaviji in vlogi 
ter nalogam JLA. Gosta sta v razpravi delovala zelo 
spravno in optimistično glede nadaljnjega skupne-
ga bivanja v novi konfederaciji – skupni državi, ki je 
čez dva meseca ni bilo več.
Od pomembnejših dogodkov našega delovanja 
v TO naj opozorim še na sestanka poveljnikov TO 
Poljčah, kjer smo se dogovarjali o nadaljnjih na-
logah, povezanih z izvajanjem nove zakonodaje 
na področju obrambe, in sestanka v Tacnu, kjer so 
nas izmerili za izdelavo novih uniform. Objavljena 
je bila tudi Odredba o izrednih napredovanjih v 
višje čine, s katero je precej pripadnikov TO napre-
dovalo tudi v čin majorja ali višje, kar je bilo v pre-
teklosti za strukturo TO izjema. S sodelavci PŠTO 
smo organizirali pohod po Zasavskem hribovju in 
zadnje dni namenili povečanim varnostnim ukre-
pom med prvomajskimi prazniki.

Brigadir mag. Viktor Krajnc

jo skrajšanja za en mesec, kar naj bi veljalo tudi za 
tiste, ki so bili takrat na služenju vojaškega roka v 

obramboslovcev in novo zaposlenih. Med po-
samezniki se je pojavilo tudi nekaj dvomov o 
uspešnosti projekta, kot se spominja eden od 
tečajnikov Jožef Murko, zato jih je obiskal mi-
nister Janša, ki je dejal: »Zdaj vozi vlak počasi 
in iz njega naj zdaj, ko je še čas, izstopi tisti, 
ki dvomi in ne želi sodelovati s polno močjo 
in odgovornostjo, pozneje, ko bo vlak drvel 
s polno hitrostjo, bo izstop smrtno nevaren.« 
Nobeden od tečajnikov ni izstopil in vsi so se 
z novimi bojnimi uniformami z oznako številke 
1, ki jih je zaznamovala kot prvo generacijo 
pripadnikov nastajajoče vojske, napotili v nova 

setnik in stotnik. Sprejetih je bilo še 
nekaj drugih zakonov in predpisov, 
ki so pomenili pomemben korak 
v pripravah posameznih področij 
na osamosvojitev in novo urejanje 
družbenih razmerij.
Po sprejetju Zakona o vojaški ob-
veznosti je bila pripravljena vsa 
zakonodaja s področja obrambe 
in zaščite, ki je bila v tistem času 
nujna za učinkovite osamosvojitve-
ne priprave. Glede na zamisel osa-
mosvojitve je bilo treba pripraviti 
le še načrte ukrepov za izvajanje 
posameznih postopkov in ob mo-
rebitnem oboroženem posredova-
nju JLA. Različice razdružitve na 
strateški ravni je pripravil sekretar 
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Med prvomajskimi prazniki je bil v Gruziji kata-
strofalni potres, v katerem je umrlo približno 300 
ljudi, v Bangladešu pa je divjal močan ciklon, ki je 
zahteval več kot 100.000 življenj. Na severu Iraka 
se je nadaljevala akcija za pomoč kurdskim be-
guncem, pri čemer so vojaki zavezniških sil ZDA, 
Velike Britanije, Francije in Nizozemske prodrli 
skoraj 80 kilometrov v notranjost severnega dela 

Iraka. Na jugu države so mirovne sile OZN zav-
zele položaje na 200 kilometrov dolgem pasu 
kot demilitarizirano območje. Do spopadov je 
prišlo tudi na meji med Armenijo in Azerbajdža-
nom, kjer so ilegalne oborožene tolpe ubile štiri 
vojake. Krvavi dogodki so se nadaljevali v Južni 
Afriki, kjer je bilo v nemirih v črnskih naseljih pri 
Johannesburgu ubitih več kot 30 ljudi. 
V Sovjetski zvezi se je začela predvolilna kampa-
nja za predsednika države, za katerega je imel 
največ možnosti pozneje izvoljeni predsednik 
Boris Jelcin. Parlament je sprejel tudi zakon o po-
tovanjih v tujino, kar je že dalj časa čakalo približ-
no dva milijona državljanov, v neki raziskavi pa 
je približno pet milijonov ruskih državljanov reklo, 
da so pripravljeni za vedno zapustiti domovino. 
Na vojaškem poligonu so uničili tudi zadnji raketi 
SS-2 in tako uresničili pred leti podpisan spora-
zum med SZ ter ZDA o uničevanju raket srednjega 
in kratkega dosega. 

Ljudje ustavili tanke
Tudi med prvomajskimi prazniki so se nadaljevali 
incidenti med hrvaškim in srbskim prebivalstvom 

Maja se je jugoslovanska kriza še 
poslabšala in na Hrvaškem je prišlo do 
resnih nacionalnih zaostritev ter inci-
dentov. V Sloveniji so že potekali prvi 
ukrepi za osamosvajanje na obram-
bnem področju. 

v Kninski krajini. V vasi Polača pri Benkovcu 
so srbski teroristi napadli hrvaško policijsko 
patruljo, pri čemer sta bila dva policista ubita 
in šest ranjenih. Do podobnih incidentov je pri-
šlo v okolici Vukovarja, kjer je v spopadu s srb-
skimi uporniki padlo pet hrvaških policistov in 
bilo več ranjenih. Na to območje je prispela tudi 
tankovska enota JLA, ki je zavarovala srbske 
upornike in preprečila nadaljnje posredovanje 

enot hrvaške policije. V naslednjih dneh so se 
spopadi v posameznih krajih Slavonije in Kninske 
krajine nadaljevali, skupaj pa je bilo v prvih dneh 
maja na obeh straneh ubitih 35 ljudi ter več deset 
ranjenih. O dogodkih so razpravljali v republiških 
vodstvih. Tako se je sestalo tudi predsedstvo 
SFRJ, ki pa na srečo ni sprejelo vseh predlaganih 
ukrepov JLA, ki je zahtevala vzpostavitev reda na 
Hrvaškem po merilih izrednih razmer. Kljub temu 
je JLA v posameznih krajih nadzirala razmere in 
premikala svoje enote na krizna območja. Tako 
so pri premiku tankovske enote JLA proti Kninu 
pri kraju Lišica hrvaški prebivalci s tovornjaki in 
avtobusi s cestno barikado ustavili tankovsko 
kolono. Vojake so najprej sovražno razpoloženi 
zmerjali, pozneje pa so jim med pogajanji postre-
gli hrano in jih po nekaj dneh spustili, da so odšli 

Slovenski vojaški vrh – major Slapar prihaja s poveljniki pokrajinskih štabov za TO na posvet tik 
pred ultimatom JLA, in sicer s komandantom TO Viktorjem Krajncem, Vladimirjem Miloševičem in 
Petrom Zupanom, Poljče na Gorenjskem, 13. maj 1991
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1991 - year of independence, 
threats, and war

This  year, in which we celebrate the 15th an-
niversary of Slovenia’s independence, in the 
magazine the author writes about the then 
events in the world, and especially about 
those in Yugoslavia and Slovenia; this time, 
he presents the events of May 1991. In that 
month, the Yugoslav crisis became even 
more acute, and in Croatia serious national 
tensions and incidents occurred. In Slove-
nia,  in the field of defence the first steps of 
independence began to be taken.

na »vnaprej napovedane vaje«.
Sredi meseca so se pojavile težave pri kadrovski 
menjavi v predsedstvu SFRJ, ko naj bi dolžnosti 
predsednika prevzel hrvaški predstavnik Stipe 
Mesić. Zaradi nesoglasja srbskih in črnogorskih 
predstavnikov izvolitev kljub dvema poskusoma 
ni uspela. Ne glede na izid volitev se je Stipe Me-
sić čez nekaj dni na tiskovni konferenci razglasil 
za predsednika z obrazložitvijo, da po poslovniku 
predsedstva SFRJ ta dolžnost pripada predstav-
niku Hrvaške.

Vojaki zapuščajo JLA
Zapleti z izvolitvijo predsednika predsedstva SFRJ 
so sovpadali s sprejemanjem zveznega zakona o 
splošni ljudski obrambi, ki je bil pred sprejemom 
v zvezni skupščini. Zakon o vojaški dolžnosti je 
pred mesecem že bil sprejet. Po obeh zakonih bi 
imela JLA zakonsko podlago, da bi začela urejati 
naborne obveznosti in prevzela poveljstvo nad re-
publiškimi TO. Zakona sta bila označena kot »lex 
Slovenija«, saj je bilo v obrazložitvi zapisano, da 
je bil sistem ogrožen, ker Slovenija ni več pošiljala 
nabornikov v JLA, poleg 
tega pa je poveljstvo 
TO podredila svojim 
republiškim organom. 
Zapisali so tudi, da se 
je podobno začelo raz-
mišljati in dogajati tudi 
v drugih republikah. 
S sprejemom zakona 
bi JLA dobila poob-
lastila, ki jih kot štab 
vrhovnega poveljstva 
ni uspela izsiliti marca 
od predsedstva SFRJ. 
Upoštevati je bilo 
treba tudi dejstvo, da 
je JLA v tem času ob-
vladovala skoraj pol 
hrvaškega ozemlja in 
da je sistem marsikje deloval odvisno od lokalnih 
vojaških poveljnikov in pod njihovim nadzorom. 
Postala je avtonomni politični subjekt v državi kot 
nikoli prej in je za vsak svoj ukrep našla nekakšno 
legalno podlago. Kljub temu je bilo vedno bolj 
očitno, čeprav težko preverljivo, da se srečuje z 
mnogimi notranjimi organizacijskimi, nacionali-
stičnimi in disciplinskimi težavami. 
Vojaki slovenske, pozneje pa tudi hrvaške, 
makedonske in albanske narodnosti so začeli 
zapuščati enote JLA. Že v začetku maja je sku-
pina petih vojakov in mlajši oficir pobegnila iz 
vojašnice v Bihaću in se predvsem peš odpravila 
domov v Slovenijo. Starše teh vojakov so medtem 
obvestili, da jih ob prostovoljni vrnitvi ne bodo 

kaznovali, temveč jim bodo šteli le »podaljšani ko-
nec tedna«. Za samovoljni odhod, beg ali krajše 
dezerterstvo je bila po kazenskem zakonu pred-
videna kazen od šest mesecev do pet let zapora. 
Na služenju vojaškega roka je bilo takrat približno 
5000 obveznikov iz Slovenije, za katere je bilo 
opravičeno pričakovati, da bodo množično začeli 
zapuščati svoje enote, kar se je junija in med voj-
no v Sloveniji tudi zgodilo. Socialistična stranka in 
pozneje skupina staršev sta zahtevali, da vodstvo 
Slovenije zagotovi varnost nabornikov ter vojakov 
ubežnikov iz JLA. Uradno jih Slovenija ni mogla 
zaščititi, je pa v Beograd poslala zahtevo po od-
pustu vojakov, ki so že odslužili sedemmesečni 
vojaški rok, in da ta določba po našem zakonu ni 
»poziv« k samovoljnemu odhajanju iz JLA. Zapi-
sali so tudi, da imajo vojaki vso moralno pravico, 
da odpovedo pokorščino, kadar gre za uporabo 
vojske proti civilnemu prebivalstvu. 

Sestanek v Poljčah 
Prvomajska praznovanja so bila skromnejša kot 
v preteklosti. Tradicionalna srečanja in prireditve 

s kurjenjem kresov 
ter jutranjimi budnicami so v večjih naseljih orga-
nizirali sindikati, na podeželju pa so ljudje lepo 
vreme kot vedno izkoristili za poljska opravila.
JLA je v začetku maja poskušala z vsemi sredstvi 
izboljšati svojo bojno pripravljenost. V Srbiji so 
vpoklicali rezerviste, poleg tega pa so okrepili ob-
mejne, oklepne in specialne enote. Iz Slovenije so 
začeli voziti v Srbijo in Kninsko krajino rezerve pe-
hotnega orožja ter minskoeksplozivnih sredstev. 
V TO smo se intenzivno usposabljali, opremljali 
in načrtovali morebitno vojaško delovanje. Zaradi 
zakasnitve pri sprejemanju zakona o vojaški 
dolžnosti je zamujal projekt usposabljanja na-
bornikov v TO, zato je obstajala resna nevarnost, 

da ne bomo imeli dovolj in pravočasno usposo-
bljenih rednih vojakov. Računati smo morali le na 
rezerviste, razporejene v TO, in tiste iz rezervnih 
enot JLA, ki bi prešli pod naše poveljstvo. V ne-
katerih enotah nam je primanjkovalo orožja in 
streliva, predvsem protiletalskih in protioklepnih 
sredstev, zato smo razpoložljivo orožje in strelivo 
ponoči tajno enakomerno porazdelili po pokra-
jinah. Čakali smo tudi na pošiljko iz tujine, ki je 
zamujala predvsem zaradi oklevanja pri sprejetju 
našega proračuna v parlamentu.
Grožnje vojaškega vrha, da bo JLA po sprejetju 
zveznega zakona prišla po slovenske nabornike 
in prevzela poveljstvo nad TO, so bile dovolj 
pomemben razlog, da se je 13. maja v Poljčah 
sestalo predsedstvo RS s predsednikom parla-
menta, vlade in sekretarjema za notranje zadeve 
in obrambo. Poleg tega je bilo tudi v reviji Vojno 
delo napisano, »da je sedanjo Jugoslavijo treba 
ohraniti za vsako ceno«, kar se je pokazalo na 
Hrvaškem z orožjem. Sestanek v Poljčah je 
bil namenjen oceni nastalih razmer v državi 
in stanja pripravljenosti za izvedbo ukrepov 

osamosvajanja. Na sestanek 
smo bili povabljeni tudi 
poveljniki pokrajinskih 
štabov za TO, ki smo naj-
odgovornejše seznanili z 
razmerami v TO in policiji 
ter s pripravljenimi načrti 
za morebitno vojaško 
delovanje. Janez Janša 
je predstavil dokument 
Možne variante razdružit-
ve z obrambnega vidika, 
na podlagi katerega so 
se po sestanku pripravile 
Smernice o ukrepih za pri-
pravljenost vseh organov 
in dejavnosti v Sloveniji. 
Brigadir mag. Viktor Krajnc
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Po daljši državljanski vojni v Etiopiji se je v državi 
postopoma začel vzpostavljati mir. V Indiji so ne-
kdanjega predsednika vlade Radživa Gandhija ubili 
z bombo, skrito v vencu cvetja, ki ga je dobil pred 
nastopom na predvolilnem zboru. V SZ se je nada-
ljevala gospodarska in politična kriza, poleg tega je 
bila vlada prisiljena ponuditi koncept gospodarske-
ga razdruževanja z republikami, kar je pozneje vpli-
valo tudi na nekaj osamosvojitev republik v samo-

stojne države. Na Poljskem so bile množične stavke 
predvsem v mestnem prometu, poleg tega so v 
Varšavi stavkali tudi smetarji. V Lublinu je začelo 
zaradi slabih socialnih razmer gladovno stavko 30 
vojakov. V Albaniji je v Tirani demonstriralo 50.000 
ljudi, ki so zahtevali odstop vlade, pri čemer je prišlo 
tudi do neredov, v katerih sta posredovali policija in 
vojska. V Švici so zaradi spremenjenih varnostnih 
okoliščin v Evropi sprejeli odločitev o spremembi 
takratnega obrambnega sistema in zmanjšali obo-
rožitev ter število vojakov. Nato je načrtoval sestavo 
enot za hitro odzivanje, ki naj bi jih uporabljal na 
kriznih območjih. V evropskem parlamentu so spre-
jeli novo resolucijo o Jugoslaviji, v kateri so zapisali 
pravico republik in pokrajin, da same odločajo o 
svoji prihodnosti. Na Hrvaškem so v tem času iz-
vedli referendum, na katerem se je 94,17 odstotka 
ljudi izreklo za samostojno državo. 
V Sloveniji je med drugimi pomembnimi dogodki 
potekal tudi natečaj za nove državne simbole, na 
katerega je za nov grb države prispelo kar 87 idej-
nih predlogov. Predsednik slovenske vlade Lojze 

V drugi polovici maja so se odnosi med 
Slovenijo in JA še poslabšali in prišlo 
je do resnih zaostritev razmer ter prvih 
incidentov. V tokratnem prispevku se 
med drugimi dogodki spominjamo 
obkolitve učnega centra TO v Pekrah, 
prve žrtve pod kolesi oklepnika JA v 
Mariboru in ugrabitve poveljnika TO Vla-
dimirja Miloševiča.

Peterle je obiskal Moskvo, kjer je podpi-
sal tudi sporazum o sodelovanju in po-
vabil Borisa Jelcina, da obišče Slovenijo. 
V Ljubljani so starši vojakov na služenju 
vojaškega roka ustanovili odbor za var-
stvo in vrnitev slovenskih vojakov v Slo-
venijo, saj so jih v JA po odsluženju takoj 
razporedili v rezervo in zadržali v vojaš-
nicah. O tem je na tiskovni konferenci 
govoril tudi obrambni minister Janez 
Janša, ki je podrobneje predstavil pro-
jekt prevzema oblasti, razgovore 
s Hrvaško o varovanju 600 kilo-
metrov dolge hrvaško-slovenske 
meje, ustanovitvi učnih centrov TO 

in načrtih postopnega odhoda JA iz Sloveni-
je do konca leta 1993. Predstavljene so bile 
tudi nove uniforme TO in oprema vojaka, ki so 
jo naredili v slovenski firmi. Oprema vojaka 
v TO, h kateri je sodilo 33 kosov, je znašala 
18.000 takratnih dinarjev in so jo vojaki po 
usposabljanju lahko odnesli domov za potre-
be služenja v rezervi. 20. maja je v Slovenijo 
prispela delegacija JA, ki jo je vodil 
poveljnik 5. vojaškega območja 
generalpolkovnik Konrad Kolšek. S 
predstavniki slovenske oblasti se je 
pogovarjal o uveljavitvi zveznega 
zakona o vojaški obveznosti, kar je 
pomenilo, da je pozival k pošiljanju 
nabornikov na služenje vojaškega 
roka v JA in k zaprtju obeh učnih 
centrov. Naslednji dan je delegat 
JA v republiški skupščini polkovnik 
Milan Aksentijević zbor združene-
ga dela obvestil o namenu obiska 
generala Kolška in pozval delega-

te k dogovoru, da se naborniške zadeve prenesejo 
v pristojnost zveze, saj bi drugače lahko prišlo do 
spopadov, kar se je čez nekaj dni zgodilo.

Incident v Pekrah
Sredi maja smo v Sloveniji začeli vojaško usposab-
ljanje za svoje vojake nabornike v učnih centrih na 
Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru. V učnih 
centrih, ki sta jih vodila Bojan Šuligoj na Igu in An-
drej Kocbek v Pekrah, se je začelo usposabljati 300 
vojakov. Po nekaj dneh se je zgodil prvi incident 
med JA in pripadniki učnega centra TO v Pekrah.
V jutranjih urah 23. maja je neki občan obvestil stra-
žo učnega centra, da se v okolici sumljivo gibljeta 
oborožena človeka. Pozneje so res zajeli izvidnika 
JA, in sicer podporočnika ter vojaka, ki so ju po 
kratkem zaslišanju izpustili, toda čez dan je to deja-
nje dobilo izjemne razsežnosti, saj so se kmalu po 
poldnevu pred center pripeljali oklepni transporterji 
JA, ki so obkolili to območje. Dobro oboroženi so 
najprej od vodje centra zahtevali enoto, ki je zajela 
njihova izvidnika, pozneje pa le varnostnika. Potem 
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so prišli v Pekre še oklepniki vojaške policije, 
usmerili cevi proti zgradbi učnega centra in iz-
vedli nekaj manjših manevrov. Tem dogodkom 
so sledile aktivnosti enote slovenske milice in 
skupine občanov, ki so blokirali cesto proti Pekram. 
Razširile so se govorice, da bo vsak čas prispela 
tudi tankovska enota. Pred vhodom v center je 
prišlo do dolgih pogovorov. Obrambne položaje 
centra so zasedli inštruktorji teritorialci, ki so proti 
transporterjem usmerili nove protioklep-
ne minomete armbrust. Vzpostavljene 
so bile tudi vroče linije med Ljubljano in 
Mariborom, saj so se v pogajanja vključi-
le civilne oblasti Maribora. Proti večeru se 
je v Pekrah začelo zbirati tudi vedno več 
staršev nabornikov z zahtevami po mirni 
rešitvi incidenta. V Maribor je bil poslan 
pooblaščenec ministra Marjan Fekonja, 
ki je skupaj z županjo in drugimi vodilnimi 
nadaljeval razgovore s predstavniki JA. 
Naslednji dan se je v pogajanja vključil še 
namestnik ministra Miran Bogataj. 
Ta pekrska provokacija je bila prvi znak demon-
stracije sile, mesec dni pred dnevom razglasitve 
samostojnosti. Ob teh prvih preizkušnjah Slovenija 
ni smela popustiti, saj bi se tako lahko že vnaprej 
odrekla osamosvojitvi.

Ugrabljeni poveljnik
V zgodnjih jutranjih urah 24. maja so se v stavbi 
mariborske občine začela pogajanja z JA, toda 
sestanek o preiskavi zajetja obeh vojakov je bil le 
krinka za ugrabitev poveljnika TO Vzhodnoštajerske 
pokrajine podpolkovnika Vladimirja Miloševiča. 
Ugrabili so ga takoj po začetku sestanka, in to zelo 
profesionalno ter hitro, kar so omogočile tudi oko-
liščine, saj stavba občine in bližnja okolica nista bili 
ustrezno zavarovani. Javnost je bila ogorčena nad 
postopki JA, ki je prekršila temeljne civilizacijske 

skupine občanov, ki so blokirali cesto proti Pekram. norme vedenja in mednarodne konvencije o poga-
janjih. Sledili so sestanki in z dogodkom se je sez-
nanila tudi mednarodna javnost. V vseh štabih TO 
so izvajali nekatere varnostne ukrepe. Izdano je bilo 
tudi navodilo o omejeni blokadi infrastrukture voja-

škim objektom, potekala pa sta tudi mobilizacija 
nekaterih enot TO in zavarovanje objektov posebne-
ga pomena. Tudi na drugi strani so se povečale ak-
tivnosti s preleti letal in helikopterjev, transporti med 
vojašnicami, kjer so bili zmedeni zaradi izklopljene 
elektrike in vode, s pripravami vrhniške oklepne bri-
gade za odhod proti Ljubljani ipd. Pred vojašnico 
v Mariboru so se mno-
žično zbirali ljudje, ki so 
protestirali proti ugrabit-
vi. Ob 16.30 so izpustili 
poveljnika Miloševiča, ki 
je na tiskovni konferenci 
med drugim povedal, da 
ga ni ugrabila vojaška 
policija, temveč poseb-
na specialna enota JA, 

poslana iz Za-
greba.

Prve žrtve
Območni elek-
tričar Boris Fras je 24. maja delal na elek-

tričnem objektu blizu kasarniške ograje 
na Ptuju, ko je nanj brez opozorila streljal 
stražar in mu prestrelil koleno. 
Približno ob 19. uri si je JA privoščila do-
datno provokacijo s prvo smrtno žrtvijo. 
Med vračanjem v Vojašnico vojvode Mi-
šića v Mariboru je oklepni transporter do 
smrti povozil občana Josefa Simčnika, ki 
je bil skupaj z mnogimi protestniki. Do-
godek je med navzočimi povzročil ogor-
čenje, saj se vojaško vozilo po nesreči 
sploh ni ustavilo. Meščani Maribora so se 

kmalu potem začeli množično 
zbirati na kraju tragičnega do-
godka, kjer so prižigali sveče in 
prinašali cvetje.

Obrambne aktivnosti
Sestalo se je republiško vodstvo in obsodilo deja-
nja JA v Mariboru ter podprlo nekatere varnostne 
in obrambne aktivnosti, ki jih je predlagala koordi-

nacijska skupina. Sporočili so tudi, da je provo-
kacije JA v Sloveniji vodil načelnik generalštaba 
JA general Blagoje Adić ob operativni izvedbi 
varnostne službe. Poleg tega so pozvali JA, naj 
prekliče napovedane letalske vaje za konec 
meseca nad Slovenijo ter da naj ustrezni organi 
zbirajo podatke za vložitev kazenskih ovadb proti 
storilcem kaznivih dejanj streljanja na Ptuju in 
umora v Mariboru. 
V večernih urah 26. maja je Ludvik Zvonar s so-
delavci v dogovoru z vodstvom TAM organiziral 
odtujitev štirih oklepnih bojnih vozil, namenjenih 
JA, ki pa jih je vodstvo RS v dogovoru z JA, da ne 

bodo uporabljena v Sloveniji, po nekaj dneh vrnilo. 
Milica je sodelovala pri zavarovanju pobeglih slo-
venskih vojakov in prevozu orožja ter streliva med 
štabi TO. RŠTO je tudi ukazal premik enot TO, ki so 
bile na usposabljanju, v bližino državne meje ozi-
roma pomembnejših vojaških objektov. Terito rialci, 
ki so bili vpoklicani na usposabljanje, so začeli 

snemati peterokrake 
zvezde s svojih kap 
in stare čine ter druge 
oznake v želji, da bi si 
čim prej pripeli nove 
oznake TO, ki smo jih 
takrat začeli nositi.

Brigadir mag. Viktor 
Krajnc 

1991 - year of independence, 
threats, and war

In the second half of May 1991, the relati-
ons between Slovenia and the Yugoslav 
Army got even worse, the situation became 
seriously strained, and the first incidents 
happened. Among the events the author 
brings to memory in this edition of the ma-
gazine are the encirclement  of the Territo-
rial Defence training centre in Pekre by the 
Yugoslav Army; the first civilian casualty,  in 
Maribor, under the wheels of an armoured 
vehicle of the Yugoslav Army;  and the ab-
duction of Vladimir Miloševič, the regional 
Territorial Defence commander there.
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Prve dni junija 1991 se je s podpisom sporazuma 
v Angoli končala 18-letna državljanska vojna. V 
Etiopiji so se razmere po daljši državljanski vojni 
postopoma umirile in mednarodne humanitarne 
organizacije so organizirale pomoč za približno 

sedem milijonov stradajočih držav-
ljanov. Vojska SZ je v okviru vojaške 
vaje in pri iskanju ubežnikov povzro-
čila incident, saj so v litovskem glav-
nem mestu Vilniusu neupravičeno 
zasedli letališče, železniško postajo 
in druge pomembne točke okoli 
parlamenta. V Alžiriji so preložili volitve in raz-
glasili izredno stanje, ker je vojska s tanki zasedla 
strateš ke točke, da bi preprečila hude proteste, do 
katerih je prišlo med muslimanskimi fundamen-
talisti in varnostnimi silami. Na predsedniških 
volitvah v SZ je zmagal Boris Jelcin.
Razmere v Jugoslaviji so se še naprej zaostrovale 
predvsem na Hrvaškem, kjer je v več krajih prišlo 
do provokacij med srbskim in hrvaškim prebival-
stvom, do aretacij posameznikov in demonstraci-
je sile. V Makedoniji ter Bosni in Hercegovini so 
bile vedno pogostejše razprave o ureditvi nove 
države ter položaju republik. V Sarajevu so se že 
šestič srečali vsi predsedniki republik, ki naj bi 

Junija so potekale še zadnje priprave za 
osamosvojitev. V današnjem prispev-
ku poleg nekaterih dogodkov po svetu 
predstavljamo prvo prisego slovenskih 
vojakov, ugrabitev letal TO in sestave 
koordinacijskih podskupin v pokrajinah.

dokončno uskladili pogoje glede pri-
hodnje državne ureditve. 
V začetku junija je bila slovesnost 
ob odprtju karavanškega predora, ki 
je postal eden od pomembnih med-
narodnih mejnih prehodov v Evropi. 
V slovenskem parlamentu so vsi 
trije zbori sprejeli še zadnje pake-
te osamosvojitvenih dokumentov. 
Predsednik stranke za enakoprav-
nost občanov Dragiša Marojevič je 
napovedal protestno zborovanje v 
Ljubljani in zagrozil, da bo za zašči-
to protestnikov prosil kar JA. Odbor 
staršev za vrnitev vojakov je zvez-
nim organom in JA poslal pismo, v 

katerem jih je seznanil s svojimi javnimi pozivi za 
mirno reševanje sporov in varovanje zdravja ter 
življenj vojakov. Da bi osamosvojitev dočakali z 
vsemi državnimi simboli, je republiška ustavna 
komisija podprla idejno rešitev glede nove za-
stave in državnega grba. Pošta Slovenije je za 
dan osamosvojitve pripravila priložnostno pošt-
no znamko z motivom skice slovenskega parla-
menta, ki jo je že pred pol stoletja naredil arhitekt 
Plečnik. Državno vodstvo je bilo aktivno tudi na 
mednarodnem področju, saj je potekalo veliko 
obiskov v tujini in Sloveniji.

Prva prisega 
V obeh slovenskih učnih centrih, kjer je že 14 dni 
potekalo vojaško usposabljanje prve generacije 
vojakov slovenske TO, so 2. junija 1991 organi-
zirali slovesno prisego. Na Igu pri Ljubljani je pri-
seglo 150 vojakov in v dobro zaščitenem centru 
v Pekrah pri Mariboru 120 vojakov. Na obeh slo-
vesnostih so govorili predsednik Kučan, minister 
Janša in načelnik RŠTO Slapar. Minister Janša 
je v svojem govoru med drugim poudaril, »da so 
slovenski fantje doslej v različnih zgodovinskih 

obdobjih prisegali različnim 
postavam. Danes prvič prise-
gajo slovenski državi«. V obeh 
centrih je potekal tudi kulturni 
program, med katerim je bil 
poudarjen pomen prve prise-
ge. Za to priložnost je pesnik 

Prva prisega, učni center na Igu, 2. junij 1991
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1991 – year of independence, 
threats, and war

In June 1991, the last preparations for the 
independence of Slovenia were underway. 
Besides some world events, in the article the 
author presents the first oath of allegiance 
of Slovenian soldiers, the seizure of the Ter-
ritorial Defence’s airplanes by the Yugoslav 
Army, and the compositions of coordination 
subgroups in Slovenian regions.

Janez Menart napisal pesem Slovenska pomlad. 
Nato je sledila prisega: »Slovesno prisegam, da 
bom branil samostojnost, neodvisnost, svobodo 
in ozemeljsko celovitost moje domovine Repu-
blike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševal 
svoje dolžnosti pri njeni obrambi.«
Čez nekaj dni so center na Igu obiskali domači 
in tuji novinarji, ki so se lahko seznanili z delom 
in življenjem prvih vojakov. Za poskusno vojaško 
usposabljanje v centru je bilo po zakonu predvi-
denih sedem mesecev z možnostjo skrajšanja. 
Za naslednje generacije se je predvidevalo trime-
sečno usposabljanje v centrih, preostali čas pa bi 
se usposabljali v enotah TO po posameznih po-
krajinah. Program je vseboval tri sklope, in sicer 
vojaškostrokovne teme, splošno izobraževalne 
teme, ki so obsegale tudi domovinsko vzgojo, ter 
druge športne in družabne aktivnosti. Novinarjem 
so predstavili še oborožitev, bivalne prostore in 
dnevni red. Seznanili so jih z možnostjo odhodov 
posameznikov domov ob vsakem tretjem koncu 
tedna, z možnostjo obiskov, odhodov v mesto v ci-
vilnih oblekah in urejanja pričesk po želji vojakov.

Ukradli letala TO
Komisija za obrambo v slovenski skupščini je raz-
pravljala o razmerah na obrambnem področju in 
ostro obsodila vmešavanje JA v notranje zadeve 
Slovenije, še posebno pa dogodke v Mariboru. V 
sporočilu za javnost so izjavili, da se je vojaški vrh 
v Beogradu očitno odločil, da z vsemi sredstvi, s 
silo, nekompromisno in ne glede na žrtve sam 
ureja z zakoni določene pristojnosti in da zvezno 
ustavo spoštuje le še JA, saj so vse druge republi-
ke že sprejele (ali pa so imele v postopku) svoje 
ustave oziroma spremembe. Ustavna kriza se je 
poglobila tudi z neizvolitvijo novega predsednika 
predsedstva SFRJ, ki je vojaškemu vrhu omogo-
čalo, da prevzame poveljstvo nad vojsko. 
V začetku meseca je JA na Hrvaškem in v delu 
Slovenije načrtovala vojaško vajo Bedem 91. Prve 
dni so namenili aktivnostim štabnega dela in pre-
igravanju, nato pa delu z enotami na terenu, pri 
čemer je prišlo tudi do večjih premikov. 
21. junija dopoldne so piloti JA na Brniku ukra-

dli in odpeljali deset letal 
kragulj, ki so bila last TO 
Slovenije. Letala so bila 
na letališču Brnik, kjer je 
bila tudi manjša enota JA, 
tako da so piloti letala od-
peljali brez težav. Načelnik 
štaba TO Slovenije Janez 
Slapar je v intervjuju za 
javnost povedal, da so bila 
to letala, ki jih je JA že pred 
leti pripeljala iz Tuzle in od-

stopila Sloveniji za oblikovanje izvidniške letalske 
eskadrilje TO, v katero so bili vključeni, tako da so 
s temi letali leteli rezervni in športni piloti. Mnogi 
so si tako pridobili tudi pomembne izkušnje in 
ure letenja, ki jih zaradi pomanjkanja sredstev v 
športnih letalskih klubih niso mogli opraviti. 

Obrambne aktivnosti 
Junija so potekale tudi intenzivne obrambne in 
varnostne priprave ter usklajevanja med TO, po-
licijo in organi civilne obrambe. V tem času so 
povsod po Sloveniji že bile mobilizirane nekatere 
enote TO, ki so bile na usposabljanju in hkrati v 
bojni pripravljenosti.
Sredi meseca je republiško vodstvo sklicalo raz-
širjen posvet s člani republiške koordinacijske 
skupine in vodji podskupin v pokrajinah. Pregle-
dali so dotakratne priprave, ocenili aktualne ob-
veščevalne podatke in se dogovorili za nadaljnje 
naloge. 
Ustanovljenih je bilo sedem koordinacijskih pod-
skupin, ki so na ravni pokrajin usklajevale aktiv-
nosti vojaške, policijske in civilne obrambe. Vodje 
podskupin so bili za Ljubljansko pokrajino Marjan 
Starc, za Dolenjsko Albin Gutman, za Gorenjsko 
Ivan Hočevar, za Južnoprimorsko Tone Žele, za 
Severnoprimorsko Drago Vidrih, za Vzhodnošta-

jersko Silvo Komar in za Zahodnoštajersko mag. 
Viktor Krajnc. 
Proti koncu meseca so začele prihajati tudi dolgo 
pričakovane posamezne pošiljke orožja, streliva 
in drugih vojaških sredstev, za katera je Republi-
ški štab za TO takoj organiziral razdelitev po eno-
tah TO v vseh pokrajinah. 
V zahodnoštajerski pokrajini smo tako kot v 
vseh drugih intenzivno usposabljali in opremljali 
enote TO za poznejšo uporabo. Z njimi smo za-
varovali železniško križišče v Zidanem Mostu, 
pomembnejše objekte v okolici Celja in opravili 
premike v bližino stražnic na avstrijski meji. Na-
šim skladiščnikom je kljub ostrim varnostnim 
ukrepom iz skladišč JA uspelo pripeljati tri kami-
one intendantske opreme in med njo tudi nekaj 
orožja, obveščevalci TO pa so številčno stanje na 
posameznih stražnicah med drugim ugotavljali 
tudi s pomočjo podatkov o prodaji kruha po pe-
karnah na Koroškem. Udeležba rezervistov TO na 
vojaškem usposabljanju je bila 96,2 odstotka, v 
tem času pa smo delili tudi nove oznake TO, ki jih 
je množično izdelovalo podjetje Aurea. Stare čine 
smo sneli z ramen in jih nosili na levem prsnem 
žepu, dokler jih nismo zamenjali z novimi sloven-
skimi z lipovimi listi. 

Brigadir mag. Viktor Krajnc
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Dnevi konec junija in v začetku julija 
1991 so bili odločilni za osamosvojitev 
Slovenije. V tem prispevku mi seveda ne 
bo uspelo opisati vsega pomembnega. 
Dogodkov je bilo zelo veliko. Opredelil 
bom le nekatere, sicer pa naj nas naslo-
vi časopisnih novic in slike spomnijo na 
pomembne prelomnice v tistem času. 
Vsak od nas se tega obdobja spominja 
po svoje, vsi imamo svojo zgodbo in 
drugače razumemo dogodke. 

Zaradi vedno bolj zapletenih političnih, gospo-
darskih in vojaških odnosov v širšem okolju je bil 
na sestanku KVSE v Berlinu sprejet dokument o 
ukrepih v izrednih razmerah, pri čemer so mislili 
tudi na dogodke v takratni Jugoslaviji, kjer so se 
razmere iz dneva v dan zaostrovale. Obisk ameri-

škega zunanjega ministra Jamesa Bakerja v Be-
ogradu, kjer je predstavil stališče ZDA glede pod-
pore celovitosti Jugoslavije, ni bil vzpodbuden za 
izvedbo končnih ukrepov slovenskega osamo-
svajanja. Hrvaški sabor je isti dan kot Slovenija 
razglasil samostojnost in suverenost Republike 
Hrvaške. Takoj zatem je prišlo v več krajih Hrva-
ške do spopadov med policijo in srbskimi terori-
sti. V Ljubljani se je v Cankarjevem domu začel 

ustanovni in prvi slovenski kongres vseh Sloven-
cev, na katerega so prišli predstavniki Slovencev 
iz 21 držav.

Razglasitev samostojnosti
25. junija zvečer je skupščina RS sprejela ustavni 
akt o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Na-
slednji dan, 26. junija, je potekala slovesnost ob 
razglasitvi samostojnosti. Proslava se je začela s 
slavnostnim prihodom slovenskega političnega 
vrha, poslancev ter številnih tujih in domačih go-
stov. Predsednik Milan Kučan je najprej pregledal 
častno četo TO, nato pa je imel govor, ki ga je kon-
čal z besedami, da so nocoj dovoljene sanje. 
Sledila sta zamenjava stare slovenske zastave z 
novo in kulturni program, med katerim je nadškof 
dr. Alojzij Šuštar blagoslovil na novo posajeno 
lipo. Slovesnost se je končala z velikim ognje-
metom, potrkavanjem zvonov, kresovi na bližnjih 
hribih in s prenosom slike z vrh Triglava, kjer so 
planinci ob soju plamenic razvili novo slovensko 
zastavo. 
Med proslavo je že prišla informacija o namerah 
JA, da v Sloveniji posreduje z vojaško silo, kar se 
je v zgodnjih jutranjih urah 27. junija tudi zgodilo. je v zgodnjih jutranjih urah 27. junija tudi zgodilo. 

Leto 1991 – čas osamosvajanja, 
groženj in vojne
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1991 – year of independence, 
threats, and war 

The events of the end of June and beginning 
of July 1991 were decisive for the indepen-
dence of Slovenia. In the article, the author 
describes the most important of these events, 
for example the armed conflict conceived in 
the heads of the military leaders in Belgrade, 
led by General Veljko Kadijević. As the author 
of the article points out, many of the soldiers 
of the Yugoslav Army who surrendered or 
were captured did not know why they were 
deployed to Slovenia and what they were 
fighting for. The author highlights the Brioni 
Declaration, in which the measures for the 
establishment of peace were laid down, and 
the decision that the Yugoslav Army be with-
drawn from Slovenia in three months, adop-
ted by the Presidency of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia on 18 July.

Vojna za Slovenijo
JA je iz različnih smeri prodrla z oklepnimi vozili 
v notranjost Slovenije in iz vojašnic napotila svoje 
enote proti mejnim prehodom z Italijo in Avstrijo. 
V novi državi se je začel oboroženi spopad, in to 
po scenariju, ki je nastal nekaj dni pred tem v vo-
jaškem vrhu v Beogradu pod vodstvom generala 
Veljka Kadijevića. Obrambne aktivnosti TO, policije 
in drugih struktur civilne obrambe so potekale iz 
ure v uro. Povsod po Sloveniji so se ljudje silovito 
uprli agresorski JA, bile pa so tudi prve žrtve. 
Ta prispevek ni namenjen temu, da bi podrobneje 
opisovali potek vojne za Slovenijo. O pripravah na 
osamosvojitev in o dogodkih v vojnem času sta 
med prvimi pisala Janez Janša in Janez Švajncer. 
Pozneje so se pojavili še drugi avtorji, ki so kot 
udeleženci vojne opisovali dogodke iz posamez-
nih pokrajin in lokalne aktivnosti. Letos, ob prazno-
vanju 15. obletnice, je bilo izdanih tudi nekaj pu-
blikacij, organizirane razstave, pripravljeni filmi in 
predvajani dokumentarci. Ob odkritjih spominskih 
znamenj in na proslavah so nas govorniki ponov-
no spomnili na prelomni čas osamosvajanja. 

Brionska deklaracija
Hrvaška oblast se je ob napadu na 
Slovenijo branila hudih očitkov mno-
gih ljudi in nekaterih strank na Hrva-
škem z izjavo, »da Slovencem ni obrni-
la hrbta, da zdaj le ne bi bilo modro, če 
bi se uprli JA in bi prišlo do prelivanja 
krvi«. Poleg slovenskih vojakov, ki so 
množično zapuščali JA, je bilo tudi precej visokih 
časnikov, ki so se priključili aktivnostim TO. Mnogi 
vojaki JA, ki so bili zajeti ali so se vdali, še vedno 
niso vedeli, zakaj so prišli v Slovenijo in zakaj se 
vojskujejo. Med vojno je večkrat prišlo tudi do pre-
mirja in pogajanj. JA je pogosto kršila dogovore in 
konvencije ter zlorabila celo znak Rdečega križa. 
V spopadih je bilo veliko žrtev in ranjenih na obeh 
straneh in tudi med civilnim prebivalstvom. Pov-
zročena je bila precejšnja gmotna škoda. 
Evropska skupnost se je zavzela v pogajanjih za 
sporazumno rešitev spopada. Tako so se trije zu-
nanji ministri ES in predstavniki Jugoslavije, Slove-
nije in Hrvaške srečali na Brionih. Po več ločenih 

in skupnih sestankih je bil 
7. julija sprejet sporazum, in 
sicer brionska deklaracija, 
v kateri so bili opredeljeni 
naloge in ukrepi za vzpo-
stavitev miru, obvezujoči za 
vse strani. Skupščina RS je 
10. julija sprejela omenjeno 
deklaracijo in se tako za-
vezala, da bo tri mesece 
počakala s procesi osamo-
svajanja. Vojaški boji so se 
končali in JA se je umaknila 
v vojašnice, večina enot TO 
je bila demobilizirana, ne-
katere pa so nadaljevale na-

loge zavarovanja. Svet ES je v Slovenijo in Hrvaško 
poslal skupine opazovalcev, katerih naloga je bila 
nadzor nad uresničevanjem brionske deklaracije. 
Predsedstvo SFRJ je 18. julija po dolgi razpravi le 
sprejelo sklep o umiku JA iz Slovenije v roku treh 
mesecev. 

Brigadir mag. Viktor Krajnc
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Leto 1991 – čas osamosvajanja, 
groženj in vojne

Senat ZDA je na podlagi zakona o ameriški pomo-
či tujini sprejel amandma senatorja Boba Dola o 
neposredni pomoči Jugoslaviji in SZ, s čimer naj 
bi krepili demokracijo in razvoj podjetništva. V 
Evropski skupnosti so soglasno priznali obstoj 
baltskih republik in si prizadevali reševati spore 
na Hrvaškem, kamor so poslali tudi mednarodne 
opazovalce. Nemški zunanji minister Genscher 
je predlagal Svetu ES, da se prouči možnost čim 
prejšnjega priznanja samostojnosti Slovenije in 
Hrvaške. V Pragi je zasedal krizni 
komite KVSE, ki je razpravljal o 
krizi v Jugoslaviji. Italija je zavrni-
la množice beguncev iz Albanije, 
v SZ pa se je zgodil poizkus dr-
žavnega udara.
V Jugoslaviji so se odnosi med 
republikami in zvezno oblastjo 
poslabšali. Na Hrvaškem so se 
namreč lokalni nemiri in incidenti 
v Kninski pokrajini ter vzhodni 
Slavoniji sprevrgli v prave voja-
ške spopade oziroma vojno. V 
Srbiji so prebivalstvo pozvali, naj 
ne kupuje slovenskih in hrvaških izdelkov, ter za-
čeli mobilizacijo rezervistov, pred generalštabom 
JA v Beogradu pa se je zbralo več kot 2000 mater 
iz BiH, Hrvaške in Makedonije, ki so zahtevale iz-
pustitev svojih sinov iz enot JA.
V Sloveniji je potekalo veliko mednarodnih de-

Kljub poletnim počitnicam je bil avgust 
1991 za mnoge zelo delaven. V pri-
spevku navajam le najpomembnejše 
aktivnosti na obrambnem področju v 
Sloveniji in odmevne dogodke v širšem 
okolju v tistem času, in sicer pogajanja 
in odhod JA iz Slovenije, vojno na Hrva-
škem ter državni udar v SZ.

javnosti in aktivnosti tudi na drugih področjih, 
še posebno na področju varnosti in obrambe. 
Opazovalci ES so v Sloveniji spremljali premirje. 
Potekala so pogajanja z JA, ki je množično vozila 
vojaško opremo in orožje na Hrvaško in ki je za-
čela zapuščati nekatere vojaške objekte. 

Pogajanja in 
odhod JA

Prve dni avgusta je 
poveljnik vojašnice 
v Šentvidu zadnjič 
rekel »voljno« tride-
setim slovenskim vo-
jakom, ki so tam še 
obvezno služili voja-
ški rok. Blizu letališ-
ča Cerklje ob Krki je 
maskiran vojak stre-
ljal na mimoidoča 
civilista in enega 
ranil v nogo. Sredi 
meseca je pote-
kala vzorčna vaja 
TO na strelišču 
Bač, kjer je bilo 
prikazano ravnanje s protioklepnim orožjem 
armbrust. 
Takoj po končani vojni in sprejemu brionske 
deklaracije se je vodstvo Slovenije posvetilo 
mednarodnim, ekonomskim in so-
cialnim vprašanjem nove države. 
Poleg tega se je moralo ukvarjati 
tudi z odpravo vojne škode, kar se 
je pozneje reševalo z interventnim 
zakonom in odhodom JA iz Slove-
nije. Predsedstvo SFRJ in JA sta 

namreč ocenila, da bo 
umik vsebinsko, teh-
nično in logistično zelo zahtev-
na naloga. Slovensko vodstvo je 
sprejelo izhodišča za dogovar-

prejšnjega priznanja samostojnosti Slovenije in 
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1991 – year of independence, 
threats, and war

In spite of the summer holidays, many pe-
ople were very busy in August 1991. In this 
article, the author mentions the most im-
portant activities in the field of defence in 
Slovenia and some remarkable events that 
happened in the wider region and in the 
world in that time – the negotiations with the 
Yugoslav Army and the latter’s withdrawal 
from Slovenia, the war in Croatia, and the 
coup d’état in the Soviet Union.

janje o vzajemnem delu federalnega premoženja 
ter za pogajanja glede oborožitve in opreme TO, 
ki ji je bila odvzeta leta 1990 in je bila republiška 
lastnina. Pogajanja med Slovenijo in JA sta vodi-
la generalpodpolkovnik Andrija Rašeta ter Miran 
Bogataj, namestnik ministra za obrambo RS. Se-
stanki pogajalske skupine, ki so se jih nekajkrat 
udeležili tudi opazovalci ES, so bili zelo zahtevni, 
saj je general Rašeta zaradi nepopustljivosti slo-
venske strani na pogajanjih začel celo kaditi. 
Načrtovani odhod JA iz Slovenije je potekal v vseh 
krajih pod strogim nadzorom teritorialcev in poli-
cije, ki so spremljali vsak korak in transport. Za-
čeli smo sprejemati prve objekte JA, ki pa so bili 
v večini primerov povsem razdejani. JA je želela 
poleg oborožitve odpeljati tudi vso drugo opremo, 
kar pa ni mogla, je popolnoma uničila. V javnosti 
so se pojavili tudi neupravičeni očitki JA o vanda-
lizmu TO nad sprejetimi objekti in da zavlačujemo 
s predajo med vojno zajete vojaške opreme in 
orožja. Najbolj zapletena je bila selitev ali predaja 

vojaških zdravstvenih usta-
nov in skladišč z gorivom in 
minskoeksplozivnimi sredstvi. 
Pri veliko predajah vojašnic, 
drugih objektov in opreme so 

sodelovali tudi mednarodni 
opazovalci ES.

Vojna na Hrvaškem
Četniško-teroristični napadi 
v posameznih krajih Hrvaške 
so prerasli v vojaški spopad, 
v katerem je imela vedno bolj 
aktivno vlogo JA. Vojaški spo-
padi so se, kot je razvidno na 
karti, začeli ob vsej hrvaški 
vzhodni meji. Domača in tuja 
javnost je z zaskrbljenostjo 
spremljala dnevne novice o 
žrtvah, uničenju premože-
nja, ropanju in preganjanju 
ljudi. Več tisoč beguncev iz 
Baranje se je odpravilo čez madžarsko mejo. 
JA je začela uporabljati oklepno-mehanizirane 
enote in letalstvo, ki je bombardiralo Osijek ter 
Vukovar. Napadla je industrijske objekte, stano-
vanjske četrti in kulturne spomenike, v Vukovarju 
pa napadalci niso prizanesli niti znaku Rdečega 

križa nad bolnišnico. Hrvaška vlada je 
prosila zahodne države za pomoč pri 
prekinitvi napadov. V pismu zunanjemu 
ministru Hansu Dietrichu Genscherju 
so zapisali, »da je temeljna človekova 
pravica tudi to, da se brani pred zločin-

ci, dolžnost skupnosti (ES) pa je pomagati tistim, 
ki so bili napadeni«. 

Državni udar v SZ 
Približno ob 6. uri 18. avgusta 1991 se je v SZ 
zgodil državni udar, ko je »zvezni komite za iz-
redno stanje«, v katerem so bili tudi visoki funk-

cionarji države, sporočil, da se je 
predsednik Mihail Gorbačov zara-
di zdravstvenih razlogov umaknil 
in da je SZ zaradi »perestrojke« 
v smrtni nevarnosti. Sporočili so 
še, da je v državi uvedeno izredno 
stanje za šest mesecev »skladno z 
ustavo in zakoni SZ«. Sovjetska voj-
ska je s pomočjo KGB z več kot 150 
oklepnimi vozili zavzela po ložaje 
okoli vseh strateških objektov in 
obkolila parlament, stavbe radia 
ter televizije in obrambno ministr-
stvo. Borisu Jelcinu, ki je bil takrat 
v parlamentu, je pozneje uspelo v 
javnost poslati sporočilo, da se je 
zgodil »desničarski, reakcionarni 

in neustavni državni udar«, poleg tega je pozval 
prebivalce Rusije k državljanski nepokorščini in 
vrnitvi predsednika Gorbačova, ki je bil v hišnem 
priporu v letni rezidenci na Krimu. V Moskvi je pri-
šlo do množičnih demonstracij, na katerih so pre-
bivalci obsojali državni prevrat, vojska je streljala 
v zrak, prevratniki pa so prepovedali zborovanja 
in uvedli cenzuro nad množičnimi občili.
Tretji dan so prevratnike ujeli pri neuspelem po-
skusu pobega. Predsednik Mihail Gorbačov se 
je vrnil v Moskvo in takoj izdal nekaj pomembnih 
državniških ukazov za normalizacijo razmer, 
med drugim tudi o departizaciji oboroženih sil SZ. 
Kot generalni sekretar KPSZ je predlagal tudi raz-
pustitev centralnega komiteja, izdal ukaz o pre-
hodu lastnine KP v pristojnost vrhovnih sovjetov 
narodnih deputatov in imenoval komite za uprav-
ljanje narodnega bogastva ter odstopil s funkcije 
voditelja KPSZ. Tako se je začelo novo poglavje 
»perestrojke«. 

Brigadir mag. Viktor Krajnc
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Leto 1991 – čas osamosvajanja, 
groženj in vojne

Ob državnem prazniku je libijski predsednik Moa-
mor Gadafi v Bengaziju odprl zapornice za prido-
bivanje vode iz skoraj 2000 kilometrov oddalje-
nih puščavskih podzemnih vodnih virov. Ta zelo 
velik akvadukt so takrat poimenovali osmo čudo 
sveta. Po neuspešnem državnem udaru v Moskvi 
je predsednik Mihael Gorbačov urejal razmere v 
vodstvu države in partiji ter napovedal umik sov-
jetskih inštruktorjev s Kube, ene od zadnjih rdečih 

trdnjav na svetu. Razmere so se zaostrile tudi v 
Gruziji in Tadžikistanu, kjer je prišlo do množičnih 
demonstracij ter prelivanja krvi. V Češkoslovaški 
republiki so potekale priprave za razglasitev dveh 
novih suverenih držav Češke in Slovaške. V Akri je 
bilo zasedanje gibanja neuvrščenih, ki je prazno-
valo 30 let obstoja. Estonija je priznala Slovenijo. 
Povsod v Jugosla-
viji so se razmere 
vedno bolj zaos-
trovale. Najhuje je 
bilo na Hrvaškem, 
kjer so vsak dan 
potekali vojaški 
spopadi. Posre-
dovati je morala 
Evropska skupnost, poleg 
tega je bila v Haagu skli-
cana konferenca o razme-
rah v Jugoslaviji. Pozneje 
je prišlo do krvavih spo-
padov tudi v BiH. JA je za-
prla zračni prostor, ko je v 
Zagrebu prisilno pristalo 
ugandsko letalo. Iz Južnoafriške republike je pri-
peljalo 19 ton orožja, ki naj bi bilo namenjeno 
Sloveniji oziroma kot se je pozneje pokazalo za 
potrebe Hrvaške, poslali pa so ga hrvaški izse-
ljenci. Pravosodni organi JA so vsem policijskim 

Septembra 1991 so bili povsod po sve-
tu nemiri in zaostrene družbene raz-
mere. Vojna na Hrvaškem je dosegla 
takšno stopnjo, da sta posredovala ES 
in OZN. Jugoslovanska vojska je počasi 
odhajala iz Slovenije, slovenska TO pa 
je poveča nadzor na meji s Hrvaško. 

postajam v Jugoslaviji poslali tiralico za pobegli-
mi slovenskimi vojaki iz vojašnic. Kot razlog so 
navedli kazniva dejanja, nepokorščino, samo-
voljno zapuščanje enote in beg iz oboroženih sil. 
Slovenska policija tiralice seveda ni upoštevala, 
temveč je javnost obvestila o tveganosti potova-
nja po Jugoslaviji. Zaradi vedno bolj zaostrenih 

razmer v Hrvaški in bombardiranja Vukovarja ter 
Dubrovnika se je sestal tudi Varnostni svet OZN, 
ki je sprejel resolucijo o razmerah v Jugoslaviji 
s prepovedjo oziroma embargom oskrbovanja z 
orožjem.

Dogodki v Sloveniji
Slovenija je bila kljub še nedokončanim delitve-
nim dogovorom izključena iz jugoslovanskega 
monetarnega sistema, kar je pomenilo, da ni 
imela dostopa do dinarske gotovine in deviznega 
trga pri Narodni banki Jugoslavije v Beogradu, 
kar je povzročilo nekatere težave pri poslovanju 
z gotovino in tujimi partnerji. 
Državno vodstvo je povečalo obseg mednarod-
nih aktivnosti, saj je bilo več delegacij na obisku v 
tujini, poleg opazovalcev ES pa je v Slovenijo pri-
spelo tudi veliko tujih delegacij, da so se prepriča-
li o razmerah v tem delu Evrope. Predsednik vlade 
Lojze Peterle je obiskal ZDA in Francijo, kjer je imel 
več srečanj ter razgovorov glede uresničevanja 
suverenosti in gospodarskega sodelovanja. 
Slovenija je po določbah moratorija morala za tri 
mesece zamrzniti svoje osamosvojitvene aktiv-
nosti. Septembra se je v javnomnenjski raziskavi 
74,2 odstotka državljanov odločilo, da v Sloveniji 
do konca uresničimo načrtovano osamosvojitev. 
V parlamentu se nadaljuje razprava o lastnin-
skih zakonih in predlogu za uveljavitev novega 
slovenskega denarja. 
Ministrstvo za notranje zadeve je pozvalo vse dr-
žavljane, ki še niso imeli urejenega statusa držav-

ljanstva v Republiki Slove-
niji, da to storijo z vložitvijo 
vloge do konca leta, edini 
pogoj pa je bil, da so bili 
stalno prijavljeni in so živeli 
v Sloveniji. Na hipodromu v 
Stožicah je slovenska poli-
cija dobila nove prostore 

za delovanje prve ko-
njeniške policijske po-
staje, v sestavi katere 
je bila konjeniška eno-
ta policije, ki je oprav-
ljala redne patruljne 
obhode in morebitne 
intervencije. 
Zaradi vedno bolj za-

pletenih vojaških razmer na Hrvaškem so se prvi 
begunci zatekli po pomoč v Slovenijo. V ta namen 
se je aktiviral republiški štab Civilne zaščite, ki je 
začel uresničevati poseben načrt reševanja težav 
glede nastanitve beguncev.
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Upočasnjen odhod JA
Generali JA obljube, da se bo vojska iz Slovenije 
umaknila že pred rokom septembra, niso izpol-
nili. Takrat je bilo v Sloveniji še več tisoč vojakov, 
ki so več dni čakali na odhod z vlakovnimi kom-
pozicijami z orožjem ter drugo vojaško opremo. 
Selitev se je zapletla predvsem zaradi vojaških 
spopadov na Hrvaškem, kamor je bila namenje-
na večina transportov. 
Tudi na Štajerskem, v Mariboru in Celju, zapuš-
čanje vojašnic ter drugih objektov ni potekalo po 
predvidenem načrtu. Zelo veliko orožja in druge 
opreme je bilo sicer še pred vojno na Hrvaškem 
odpeljano, precej sredstev, še zlasti minskoeks-
plozivnih, pa je ostalo v skladiščih. Na industrij-
ski železniški renžirni postaji za Bežigradom pri 
Celju je dva tedna stala vlakovna kompozicija 
tridesetih vagonov. V celjski Vojašnici Jožeta Me-
niha Rajka so se častniki in vojaki, predvsem srb-
ske narodnosti, na odhod pripravljali zelo počasi, 
kot da ne bi verjeli, da gre tokrat zares. 

Aktivnosti TO
Nadaljevalo se je delo pogajalske skupine med 
JA in Republiko Slovenijo. Opazovalci ES so ob-
časno prihajali tudi na pokrajinska poveljstva 
za TO in spremljali dogovarjanje ter selitev. Med 
prvimi objekti JA v Zahodnoštajerski pokrajini je 
bila predana Vojašnica Bukovje pri Dravogradu, 
kamor smo pozneje preselili območno poveljstvo 
za TO za Koroško. Policija je spremljala priprave 
in odhod posameznih vojaških transportov do 
državne meje. Štabi za TO, ki so mejili na Repu-
bliko Hrvaško, so ob večjih vojaških spopadih na 
Hrvaškem povečali število enot za zavarovanje 
in nadzor državne meje. 
Na RŠTO je potekalo več sestankov o organizi-
ranosti nove slovenske vojske. V pokrajinskih 
in območnih poveljstvih za TO smo se poleg 
predaje objektov in opreme z JA ukvarjali pred-
vsem z novimi zaposlitvami v TO in z ustreznim 
zavarovanjem sprejetih sredstev ter objektov. Za-

čeli smo usposabljati nove zaposlene vojake v 
enotah vojaške policije in usposabljanje z novimi 
sredstvi zvez ter si ogledali vajo PZO v Kidriče-
vem pri Ptuju. 
Prvič so se ekipe TO udeležile tudi že tradicional-
nega maratonskega pohoda od Celja do Logar-
ske doline. Minister za obrambo Janez Janša je 
obiskal Železarno Ravne, si ogledal proizvodnjo 
in se z vodstvom pogovarjal o nadaljnjem so-
delovanju pri zagotavljanju sredstev za potrebe 
Slovenske vojske. 
V poveljstvu Zahodnoštajerske pokrajine s se-
dežem v Celju smo veliko časa in nalog name-
nili pripravam na selitev štaba za TO iz prostorov 
Uprave za notranje zadeve v obnovljeni nekdanji 
dijaški dom Dušana Finžgarja nad celjskim par-
kom. Pri tem nas je podpiralo veliko celjskih pod-
jetij, ki so nam pomagala pri obnovi in nakupu 
opreme. 
Poveljstvo pokrajine za TO, Upravo za obrambo v 
Celju in območno poveljstvo za TO s sedežem v 
Žalcu je prvič po osamosvojitvi obiskala republi-
ška inšpekcija za obrambo s takratnim glavnim 
inšpektorjem Antunom Šoštaričem. 

Brigadir mag. Viktor Krajnc

Združenje zbirateljev vojaških insignij prireja 
4. mednarodno srečanje zbirateljev militarij, 
kartofilije, ordenov, medalj in vojaških spo-
minkov, ki bo v soboto, 16. septembra, med 
8. in 14. uro v prostorih dijaškega doma 
Tabor v Ljubljani, vhod s Kotnikove ulice. 
Vstopnine ni. Vabljeni!

Združenje zbirateljev vojaških insignij prireja 

Vabilo na srečanje
zbirateljev militarij 
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Leto 1991 – čas osamosvajanja, 
groženj in vojne

Oktobra se je Evropska skupnost aktivno vključila 
v mirovna prizadevanja v Jugoslaviji, tako da je 
bilo v ta namen več sestankov v Bruslju in Haagu. 
Predsednik SZ Mihael Gorbačov in predsednik ZDA 
George Bush sta se pogovarjala o jedrski razorožit-
vi. Na 4. kongresu KP Kube so po odhodu sovjetskih 
inštruktorjev sklenili, da je za Kubo najbolje, da vse 
ostane, kot je bilo, torej socializem za vsako ceno. 
V Italiji je prišlo do protestov, ko so javnost sezna-
nili s pobudo, da bi se del JA iz Slovenije umaknil 
čez Trst. Na Dunaju je potekal večdnevni sestanek 
KVSE o kolektivni varnosti v Evropi in o razmerah 
na Balkanu, na Koroškem pa sta Heimatdienst in 
odstavljeni deželni glavar dr. Jorg Haider začela 
aktivnosti proti dvojezičnim napisom.
V Jugoslaviji so se nadaljevale zaostrene raz-
mere in na Hrvaškem je prišlo do pravih vojaških 
spopadov, predvsem v okolici Zadra in Šibenika, 
poleg tega se bombardira tudi Dubrovnik in za-
čne se krvava bitka za Vukovar. Vojaška letala so 
bombardirala rezidenco hrvaškega predsednika 
dr. Franja Tuđmana v Zagrebu. Srbske oblasti so 

vedno bolj nasilno preprečevale mirne proteste 
Albancev na Kosovu. Opazovalci Evropske skup-
nosti so prišli tudi v Bosno in Hercegovino.

Dogodki v Sloveniji
V Ljubljano je iz Beograda prispel ameriški vele-
poslanik Warren Zimmermann, ki je v imenu vla-
de ZDA opozoril slovensko politično vodstvo, da 
naj ne sprejema nikakršnih enostranskih ukrepov 
za osamosvajanje. Predsednik predsedstva RS 
Milan Kučan je bil na obisku v Franciji, kjer mu je 
predsednik Francois Mitterrand dejal, da odloči-
tev Slovenije za neodvisnost in samostojnost za 
Francijo ni sporna. Predsednik Kučan je z novim 

V začetku oktobra 1991 se je vojna na 
Hrvaškem nadaljevala, predsedstvo 
SFRJ pa je prevzelo pristojnosti zvezne 
skupščine. Pokazala se je odločnost 
nemške politike do razmer na Balkanu 
na konferenci v Haagu. JA se je počasi 
umikala iz Slovenije. 

potnim listom obiskal tudi Nemčijo in se 
pogovarjal s Helmutom Kohlom, ki je tudi 
odobraval prizadevanja za samostojnost. 
8. oktobra je potekel rok moratorija in na 
vseh mejnih prehodih s Hrvaško smo 
uveljavili nov mednarodni režim. Prvi 
slovenski veleposlanik v ZDA je postal dr. 
Ernest Petrič. Na robu gozda pod Krenom 
v Kočevskem rogu, kjer so množična 
grobišča po vojni pobitih domobrancev, 
je več kot osem tisoč zbranim maševal 
nadškof dr. Alojzij Šuštar, ki se je v svojem na-
govoru zavzel za vseslovensko enotnost. Zdrav-

stveni delavci in učitelji so stavkali zaradi 
neuspešnih pogajanj ob sprejemanju ko-
lektivne pogodbe o plačah, v skupščini 
RS pa so potekale dolgotrajne razprave o 
zakonih z lastninskega in monetarnega 
področja. Sprejeta je bila tudi odločitev, 
da se bo novi slovenski denar imenoval 
tolar. V imenu več kot 70.000 slovenskih 
rezervnih oficirjev in podoficirjev je pred-
sednik ZRVS Edvard Pavčič javno objavil 
protestno pismo proti nečloveškemu po-
četju JA na Hrvaškem. 

Predsedstvo SFRJ
Vojna med Srbijo in Hrvaško je prinesla veliko spre-
memb v organizaciji poveljevanja JA. Prišlo je do 
nekaterih kadrovskih zamenjav, ki bi jih lahko po-
vezali tudi z novicami, da se je v mnogih krajih v 
okolici Valjeva, Smedereva, Šabca in Banata več ti-
soč rezervistov uprlo napotitvi v boj za veliko Srbijo. 
Rezervisti so kot razloge, da niso hoteli na fronto, 
navedli slabe bivalne razmere, in sicer na prostem, 
slabo prehrano zaradi ene paštete za ves dan, sla-
bo poveljevanje in nejasne cilje vojne. 
V začetku oktobra se je v Beogradu sestalo pred-
sedstvo SFRJ, ki ga je vodil samooklicani predse-

dujoči dr. Branko Kostič s člani srbske naveze. Seje 
so se udeležili tudi zvezni sekretar za obrambo 
general Veljko Kadijević, načelnik generalštaba JA 
general Blagoje Adžić in namestnik ZSLO admiral 
Stane Brovet. Na tej seji srbsko-vojaške koalicije 
so ugotovili, da je v Jugoslaviji stanje splošne dr-
žavljanske vojne, zato so sprejeli sklep, da delujejo 

skladno z ustavno določbo o okoliščinah nepo-
sredne vojne nevarnosti in prevzemajo nekatere 
pristojnosti skupščine SFRJ, ko se ne more sestati. 
Na tej seji so sprejeli tudi sklep, s katerim so slo-
venskemu članu predsedstva odvzeli pravico pri 
poveljevanju oboroženim silam, ker je že veljala od-
ločitev iz 18. julija o premestitvi vseh sil JA iz Slove-
nije. Potrdili so tudi vse odločitve štaba vrhovnega 
poveljstva glede mobilizacije in sprejetih vojaških 
načrtov, da JA prepreči širitev oboroženih spopa-
dov na nova krizna žarišča v BiH, da s pomočjo ES 
prisilijo Hrvaško k spoštovanju prekinitve ognja in 
deblokiranju vojašnic, sicer bo JA prisiljena s silo 
zlomiti delovanje hrvaških paravojaških formacij. 
V izjavi za javnost je predsedujoči Kostić še dejal, 
da predsedstvo SFRJ ne bo uporabilo vojaške sile, 
da bi vsililo svojo voljo kateremukoli narodu, vsak 
narod pa se bo lahko svobodno odločil o svoji pri-
hodnosti s pravico do odcepitve. 

Konferenca v Haagu
Pred konferenco je bilo več pripravljalnih sestan-
kov in razgovorov, saj so napovedi, da se JA ne na-
merava umakniti iz Hrvaške in da je še vedno več 
različic povezav med republikami v prihodnje, ote-
ževale pripravo zaključnega gradiva. V pripravah 
je imel pomembno vlogo nemški zunanji minister 
Genscher, ki je predlagal štiri točke za politično re-
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šitev sporov, in sicer da se mora JA umakniti iz Hr-
vaške, nasilnih sprememb meja med republikami 
ni mogoče priznati, treba je priznati in zavarovati 
pravice manjšin ter mednarodno priznati tiste re-
publike, ki so se odločile za samostojnost. Sklice-
val se je na dejstvo, da je »Jugoslavija v dosedanji 
obliki prenehala obstajati«, zato se zvezna vojska 
ne bi smela več upirati mirovnim prizadevanjem 
ES. Večina članic Evropske skupnosti je počasi 
vedno bolj spoznavala, da razmer v Jugoslaviji ni 
mogoče stabilizirati prek vzvodov centralizirane 
oblasti, ker je ta razpadla, in da bo ES naredila 
največ za stabilnost na tem območju, če pomaga 
tistim, ki se odločajo za samostojno pot. Pozneje 
so na konferenci v Haagu s podporo ZDA in ZSSR 
podprli ta prizadevanja s sprejeto deklaracijo o raz-
merah v Jugoslaviji.

Dogovarjanje o umiku JA 
Sredi meseca sta se v Ljubljani sestali delegaciji 
zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, ki jo je 
vodil admiral Ljubovoje Jokić, in Republike Slove-
nije na čelu z Miranom Bogatajem, namestnikom 
slovenskega obrambnega ministra. Slovenska 
delegacija je od gostov zahtevala takojšnjo vrnitev 

vseh sredstev, ki so bila last TO Slovenije, in 
razminiranje natovorjenih kompozicij z vo-
jaškimi sredstvi, poleg tega pa je zagotovila, 
da TO ne bo napadala pripadnikov in objektov 
JA. Zagotovili so tudi varen umik pripadnikov 
JA iz Luke Koper, bojna tehnika pa naj bi osta-
la v Sloveniji, dokler ne bi bil pripravljen delit-
veni obračun. Nasprotna stran je zahtevala 

vrnitev vse zaplenjene lastnine JA 
in vztrajala, da se vse enote JA 
iz Slovenije umaknejo skupaj z 
bojno tehniko, Sloveniji pa pu-
sti nekatere objekte in tehnična 
sredstva iz vojaške bolnišnice, 

VCMR Rimske Toplice ipd. Dogovorili so se 
tudi o medsebojni poravnavi obveznosti 
in terjatev do pravnih oseb, o opravljanju 
zdravstvenih storitev ter načinu medse-
bojnega obveščanja o umiku enot. Rok 
do dokončnega odhoda, 18. oktober, tudi 

tokrat ni bil spoštovan, saj so zapustili le vojašnico 
v Šentvidu, kjer so okoli nje odstranili tudi minska 
polja. Objekte so predali potem, ko so iz njih odnes-
li vse, kar so lahko, in sicer celo pesek s teniških 
igrišč. V drugih krajih so priprave na umik potekale 
zelo počasi, na železniških postajah pa so že več 
dni stale varovane vlakovne kompozicije z na-
loženim vojaškim materialom. Tudi v vojašnici na 
Vrhniki ni bilo opaziti znakov resnih priprav na od-
hod. Vojaki so opravljali redna dela, čistili vozila in 
nekaj tankov je bilo še vedno vkopanih na bojnem 
položaju v okolici vojašnice. Umik iz Slovenije se 
je zavlekel zaradi obsežnejših vojaških spopadov 
na Hrvaškem, zato se pojavi presenetljiva zamisel, 
da bi se JA umaknila čez Italijo. Italijani so se v 
začetnih pogajanjih menda celo strinjali s takšno 
rešitvijo, ko pa je predsednik Cossiga to omenil v 
javnosti, je prišlo do hudih protestov. 

Novi prostori za štab za TO
Aktivnosti TO so bile usmerjene v spremljanje pri-
prav na odhod JA iz Slovenije. Tudi na veliko se-
stankih, na katerih smo načrtovali svoje delo, smo 
še vedno upoštevali možnost spopada.
Mesec dni pred iztekom služenja vojaškega roka 

gojencev učnega centra TO na Igu in v Pe-

šitev sporov, in sicer da se mora JA umakniti iz Hr-

VCMR Rimske Toplice ipd. Dogovorili so se 
tudi o medsebojni poravnavi obveznosti 

tokrat ni bil spoštovan, saj so zapustili le vojašnico 

vseh sredstev, ki so bila last TO Slovenije, in 

jaškimi sredstvi, poleg tega pa je zagotovila, 

JA. Zagotovili so tudi varen umik pripadnikov 
JA iz Luke Koper, bojna tehnika pa naj bi osta-

veni obračun. Nasprotna stran je zahtevala 
vrnitev vse zaplenjene lastnine JA 

sredstva iz vojaške bolnišnice, 

krah je bila na Žeribljah pri Postojni organizirana 
vojaška vaja, na kateri so urili in za javnost tudi 
prikazali postopke pri uporabi koncepta aktivne 
obrambe. 
V Celju smo v okviru pokrajinske koordinacijske 
skupine sklicali sestanek z vsemi nosilci nalog gle-
de varnostnih ukrepov v okolici vojaške železniške 
kompozicije, ki je že več dni stala blizu skladišča 
žveplene kisline pri Cinkarni, v bližini pa so bila še 
skladišča kurilnega olja, bencina in plina. Obstaja-
la je nevarnost eksplozije, saj smo upravičeno do-
mnevali, da so v vagonih tudi minskoeksplozivna 
sredstva. Pozneje je bil del kompozicije odpeljan, 
ostalo nam je le nekaj vagonov predvsem s staro 
intendantsko opremo in polomljenim pohištvom.
V začetku meseca smo v Celju pripravili tudi slo-
vesnost ob odprtju in preselitvi štaba za TO v nove 
prostore, ki smo jih v le dveh mesecih pripravili z 
adaptacijo doma Dušana Finžgarja na Maistrovi 
ulici 5 v Celju. Tja smo iz UJV Celje preselili štab 
za TO Zahodnoštajerske pokrajine. Za delo in opre-
mo smo plačali približno šest milijonov tolarjev, od 
katerih so polovico prispevala celjska podjetja, ob-
čina Celje in posamezniki. 

Brigadir mag. Viktor Krajnc 

1991 – year of independence, 
threats, and war

In the beginning of October 1991, the war in  
Croatia continued: armed clashes took pla-
ce primarily in the vicinity of Zadar and Šibe-
nik, Dubrovnik was shelled, and the bloody 
battle for Vukovar began. Serbian authorities 
fought more and more violently the peaceful  
protest-demonstrations of Albanians in Ko-
sovo. On the other hand, the Yugoslav Army 
was slowly withdrawing from Slovenia. In 
October 1991, the European Union actively 
joined the efforts for peace in Yugoslavia, 
and convened several meetings in Brussels 
and The Hague, aimed at restoring peace. 
In Vienna, a CSCE meeting of several days 
was held, discussing collective security in 
Europe and the situation in the Balkans.
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Sredi meseca nas je na novem sedežu 8. PŠTO v 
Celju obiskal načelnik Republiškega štaba za TO 
Janez Slapar. Opozoril nas je na možnosti konflik-
tov, do katerih bi lahko še prišlo pri odhajanju JA 
iz Slovenije, in predstavil usmeritve za nadaljnje 
delo pri reorganizaciji TO v novo slovensko voj-
sko. Obiskal je tudi znanega celjskega zlatarja 
Vilija Kragolnika in se mu zahvalil za njegovo po-
moč, saj je takoj po vojni finančno podprl prenovo 

novih prostorov štaba za 
TO. Obiskal in zahvalil 
se je tudi priznanemu 
celjskemu slikarju 
Juretu Cekuti, ki 
nam je pri opre-
mljanju novih pros-
torov podaril več 
svojih slik. 
Tako kot drugod po 
Sloveniji je tudi na 

Celjskem potekala postopna predaja ob-
jektov JA. Do takrat smo prevzeli že vseh 14 
stražnic na meji z Avstrijo, Vojašnico Bukov-
je pri Dravogradu, več stanovanj, skladišče 
na Zaloški Gorici, v Pečovniku in Bukovžlaku, 
17. in 18. oktobra pa tudi skladišče in pros-
tore tehničnih delavnic v Bežigradu, VMRC 
Rimske Toplice, več železniških vagonov z 
intendantsko opremo ter Vojašnico Jožeta 
Meniha Rajka v Celju. Celjski teritorialci so 
mi na sedež PŠTO prinesli v spomin tablo 
vojašnice, ki sta jo še pred prevzemom s 
pročelja pred vhodom odstranila Dare Sev-
šek in Dani Majcen, nato pa so previdno pre-
gledali notranjost vojašnice. JA je zapustila 
objekte prazne in zelo poškodovane.

Zadnji dogovori
V petek, 18. oktobra, sta se v Ljubljani ponovno 
sestali delegaciji zveznega sekretariata za ljud-
sko obrambo in Republike Slovenije ter podpisali 
dogovor o dokončnem umiku JA iz naše države. 
Dogovorjeno je bilo, da se bodo pripadniki JA 
umaknili iz Kopra z osebno opremo in oborožit-
vijo. Odhod prve skupine približno 1200 pripad-
nikov JA je bil načrtovan že čez nekaj dni, drugi 
pa naj bi odšli še v dveh skupinah do 25. oktobra. 
Bojna in druga materialno-tehnična sredstva so 

Leto 1991 – čas osamosvajanja, 
groženj in vojne

Sredi oktobra 1991 so se vojni spopadi 
na Hrvaškem nadaljevali. V Slovenijo 
je iz Hrvaške prebegnilo že približno 
20.000 ljudi. Konferenca v Haagu o raz-
merah na Balkanu je bila neuspešna. 
Dogovor, da JA do 18. oktobra zapusti 
Slovenijo, ni bil spoštovan in odhod se 
je prestavil še za teden dni. 

po dogovoru morali pripeljati v Vo-
jašnico Vrhnika in letalsko bazo v Cerkljah ob 
Krki, eksplozivna sredstva pa v skladišče v Mač-
kovcu. Vsa ta sredstva ostanejo do delitvenega 
dogovora v lasti JA, ki naj bi tudi financirala več 
civilistov za vzdrževanje, vse objekte pa bo za-
varovala TO Slovenije. Odstraniti je bilo treba vse 
mine v objektih in na transportnih poteh ter vrniti 
TO vse njeno orožje, ki ji je bilo odvzeto leta 1990. 
Predani so bili tudi objekti in medicinska oprema 
vojaške bolnišnice v Ljubljani ter VMRC Rimske 
Toplice, razen medicinska dokumentacija, poleg 

tega pa tudi vse premoženje tehnično-remontne-
ga zavoda Bregana. Delegacija ZSLO je tudi za-
gotovila, da bo Sloveniji dala vso dokumentacijo 
glede vojaških stanovanj in upokojencev. Za pre-
hodno obdobje sta se delegaciji dogovorili glede 
urejanja in plačevanja zdravstvenih storitev ter 
izplačevanja vojaških pokojnin.

V Haagu brez odločitve
Lord Carrington je začel 25. oktobra 1991 še-
sto plenarno zasedanje z besedami, da »se v 

senci topovskih strelov ni mogoče pogovar-
jati o tem, kako naj bi z mirovno konferenco 
uredili odnose med republikami v Jugosla-

viji«. Konferenca se je namreč začela v času 
hudih vojaških spopadov v Dubrovniku in Vuko-
varju, in sicer kljub nekaterim uvodnim zaple-
tom in dolgim zaupnim pogovorom s srbskim 
predsednikom Miloševićem. Konference sta 

se poleg vseh predsednikov republik udeležila 
le dva člana predsedstva SFRJ, predsedujoči 
Stipe Mesić in član Vasil Tupurkovski, zvezno 
vlado pa sta zastopala predsednik Marković in 
zunanji minister Lončar. Drugi člani predsed-
stva SFRJ oziroma njegov blok srbske naveze 

je povabilo zavrnil z obrazložitvijo, kot jo je za 

javnost dal podpredsednik Branko 
Kostić, da se ne bodo udeleževali 
mirovne konference, dokler ne bo 
mogel razložiti tudi svoje zamisli za 
ureditev krize in dokler Hrvaška ne 
bo izpolnila obveznosti – takojšnje 
deblokade vojašnic. Na plenarnem 
zasedanju so obravnavali dopol-
njen predlog konvencije, s katero 
naj bi uredili predvsem odnose med 

moč, saj je takoj po vojni finančno podprl prenovo 
novih prostorov štaba za 
TO. Obiskal in zahvalil 
se je tudi priznanemu 

Sloveniji je tudi na 

na Zaloški Gorici, v Pečovniku in Bukovžlaku, 
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sto plenarno zasedanje z besedami, da »se v 

viji«. Konferenca se je namreč začela v času 
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tom in dolgim zaupnim pogovorom s srbskim 
predsednikom Miloševićem. Konference sta 

se poleg vseh predsednikov republik udeležila 
le dva člana predsedstva SFRJ, predsedujoči 
Stipe Mesić in član Vasil Tupurkovski, zvezno 
vlado pa sta zastopala predsednik Marković in 
zunanji minister Lončar. Drugi člani predsed-
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novih prostorov štaba za 
TO. Obiskal in zahvalil 
se je tudi priznanemu 
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plet je pri odhodu povzročil član posadke vlačilca 
iz splitskega Brodospasa, ki je vojake JA žalil, 
zaradi česar je kapitan Galeba zavrnil pomoč vla-
čilca pri izplutju in sam opravil manever.
Na trajekte, ki so 25. oktobra prišli v Koper, se 
je vkrcalo še približno 600 pripadnikov JA in 76 
nebojnih vozil, JA pa je tudi tokrat poskušala iz-
zivati. Poleg trajekta Sveti Stefan, ki je ponovno 
priplul iz Pulja, toda tokrat z zastavo JA, sta prišla 
še vojaška trajekta. Enemu od njiju, in sicer PO9, 
slovenske pomorske oblasti niso dale dovoljenja 
za privez v koprskem pristanišču, ker posadka ni 
hotela pokriti topa. Tako so čakali nekaj ur na si-
drišču, preden je prišel ukaz iz Pulja, naj posadka 
vendarle pokrije top.
Malo pred polnočjo se je Boris Žnidarič poslovil 
od poveljujočega generala JA Popova, ki je z za-
dnjimi vojaki na malteškem trajektu Venus nekaj 
minut po polnoči 26. oktobra 1991 zapustil slo-
vensko ozemlje. Takrat so se v vseh slovenskih 
mestih vključile sirene in naznanile konec nevar-
nosti. Ob 11. uri je bila na pomolu v Kopru sloves-
nost, na kateri je general Janez Slapar poročal 
predsedniku države, da JA ni več v Sloveniji in da 
sami nadziramo celotno slovensko ozemlje ter 
zračni prostor. 

Brigadir mag. Viktor Krajnc
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republikami. Že v uvodni del so zapisali, da so 
mogoče različne rešitve in oblike povezav med 
republikami, in sicer do tega, da se nekatere tudi 
povsem osamosvojijo, če tako želijo. Država Ju-
goslavija prvič v takem dokumentu sploh ni bila 
več omenjena. Zato je Slobodan Milošević ostro 
nasprotoval dopolnitvi, da se razdeli država, ki je 
še vedno članica OZN. Tako se tudi na tej konfe-
renci na koncu niso zmenili nič drugega, kot da 
se bo delo nadaljevalo v komisijah. 

Slovo brez solza 
Po sklenjenem dogovoru se je umik JA začel v pri-
stanišču v Kopru, toda brez zapletov tudi tokrat stanišču v Kopru, toda brez zapletov tudi tokrat 

ni šlo. 22. oktobra zjutraj, ko 
je prispel trajekt črnogorske-
ga podjetja Barska plovidba 
Sveti Stefan, da odpelje 300 
vojakov in 31 vozil JA, je z 
njim v slovenske ozemeljske 

vode nenapovedano pripeljal tudi patruljni čoln 
PC136. Po polurnih pogajanjih in naših ostrih 
zahtevah je čoln zapustil slovenske ozemeljske 
vode. Tudi pri pregledu osebne opreme so bili 
naši policisti in teritorialci zelo natančni in so od-
krili veliko sredstev ter orožja, ki ga ni bilo mogoče 
šteti med osebno oborožitev, med njimi sredstva 
zvez, dolgocevno orožje, strelivo, bombe in celo 
minomet. Odhajajoči vojaki JA so dajali vtis, 
da so dobro razpoloženi, čeprav so nekateri že 
slutili, da odhajajo na drugo fronto. Mahali so z 
jugoslovanskimi zastavami in slovenskim sprem-
ljevalcem, ki jih je vodil Boris Žnidarič, pomočnik 
ministra za notranje zadeve, in novinarjem včasih 

pokazali kakšen prst. 
Tako je odhod potekal tudi v naslednjih dneh, ko 
je iz Kopra odpeljala ladja Galeb s 1220 vojaki 
JA iz 13. in 14. korpusa iz Maribora in Ljubljane, 
druge vojake, sredstva in vozila pa so odpeljali 
trajekti. Z Galebom je odšel tudi zloglasni mari-
borski komandant general Mićo Delić. Manjši za-

1991 – year of independence, 
threats, and war

In the middle of October 1991, the military 
clashes in Croatia continued. By then, about 
20,000 refugees from Croatia had already 
fled to Slovenia. The Hague conference on 
the situation in the Balkans was unsuccess-
ful. The agreement that the Yugoslav Army 
should leave Slovenia by 18 October was 
not honoured: the departure was postponed 
for a week.
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Leto 1991 – čas osamosvajanja, 
groženj in vojne

Novembra 1991 je vojaško usposabljanje 
končala prva generacija slovenskih voja-
kov. Slovesna prisega pripadnikov nove 
slovenske vojske je bila v Cerkljah ob Krki. 
Na Hrvaškem so se nadaljevali vojaški 
spopadi, OZN in Evropska skupnost pa 
sta sprejeli ukrepe proti Jugoslaviji.

Varnostni svet OZN je razpravljal o sankcijah proti 
Jugoslaviji v obliki naftnega embarga. Razmišljali 
so tudi o pošiljanju tako imenovanih modrih čelad 
na krizna območja v Jugoslaviji. Zunanji ministri 
ES so v Haagu nadaljevali razpravo o izvajanju 
mirovnega sporazuma in tudi o morebitnih go-
spodarskih ukrepih proti Jugoslaviji oziroma Srbi-
ji. V Madridu je bila sklicana mirovna konferenca 

o razmerah na Bližnjem vzhodu, 
na kateri so poskušali najti rešitve 
za več kot štiri desetletja trajajoče 
konflikte. V Južnoafriški republiki je 

prišlo do množičnih demonstracij in spopadov s 
policijo, saj je 100.000 črncev stavkalo proti na 
novo uvedenim davkom na živila. V Moskvi na 
Rdečem trgu ob obletnici oktobrske revolucije 
tokrat prvič niso organizirali množičnega proslav-
ljanja in vojaške parade, prišlo je le do spontanih 
množičnih shodov članov nekdanje komunistične 
partije. V Rimu je potekalo zasedanje Nata, na ka-
terem so razpravljali o spremembah v Evropi in 
o nadaljnjem razvoju zveze, pri čemer je takratni 
predsednik ZDA Bush dejal, da »ne bomo odšli 
prej iz Rima, dokler ne bodo vse članice Nata 
razumele, da obstaja potreba po močni zvezi 
tudi potem, ko se je končala sovjetska grožnja«. 
Nemški kancler Helmut Kohl se je v Bundestagu 
zavzel za mednarodno priznanje Slovenije in k 
temu pozval tudi druge članice ES. Še isti dan 
je Nemčija v Ljubljani odprla generalni konzulat 
ZRN. Za novega generalnega sekretarja OZN je bil 
izvoljen prvi Afričan arabskega rodu, 69-letni dr. 
Butros B. Gali. 

Slovenija gre naprej
Po odhodu JA iz Slovenije se življenje in delo na-
daljujeta v prizadevanjih za popolno osamosvo-
jitev ter mednarodno priznanje. Zato so bili med-

narodno sodelovanje 
in parlamentarne raz-
prave o delu vlade ter 
pomembnih razvojnih 

vprašanjih države ta me-
sec zelo živahni. Slovenska 
vlada je odločila, da bo ob za-
pletih z izplačevanjem pokojnin 
približno 5800 vojaških upoko-

jencev in 8000 invalidov, ki so imeli stalno prebi-
vališče v Sloveniji, ne glede na državljanstvo dobi-
valo pokojnino v naši državi. Prav tako je sklenila, 
da je vojaška stanovanja in druge nepremičnine 
JA mogoče najeti do ureditve lastniškega statusa 
po delitvenem obračunu. Minister za obrambo 
Janez Janša si je s člani nekdanjega odbora za 
varstvo človekovih pravic ogledal nekdanjo vojaš-
nico JA na Metelkovi, predvsem vojaške zapore in 
po zapletu z odpiranjem vrat tudi celico, v kateri 
je bil pred leti zaprt. V Celju je zasedal glavni od-
bor svetovnega slovenskega kongresa, na kate-
rem so kritično razpravljali o statusu Slovencev 
po svetu in o njihovih 
državljanskih pravicah. 
Ministrstvo za notranje 
zadeve je javnosti pred-
stavilo nove avtomobil-
ske registrske tablice z 
enajstimi novimi registr-
skimi območji. Prebival-
ci Ilirske Bistrice niso bili 
navdušeni nad načrtom, 
da bi v nekdanji vojašni-
ci JA uredili enega izmed 
slovenskih učnih centrov 
obrambe, temveč so za-
htevali, da naj se objekti 
namenijo za civilne jav-
ne namene.

Hrvaška v plamenih
Na Hrvaškem so celo na dan mrtvih potekali hudi 
boji v vzhodni Slavoniji, okoli Vukovarja, Vinkov-
cev in Osijeka. Dubrovnik so še vedno oblegali 
in ga pozneje ponovno napadli. Prišlo je tudi do 
letalskih napadov na varaždinsko in hvarsko leta-
lišče, bombardirane so bile Delnice in drugi kraji 
v Gorskem kotarju ter obrambni položaji v okolici 
Zagreba in pristanišča Split. 
Po že 14. sporazumu o prekinitvi ognja, ki so ga 
podpisali Milošević, Tuđman in Kadijević v nav-
zočnosti odposlanca OZN Cyrusa Vancea, so 
tudi tokrat srbski vojaki in paravojaške formacije 
kršili določila sporazuma. Še naprej je bilo nego-
tovo, kdaj se bo res začelo uveljavljati premirje. 
V Vinkovcih in Osijeku je ponovno prišlo do hu-
dih spopadov. Zaradi poplav v tem času so bile rem so kritično razpravljali o statusu Slovencev dih spopadov. Zaradi poplav v tem času so bile 

vprašanjih države ta me-



 S LOV E N S K A  VO J S K A   25

N
a

še
 ko

re
n

in
e

tudi težave z oskrbo in 
organizacijo obrambe 
vzdolž porečja Save, 
predvsem v okolici Si-
ska. Francoska huma-
nitarna organizacija, 
imenovana Zdravniki 
brez meja, je poslala 
ekipo za prvo pomoč 
in konvoj z medicinsko 
opremo ter živili proti 
Vukovarju. Posebni od-
poslanec generalnega 
sekretarja OZN Cyrus 
Vance si je ogledal 
uničeni Vukovar in obiskal zbirni center s pri-
bližno 2000 ljudmi, ki so jih vojaki JA pripeljali 
iz zaklonišč in improviziranih prebivališč, kjer 
so preživeli tri mesece dolgo agonijo. Po ogledu 
je Cyrus Vance na tiskovni konferenci dejal: »Po 
vsem, kar smo danes videli v Vukovarju, smo še 
bolj prepričani, da je treba v Jugoslaviji vzpostavi-
ti popolno premirje. Videli smo, kako se bojujejo, 
prav tako smo slišali za trpljenje 
prebivalcev, toda to, kar smo da-
nes videli, je bilo hujše od naših 
najhujših bojazni.« 
V tem času je imelo težave tudi 
precej Slovencev, predvsem voz-
nikov, ki so prišli iz Srbije. Tam-
kajšnje oblasti so razglasile ukrepe za 
nasilno mobilizacijo in prepoved poto-
vanja v tujino. Naši vozniki so zgroženo 
pripovedovali o nasilju srbske policije, 
ki je nasilno mobilizirala vse državlja-
ne Jugoslavije, med katere so prište-
vali tudi Slovence, ki so bili v Srbiji. Na 
mejnih prehodih so jim odvzeli potne 
liste in denar ter grozili, da »boste zdaj 
dobili uniforme in potem naravnost na 
fronto«. Po nekajurnemu čakanju in ne-
gotovosti so jim vrnili le dokumente s 
popotnico: »Marš, gubite se.«

Prva slovesna prisega 
S pesmijo Generacija, ki jo je 
napisal eden od vojakov prve 
generacije v učnem centru TO 
v Pekrah, se je tam in na Igu pri 
Ljubljani končalo prvo vojaško 
usposabljanje za 299 novih slo-
venskih vojakov. Poveljnik učne-
ga centra major Andrej Kocbek 
je ob koncu nagovoril javnost in 
starše ter dejal, da jim vse sinove 
vračamo žive in zdrave, čeprav 
jim preteklih šest mesecev ni 
bilo lahko. Redki naborniki na-
mreč med šolanjem doživijo pra-

vo vojno, zato se bodo imeli česa spominjati in 
bodo lahko ponosno nosili znak 1 na uniformah. 
Iz prve generacije se je 36 vojakov prijavilo tudi 
za nadaljnje delo kot poklicni vojaki, za katere se 
je organiziralo posebno nadaljnje usposabljanje. 
Prav tako so se pospešeno začele obnavljati ne-
kdanje vojašnice povsod po Sloveniji za vojaško 
usposabljanje naslednjih generacij nabornikov, 

ki so bili vpoklicani na služenje vojaškega roka 
spomladi 1992.
O izpraznjenih vojašnicah v Ljubljani so potekali 
ostri pogovori med državo, predstavniki mesta 
in gibanj ter društev, ki so že desetletja čakali na 
prostorske rešitve za svoje dejavnosti. Parlamen-
tarna komisija za nadzor nad zakonitostjo dela 
takratne varnostno-informativne službe (VIS) je 
predlagala, da bi moralo delo vseh služb, ki se 
ukvarjajo z obveščevalno, protiobveščevalno in 
varnostno dejavnostjo, nadzirati eno parlamen-
tarno telo. Predstavljen je bil tudi nov predlog pro-
računa, v katerem je bila prvič nova samostojna 
postavka Ministrstva za obrambo v višini 10,6 mi-
lijarde tolarjev oziroma 3,7 odstotka družbenega 
proizvoda predvsem za obnovo nekdanjih vojaš-
nic in usposabljanje novih slovenskih vojakov.
Ministrstvo za obrambo je 4. novembra organi-
ziralo posvet v Poljčah, kjer smo se med drugim 
dogovorili, da se za nove oborožene sile Slovenije 
do nadaljnjega obdrži ime Teritorialna obramba 
(TO) in pripravi nov dokument z naslovom Obseg 
in struktura TO Slovenije. 

V Cerkljah na Dolenjskem 
smo se 20. novembra, ob 
obletnici nastanka TO Slo-
venije, zbrali na slovesnosti 
vsi zaposleni v takratni slo-
venski vojski, torej TO, in slo-
vesno prisegli. Poveljniki TO 

pokrajin smo od člana predsedstva 
RS Ivana Omana dobili prve bojne 
zastave.

Brigadir mag. Viktor Krajnc




