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Predgovor
Pred petnajstimi leti, 25. junija 1991, je Slovenija razglasila svojo
neodvisnost, s čimer je z legitimnimi sredstvi, na podlagi načela samoodločbe,
prekinila svojo državnopravno pripadnost Socialistični federativni republiki
Jugoslaviji. Akti, ki jih je sprejela slovenska skupščina 25. junija 1991, so
utemeljili, da je nova država Republika Slovenija republika s parlamentarno
ureditvijo, samostojna država, ki pa bo v skladu z mednarodnim pravom
uredila svoje odnose z Jugoslavijo. Vsebinsko podoben sklep sprejel tudi
sabor Republike Hrvaške. Toda jugoslovanske oblasti se s takšnim dejanjem
niso sprijaznile. Sklepe je zvezna skupščina razglasila za nične, osamosvojena
Jugoslovanska ljudska armada pa se je – z vednostjo državnega vrha
– odločila za oboroženo akcijo, s katero bi zagotovila ponovno integriteto
jugoslovanske države, ki z njenega vidika ni bila prekinjena, pač pa ogrožena.
Zaradi pozornosti in pritiskov mednarodnega okolja, pa tudi ocene, da bo
takšno posredovanje zadostno, ter lastnih omejitev je pripravila omejeno
vojaško posredovanje, v katerem je predvidela, da v prvi fazi vojaške sile
zagotovijo nadzor nad vsemi mejnimi prehodi, ki jih prevzamejo v neposredno
upravljanje zvezni policijski in carinski organi. Da torej nazorno prikažejo
obvladovanje celotnega državnega teritorija. Slovenija se s tem ni mogla
sprijazniti, posredovanje Jugoslovanske ljudske armade pa so njeni organi
prepoznali kot napad na neodvisno državo, zato je predsedstvo Republike
Slovenije ukazalo uporabo orožja za obrambo neodvisnosti. Vse to je privedlo
v vojno, ki je bila zaradi uspešnega delovanja slovenskih obrambnih sil in
hitrega zloma operacije kratkotrajna in je jeseni 1991 dala odlično izhodišče
za uveljavitev polne suverenosti in neodvisnosti tudi v mednarodnem okolju.
Na Koroškem se je odvil drugi dan vojaškega spopada – eden izmed
poglavitnejših vojaških dogodkov, ki je opredelil nadaljnjo pot. Spopad na
Holmcu se je iz načrtovanega zavzetja mejnega prehoda razvil v kompleksen

in krvav spopad, v katerem je padlo pet mož. Pokazal je vse odlike in tudi
slabosti slovenskih obrambnih sil, sestavljenih iz policijskih in vojaških, pa tudi
civilnih obrambnih struktur, pa tudi slabosti Jugoslovanske ljudske armade,
ki so vodile v njen hiter vojaški poraz in zlom na Slovenskem.
Pobudo za brošuro je dal prireditveni odbor državne proslave Holmec
2006, posebej pa si je zanjo prizadeval mag. Zlatko Halilovič. Avtorja sva kot
člana raziskovalne skupine, ki izvaja projekt »Slovenske oborožene sile v 20.
stoletju, njihovo bojevanje in družbena vloga«, ki ga v okviru programa »Znanje za
varnost in mir« financirata Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, poldrugo leto zbirala
podatke in raziskovala Koroško v vojni in pripravah nanjo, tako da se je odbor
obrnil na naju s prošnjo za to publikacijo. Tvorno so sodelovali koroški veterani
vojne za Slovenijo. S slikovnim gradivom so pomagali mag. Karla Oder, kustosinja
Koroškega pokrajinskega muzeja, enota Ravne na Koroškem, mag. Zlatko
Halilovič in Branko Kaker. Kartografske priloge sta narisala dr. Dušan Petrovič
in Miha Verbič. Publikacijo je finančno potrdilo Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije. Za pomoč in sodelovanje se vsem iskreno zahvaljujeva.
Brošura je namenjena predvsem prikazu boja na Holmcu, v katerem so
sodelovali tako miličniki, zdajšnji policisti, kot pripadniki Teritorialne obrambe,
posredno, pri oskrbi, sanaciji in pomoči ranjenim, pa tudi druge komponente
obrambnih sil in številni prebivalci Koroške. Ta boj, ki je eden najbolj silovitih
spopadov v vojni za obrambo neodvisnosti Slovenije junija in v začetku julija
1991, simbolizira enotnost prebivalstva Slovenije v boju za obrambo svoje
domovine, s poznejšo politično zlorabo, ki v novih oblikah še kar traja, pa
odpira tudi vprašanja, ki jih je prineslo različno ocenjevanje zmage v obrambni
vojni. Z brošuro želiva na podlagi nama dosegljive dokumentacije in literature
prispevati celovit, vendar poljuden in slavnostni priložnosti primeren pogled
na obrambo neodvisnosti Republike Slovenije ter zlasti na spopad na Holmcu
27. in 28. junija 1991.
Ljubljana, maj 2006
dr. Damijan Guštin
dr. Vladimir Prebilič

Osamosvojitev Slovenije

I.

Osamosvojitev
Slovenije

Osamosvojitev Slovenije – projekt in uresničitev
Socialistični del sveta, in z njim tudi Jugoslavija, je v osemdesetih letih tonil
v vse globljo krizo, tako zaradi slabitve notranje legitimnosti kot tudi zaradi
gospodarske neučinkovitosti. Čeprav so bile med posameznimi državami s
socialističnim družbenim redom velike razlike, so se vse znašle pred težavo,
kako odgovoriti na nove izzive, ki so jih narekovale ZDA in ostali zahodni svet,
tako glede gospodarske učinkovitosti kot politične participacije, motivacije
in človekovih pravic. V treh večnacionalnih socialističnih državah pa se je
kljub trditvam o najbolje rešenih mednacionalnih razmerjih, t. i. nacionalnih
vprašanjih, znova odprlo vprašanje razmerij med narodi. To je bilo okolje, v
katerem se je začela slovenska pot na svoje.
Slovenija je bila med vsemi socialističnimi državami oz. njihovimi
republikami gospodarsko najbolj razvita. V jugoslovanski krizi osemdesetih let
je v primerjavi z drugimi državami, ki so se ravnale po tržnem gospodarstvu
(Italija, Avstrija, Nemčija), začela nazadovati. Čeprav slovensko tržno–plansko
gospodarstvo ni dajalo samo slabih rezultatov, pa je njegova vpetost v
gospodarsko manj konkurenčno okolje imela slabši učinek kot bi ga lahko,
posebej glede na močne prerazdelitve v državi, ki so bile zakonsko določene,
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npr. prispevki v zvezni proračun, za druge zakonsko določene zvezne institucije
in tudi sklad za nerazvite. Le delno se je to kompenziralo z relativno prednostjo
slovenskih proizvajalcev na precej zaprtem, z visokimi carinami omejenem,
jugoslovanskem trgu, ki je po prebivalstvu obsegal desetkratnik slovenskega.
Po absolutnih kriterijih majhno gospodarstvo, pri čemer je republiška oblast
le delno lahko uravnavala gospodarstvo, je bil velik izvoznik, tudi na bližnje
zahodnoevropske trge.
Politične okoliščine so bile bolj zapletene. Monopol Zveze komunistov
Slovenije (ZKS) nad celotnim zakonitim političnim prostorom še ni bil prizadet
niti resno ogrožen, čeprav se je vedno bolj odpiral v drugih družbenopolitičnih
organizacijah, predvsem v Zvezi socialistične mladine Slovenije (ZSMS) in
deloma Socialistični zvezi delovnega ljudstva (SZDL). V osemdesetih letih
20. stoletja je po Titovi smrti prišlo do močnega generacijskega preloma v
vodstvenih strukturah ZKS in manj v Zvezi komunistov Jugoslavije (ZKJ), kar
je prineslo nove poudarke in politične prijeme. Nova generacija je vsebinske
poudarke omejila na javno prikazovanje t. i. socializma s človeškim obrazom,
torej na prijazno, pozitivno nastopanje, ki se je razlikovalo od prejšnjega načina
političnega dela, ki je poudarjal stalno ogroženost in iskanje sovražnikov.
Takšen pristop pa je odprl več prostora za izražanje idej, ki niso sodile v
arzenal prejšnje generacije, skrajne od teh pa niti ne več v okvir socializma.
V prvi fazi, v zgodnjih osemdesetih letih, so se te ideje odražale predvsem
v okviru ZSMS, ki je z zamislimi o ekologiji, s sprejemanjem družbenih
gibanj, ki niso bila nujno politična, s problematiziranjem služenja vojaškega
roka (ugovor vesti, uvedba civilnega služenja), z interesnimi gibanji, z javno
podporo homoseksualnosti, v jugoslovanskem prostoru postala zloglasna in
hkrati moteča ter zato izolirana. V drugi polovici osemdesetih je težišče novih
idej prešlo v politično motivirana združenja (Nova revija, politične zveze) in
končno v politične stranke, ki niso več pristajale na čemenje v okviru institucij
sistema, ki je pokal po vseh šivih, tako da je Skupščina Republike Slovenije
z mnogimi ustavnimi amandmaji komaj sledila bliskovitemu političnemu
in družbenemu razvoju. Toliko manj zato, ker je razvoj v okviru federalne
države dobil dve nasprotni smeri, ki sta obe, vsaka po svoje, zadevali v še
najmočnejšo smer vztrajanja na dotedanjih večnih (»Tito, mi ti se kunemo«)
političnih resnicah. Skozi izrabljanje problema srbske državne enovitosti se
je povzpel novi srbski voditelj Slobodan Milošević, ki je sprejemal omejene
8
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gospodarske reforme – dokler niso oslabile srbskega gospodarskega
položaja – politično pa se je poskušal utemeljiti na srbski nacionalni ideji
ter vladati na prenovljeni socialistični komandni način. Ker so številčne
srbske skupnosti živele v štirih republikah, je bil učinek toliko bolj eksploziven.
Njihova nacionalna homogenizacija je imela spodbudo v bolečih in hkrati
skoraj nerešljivih kosovskih razmerah, kjer je srbsko prebivalstvo zahtevalo
posebno zaščito pred albansko večino.
V tem okviru se je v spopad med tremi političnimi tabori vključil tudi
jugoslovanski vojaški vrh, sprva na ravni branilcev starega, poudarjajoč, da je
jugoslovanstvo najvišja vrednota, da mora sistem delovati, da je torej treba
oba ekstrema utišati oziroma disciplinirati. Spopad vojske z slovensko smerjo
demokratičnega reformiranja je do nenadejanega vrha prišel v mesecih
po prvem poskusu discipliniranja Slovenije marca 1988 (poskus označiti
slovensko politično smer reformnega socializma za kontrarevolucijo). Po
aretaciji treh od »četverice«, ki so jo predstavljali Ivan Borštner, Janez Janša,
David Tasić in Franci Zavrl, je prišlo do prvih javnih političnih demonstracij,
ki so prerasle v množično gibanje, ki ga je simboliziral Odbor za zaščito
človekovih pravic. Proces in vse dogajanje ob njem je pomenil prelom, saj se
je prebivalstvo prvič množično aktiviralo. Vrh Jugoslovanske ljudske armade
(JLA) je med sojenjem in v mesecih po njem spoznal, da je proti sebi obrnil
velik del javnosti v Sloveniji; hkrati pa se je čutil dovolj močnega, da tega
stanja ni poskušal popraviti, morda tudi v zmotnem prepričanju, da je za vse
krivo slovensko politično vodstvo.

Ustvarjanje samostojne slovenske države
Krepitev državnosti slovenske republike je bila eno od najpomembnejših
varoval, ki si jih je slovenska politika domislila v tistem kriznem času, in
naraven odziv večine prebivalstva. Sovpadala je z nikoli povsem zamrlo mislijo
slovenskega prebivalstva o lastni nacionalni državi, ki je pa ni bilo mogoče
udejaniti niti po koncu prve svetovne vojne po razpadu Avstro–Ogrske niti
z narodnoosvobodilnim bojem in oblikovanjem federalne enote z deljeno
9
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državnostjo ob koncu druge svetovne vojne. Kljub tem okoliščinam pa
opredelitev za samostojno, neodvisno državo, ni bila preprosta. Ovirala jo
je mednarodnopravna ureditev, ki kljub načelu samoodločbe, ki ga priznava
ustanovna listina Organizacije združenih narodov, določa, da so subjekti
mednarodne ureditve države (nacije) in ne narodi. Mednarodno okolje je bilo
predvsem zaskrbljeno zaradi možnih učinkov teritorialnega razpada Sovjetske
zveze in je bilo za podoben jugoslovanski primer naklonjeno vzdrževanju
statusa quo, da bi propad socializma lahko potekal čimbolj nadzorovano.
Z notranjepolitičnega vidika je bilo to vprašanje še bolj zapleteno; v Jugoslaviji
so politične sile, ki so se zavzemale za »moderno federacijo«, narodom celo
odrekale pravico do samoodločbe, češ da je že bila konzumirana z združitvijo
v jugoslovansko državo. Kakršno koli prizadevanje za spremembo ustavnega
reda v smeri večanja pristojnosti republike je hitro dobilo vsaj politične, če ne
celo sodne kvalifikacije delovanja proti ustavni ureditvi Socialistične federativne
republike Jugoslavije (SFRJ) in oznako kontrarevolucije. Zato je bila strategija
slovenskega vodstva v procesu osamosvajanja lahko le dosledno vztrajanje na
pravno korektnih utemeljitvah vsakega osamosvojitvenega koraka, predvsem
v obliki ustavnih amandmajev, ki jim je bilo v jugoslovanskem državnopravnem
sistemu težko sodno oporekati zakonitost. Vztrajanje v osamosvojitvenem
procesu je bilo mogoče le ob neformalni notranjeslovenski družbeni pogodbi,
v kateri sta pri temeljnih nacionalnopolitičnih vprašanjih sodelovali tako
politična pozicija kot opozicija, ki sta sicer v zapletenem sistemu oblasti bili
sposobni onemogočati ena drugo.
DEMOS, opozicijska koalicija petih novih strank (Slovenske demokratične
zveze, Socialdemokratske zveze Slovenije, Slovenske kmečke zveze, Slovenskih
krščanskih demokratov, Zelenih Slovenije, pozneje še Slovenske obrtniške
stranke – Liberalne stranke in Stranke sivih panterjev), je že v predvolilnem
boju v prvih mesecih leta 1990 nastopala s programom osamosvojitve
Slovenije, ki ga je po volilni zmagi in prevzemu oblasti tudi začela izvajati. V
tem se je pomembno ločila od ZKS – Stranke demokratične prenove in tudi
ZSMS – Liberalne (demokratske) stranke in Socialistične zveze Slovenije –,
ki sta se zavzemali za bolj zadržano politiko v osamosvojitveni smeri. Vedno
bolj kaotično stanje v Jugoslaviji je dodatno sililo k preoblikovanju položaja.
Po vrsti ustavnih dopolnil jeseni 1990, s katerimi je bila utrjena slovenska
10
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samostojnost v federaciji, je nova slovenska oblast federaciji dala vedeti, da
bo izvedla takojšnjo odcepitev, če bi slednja kakor koli poskušala posredovati v
Sloveniji. Nova ideja je bila brezpogojna samostojnost, a je vendar bila Slovenija
med pobudnicami tistih, ki so se spomladi 1991 začeli dogovarjati o nadaljnji
usodi Jugoslavije. V pogovorih od marca do 6. junija 1991 se predsednikom
republiških predsedstev ni uspelo dogovoriti za nobeno od možnih opcij,
niti za federacijo niti za konfederacijo niti za razdružitev Jugoslavije. Zaradi
rastočih nasprotij in socialnega kolapsa je vedno bolj grozila možnost
oboroženega spopada, bodisi kot mednacionalnega spopada (zlasti med
Srbi in Hrvati na Hrvaškem ali v Bosni) bodisi državljanske vojne, spopada
med državno vojsko (JLA) in eno od osamosvajajočih republik. Jeseni 1990
je več strank predlagalo, da se odločilno vprašanje ostanka Slovenije v takšni
skupnosti ugotovi z ljudsko voljo, tj. s plebiscitom o osamosvojitvi Slovenije kot
samostojne in neodvisne države. Referendum je bil izveden 23. decembra
1990, njegov uradni rezultat objavljen tri dni pozneje. S takorekoč polnim
pooblastilom vodstvu (za osamosvojitev je glasovalo 88,5 % glasujočih ob
93,4–odstotni volilni udeležbi) je dobila slovenska osamosvojitev nov zagon in
določene časovne okvire, kratkih šest mesecev, v katerih je bilo treba ob še
odprti dilemi – ali preoblikovanje Jugoslavije v konfederacijo ali ustanovitev
neodvisne države – zgraditi čim bolj samostojno delujoč gospodarski in
družbeni sistem, ki bi omogočal takojšnje delovanje Slovenije kot države.
Zaradi stalne politične napetosti, ki je že prekoračila normalne razmere,
pa je bilo eno najpomembnejših vprašanj zagotovitev varnosti slovenske
neodvisnosti tako v prehodnem obdobju kot v trenutku osamosvojitve.

Ustvarjanje obrambnega sistema in oboroženih
sil slovenske države
Tiho konfliktno stanje po prvih večstrankarskih volitvah aprila 1990 je
sprva prineslo preračunavanja, kaj so volitve prinesle, tako Sloveniji kot
Jugoslaviji. Vojaški vrh se je že med volitvami odločil, da omeji možnost, da
bi bilo kakršno koli orožje dosegljivo novi oblasti, v kateri so bile tako nove
11
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nekomunistične stranke kot njim prav tako neljubi reformisti, na Hrvaškem
pa še manj sprejemljiva – kot so jo označevali – nacionalistična Hrvaška
demokratična skupnost. Odločilo se je za prevzem neposrednega nadzora nad
orožjem teritorialne obrambe (TO) v Sloveniji in TO na Hrvaškem. V Sloveniji ga
je bilo sicer kar približno 60 % shranjenega v skladiščih na območjih vojašnic,
ostalo pa se je nahajalo bodisi v občinskih skladiščih bodisi v skladiščih delovnih
organizacij. Najbrž se je predvidevalo, da bodo najboljši čas za izvedbo ukrepa
dnevi po menjavi oblasti na Hrvaškem. Tako je 14. maja 1990 generalštab
izdal ukaz, ki ga je štab slovenske TO tudi neproblematično sprejel in začel
izvajati, ne da bi z njim seznanil svojega vrhovnega poveljnika, predsedstvo
republike. Izdelal je načrt, po katerem so bili občinski in pokrajinski štabi dolžni v
nekaj dneh, na hitro, brez običajnih skladiščnih postopkov prepeljati vse orožje
v vojašnice JLA, celo orožje upravnih organov. Ker je to potekalo po običajni
poveljniški liniji TO, je le malo ljudi vedelo, da se odvija takšno dramatično
dogajanje. So pa nekateri občinski funkcionarji pritiskali na republiške organe,
da s prevzemom odgovornosti takšno akcijo prekinejo. Šele po dveh dneh
je glas o akciji JLA prodrl v javnost in o njej je poročal tudi osrednji časnik
Delo. Predsedstvo, ki je edino razpolagalo z nepolno zakonsko močjo, da
ustavi oddajanje orožja, je to storilo 19. maja, že prejšnji dan pa je v okviru
svojih pristojnosti oddajo orožja ustavil sekretar za ljudsko obrambo Janez
Janša. Tedaj je bilo orožje, namenjeno za odvoz v vojašnice, v veliki meri že v
namembnih skladiščih. Zaradi odločnih in tveganih ukrepov lokalnih poveljnikov
in občinskih voditeljev in razporeda oddajanja je orožje ostalo 12 občinskim
štabom TO. Novi predsednik predsedstva SFRJ, Borisav Jović, na katerega
je republiško predsedstvo naslovilo pritožbe, je podprl predajo orožja TO.
Večmesečno prizadevanje za vrnitev orožja je bilo jalovo in je povsem ohladilo
odnose med oblastjo slovenske države in vojaškim vrhom. Enako neuspešno
je bilo prizadevanje, da bi predsedstvo SFRJ odstavilo poveljnika Republiškega
štaba teritorialne obrambe (RŠTO) Slovenije, ki je tak ukrep izvedel, ne da bi
sploh obvestil svojega republiškega vrhovnega poveljnika.
Da bi lahko imeli vsaj zasilno zanesljivo silo v primeru posredovanja JLA
v Sloveniji, ki se je ob pogostih prikritih in odkritih grožnjah vrha JLA, dela
federalnega vrha in ob podpori Miloševićeve skupine zdelo čedalje bolj
verjetno, je slovensko vodstvo podprlo najprej neformalno organizacijo, ki
jo je vzpostavil Anton Krkovič z Vinkom Beznikom (zajela pa je predvsem
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prostovoljce iz vrst TO in milice). Krkovič je ob odobritvi sekretarja za
ljudsko obrambo, Janeza Janše, in sekretarja za notranje zadeve, Igorja
Bavčarja, razpredel piramidno organizirano tajno organizacijo, ki je imela
v vsaki od pokrajinskih enot in občin pokrajinskega in občinskega poveljnika,
navzdol pa še udarne trojke, t.i. jedra odpora, katerih namen je bil postati
jedro odporniških enot v primeru posredovanja JLA v Sloveniji. Da bi jo
legalizirali, jo je notranji minister Bavčar uvrstil v Narodno zaščito (to je bila
edina formacija, ki je bila pod izključno pristojnostjo republike) kot posebno
Manevrsko strukturo. V svoje vrste je postopoma zajela do 20.000 ljudi,
povečini pripadnikov TO, in okoli 1200 delavcev organov za notranje zadeve,
povečini miličnikov. Po sprejetju ustavnih amandmajev konec septembra
1990, s katerimi je Slovenija prevzela odgovornost za TO, jo je oblast lahko
tudi legalizirala. Nov republiški štab TO je bil imenovan 4. oktobra 1990,
voditelj Manevrske strukture Narodne zaščite (MSNZ) pa mu je predal
organizacijo, da jo vključijo v novo TO.
Skladno s tedanjim prizadevanjem za osamosvojeno državo (republikam
je Slovenija ponudila nov dogovor o povezavi v jugoslovansko konfederacijo) je
Slovenija začela organizirati svoj obrambni sistem. Ne glede na težave se je
odločila za najbolj zakonito pot prevzema poveljstva v TO, ki je tako ali drugače
delno sodilo pod vrhovno poveljstvo republiškega predsedstva. Predsedstvo je po
daljšem prizadevanju, da generala Hočevarja odstavi v dogovoru s predsedstvom
države, tega po spremembi zakonodaje (ustavni dopolnili 96 in 97) 4. oktobra
dejansko razrešilo in za novega v. d. poveljnika TO postavilo rez. majorja Janeza
Slaparja. Dvojno poveljstvo – federalni vrh je izjavil, da za poveljnika TO šteje
generalmajorja Hočevarja – je vodilo v novo zaostritev, ki pa ni segla v podrejene
štabe in enote. TO se je v jesenskih in zimskih mesecih pod novim poveljstvom
in v pristojnosti sekretariata za ljudsko obrambo preobrazila v oboroženo silo
Slovenije. Zelo pozitiven demonstrativni učinek na varnost slovenske republike
je 7. decembra 1990 v Kočevski Reki dosegel prvi javni postroj 30. razvojne
skupine TO. Po jesenskem sklepu o izvedbi plebiscita o osamosvojitvi Slovenije
– plebiscit je bil izpeljan 23. decembra 1990 – je bila poudarjena skrb, da se
tudi zakonsko uredi področje obrambe. Slovenski zakonodajalec je šele po dolgi
razpravi v skupščini marca 1991 sprejel Zakon o obrambi in zaščiti kot ustavni
zakon, da se je izognil presoji Ustavnega sodišča SFRJ. Kljub zelo napetemu
ozračju, pri čemer so se grožnje federalnega vrha in vojske kar vrstile (med njimi
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je bil tudi poskus uvedbe izrednih razmer v Jugoslaviji in izhod tankov na ulice
Beograda marca 1991), je novi parlament premogel toliko demokratičnega
duha, da se je odločal med dvema v temelju nasprotnima alternativama – ali
sprejetje zakona o obrambi, ki ga je predlagal sekretariat za obrambo in sta
ga podprla vladna koalicija Demos in del opozicije, ali opredelitev Slovenije kot
države brez vojske, demilitarizacija, ki jo je podpiral dobršen del opozicije, tako
LDS–ZSMS kot Stranke demokratične prenove in tudi družbenih gibanj, zlasti
mirovnikov. To pobudo je podprl tudi velik del predsedstva republike. Takšna
alternativa je imela globoke korenine v dotedanjem odporu novih družbenih
gibanj do vojske in militariziranosti jugoslovanske družbe, vendar pa je bila v
tedanjih razmerah nerealna, saj je Slovenija imela nasprotnika, ki je nastopal
prav z grožnjo z vojaško močjo.
Novi ustavni zakon je skupaj z Zakonom o vojaški obveznosti omogočil novo
dimenzijo načrtnih spreminjanj sistema slovenskega ljudskega odpora v nov
obrambni sistem po meri Slovenije, čeprav omejen s tedanjimi možnostmi,
tako zakonskimi kot materialnimi. TO so nekoliko organizacijsko posodobili

Urjenje alpskega izvidniškega voda TO v Zgornji Mežiški dolini, 1989. Fotografija je last TO in
Koroškega pokrajinskega muzeja (KPM).
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z zmanjšanjem števila pokrajinskih štabov (s 13 na sedem) in uvedbo
območnih štabov, ki so nadomestili občinske. Prav tako so z manevrom,
tj. premikom enot TO iz ene pokrajine v drugo, pokazali gibljivost TO, kar je
bila velika sprememba v teritorialni zasnovanosti dotedanje TO. Z uvozom
nekaj pehotnega in protioklepnega orožja (v vrednosti 2 milijonov dolarjev)
so dopolnili pomanjkljivo oborožitev, z radijskimi postajami pa izboljšali zveze.
Novi pripadniki TO, ki so dotedaj spadali v formacije partizanskih enot JLA,
so omogočili oblikovanje enot TO za posebne namene.
Zelo pereče je bilo vprašanje služenja vojaškega roka. Slovenija je
zahtevala preureditev dotedanjega načina služenja, s prehodno fazo, da
vojaški obvezniki služijo le v 5. vojaškem območju. Ker je vodila evidenco
vojaških obveznikov, je lahko odrejala, kolikšen kontingent bo poslala na
služenje. Nevarnost, da bi armada zaplenila vojaške evidence, ki so bile
shranjene v občinah, je v njihovo skrivanje in varovanje združila tudi organe
za notranje zadeve. Maja 1991 je RŠTO vzpostavil tudi prva dva učna centra
za urjenje rekrutov, saj jih je prenehal pošiljati na služenje vojaškega roka
v JLA že marca 1991, razen prostovoljcev. Čeprav sta bili v obeh centrih
le dve stotniji rekrutov, se je JLA na ustanovitev poleg groženj odzvala
tudi z izvidovanjem, kar je 23. maja 1991 izkoristila za obkolitev Učnega
centra Pekre z namenom, da prekine služenje v TO, vendar do oboroženega
spopada kljub napetim razmeram ni prišlo.
Po političnem pretresu spomladi 1991, ko je republiško vodstvo
ugotovilo, da ni dovolj pripravljenega za osamosvojitev, ki naj bi bila izvedena
do najpozneje 26. junija 1991, se je izkazalo, da je obrambna eno najbolj
pripravljenih področij osamosvojitvenega procesa. Pod vodstvom sekretarja
za ljudsko obrambo so izdelali koncept obrambnih dejavnosti v različnih
situacijah, v katerega so pritegnili tako organe za notranje zadeve kot tudi
TO ter civilno zaščito. Ta koncept integriranih obrambnih sil je uspešno
dopolnjeval pomanjkljivosti slovenske obrambe. V zaostritvah spomladi
1991 je vedno bolj naraščala vloga koordinacijske komisije za primer
izrednih razmer, ki je v skladu s tedanjim predpisom združevala resorje
obrambe, notranjih zadev in vrsto drugih ministrskih resorjev v enem telesu.
Komisija je formalno pripadala predsedstvu republike, vodil pa jo je sekretar
za notranje zadeve. Zaradi večkomponentnosti obrambnih sil je bilo tako
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telo nujno potrebno, njegova vloga pa je v obrambnih pripravah in vojni
daleč presegla le koordinacijsko vlogo. Načrti, izdelani spomladi 1991, so v
primeru poskusa zasedbe oziroma intervencije JLA predvidevali tudi odziv z
orožjem, aktivnost za nadzor in odpiranje mejnega pasu, oviranje premikov
JLA, odklop vode in elektrike vojašnicam, varno namestitev tistih, ki bi JLA
med vojaško intervencijo ali operacijami zapustili.

Vojna za obrambo neodvisnosti Republike
Slovenije
25. junija 1991 je slovenska skupščina, dan pred iztekom šestmesečnega
roka, ki ga je za razglasitev samostojnosti Republike Slovenije določalo
plebiscitno vprašanje, na tajnem zasedanju sprejela najnujnejše ustavne
akte nove neodvisne države Republike Slovenije. Po ustavni listini za izvedbo
samostojnosti Republike Slovenije je bila ta od 25. junija neodvisna država
in ne več del SFRJ. To je bil zelo tvegan trenutek, saj bi po mednarodnem
pravu tako dejanje lahko bilo opredeljeno kot secesija, vsaj s strani
jugoslovanskega vodstva, ki bi s pristankom na tak akt izgubilo dve republiki
in skoraj tretjino ozemlja. Vse je bilo odvisno od tega, kako bodo reagirale
druge države. Situacijo je nekoliko olajševalo dejstvo, da je svojo neodvisnost
istočasno razglasila tudi Republika Hrvaška, kar pomeni, da v formalnem
smislu Republika Slovenija pravzaprav ni mejila na SFRJ. Vendar pa je
to bilo le dejstvo na papirju. Neodvisnost Slovenije in Hrvaške je, poleg
medsebojnega priznanja, takoj priznala le Islandija. Skupščina SFRJ je
obsodila osamosvojitveno dejanje in ga razglasila za ničnega. Jugoslovanske
oblasti pa so menile, da so z aktom secesije obeh republik dobile zadosten
povod za oboroženo intervencijo proti obema republikama, ki pa je bila s
stališča Slovenije in Hrvaške že napad na neodvisno državo. Hkrati pa so
– kar koli so že nameravale – to morale storiti takoj, saj bi sicer bilo jasno,
da so na razglasitev neodvisnosti obeh republik posredno pristale. Vodstvo
JLA je našlo nepričakovanega zaveznika v Zveznem izvršnem svetu (ZIS),
ki sicer ni bil pooblaščen za ukaz vojski, vendar je bil zelo zainteresiran, da
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ohrani carinsko mejo. Skupni interes je tako vodil v dogovor, ki je vodstvu JLA
dal možnost legalizacije vojaške akcije, zveznim oblastem pa možnost nekaj
ukreniti. V dveh dneh so v generalštabu izdelali okvirni načrt posredovanja,
ki je vključeval le Slovenijo, ne pa tudi Hrvaške. Predvideli so, da z oklepno–
motoriziranimi silami z okoli 2000 vojaki zasedejo najpomembnejše mejne
prehode, vključno z mednarodnim letališčem na Brniku, preostale prehode
pa blokirajo predvsem mejne enote JLA. Polno operacionalizacijo zamisli je
izvajal štab 5. vojaškega območja v Zagrebu. Zamišljeno je bilo, da kolone
vozil ob podpori lokalnih sil, predvsem mejnih enot, v 24 urah zasedejo
mejne prehode, ki jih nato zaprejo ali nadzirajo zvezni miličniki, ki jih na
mejne prehode pripeljejo s helikopterji. Zapora mejnih prehodov je gotovo
imela namen izolirati Slovenijo od tujine, v naslednjih mesecih pa prisiliti k
upoštevanju jugoslovanske realnosti; za tujino pa bi bila nazoren dokaz, da
Jugoslavija še obstaja.
Akcija je bila sprva načrtovana za 26. junija, a prestavljena tako, da se
zaključi 27. junija ob 18. uri, ko bi morali biti zavzeti vsi mejni prehodi. Zato so
posamezne zaporne kolone krenile na pot različno, večina 27. junija zgodaj
zjutraj. Izjemi sta bili dve koloni 13. korpusa na Reki, ki sta iz vojašnic v Pivki
in Ilirski Bistrici krenili že 26. junija popoldan, da bi zanesljivo dosegli mejne
prehode na Škofijah, Fernetičih in Rožni dolini pri Novi Gorici. Obe koloni
sicer še nista dosegli svojih ciljev, sta pa s svojim delovanjem na bodoče
dogajanje opozorili tudi slovenske obrambne sile, ki so nekaj podobnega
pričakovale. Slovenski obrambni načrt je predvideval obrambo nekaj mejnih
prehodov, oziroma preureditev nekaj dotedanjih maloobmejnih prehodov v
mednarodne, ki bi zadovoljili osnovnim potrebam, šele v nuji naj bi napadli z
oboroženo silo, da bi sprostili nekaj mejnih prehodov. Poleg tega je dopolnilni
načrt že dlje časa predvideval tudi zaporo vojašnic z odvzemom vode,
elektrike in telefonskih zvez ter blokado cestnih povezav z barikadami.
27. junija navsezgodaj so se mejam nove države začele približevati kolone
iz Karlovca, Varaždina, na meje so krenile iz Vrhnike in Maribora, da bi zasedle
najpomembnejše mejne prehode: Ljubelj in Brnik, Vič in Šentilj ter Radgono ter
Hodoš in Pince. Predsedstvo republike se je, soočeno s takšno intenzivnostjo
prodiranja, dopoldan istega dne opredelilo, da gre za agresijo na Republiko
Slovenijo ter da naj se slovenske obrambne sile branijo tudi z orožjem.
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Koroška v vojni za
obrambo neodvisnosti
Republike Slovenije
Koroška, pokrajina s pomembnima prehodoma iz osrednje Celjske kotline
proti Avstriji, in od Maribora ob Dravi proti Celovški kotlini, je bila ena od
tistih pokrajin, ki je bila za načrtovalce junijske intervencije JLA pomembna
predvsem zaradi svoje obmejne lege.
Obmejna lega Koroške je določala tudi dotedanjo obrambno postavitev
JLA in Teritorialne obrambe, v nadzor obmejne pokrajine pa sta bili močno
vpleteni tudi milica in Služba državne varnosti. Slednja je z reorganizacijo
v Varnostno–informativni službi (VIS) odpravila nadzor nad »notranjim
sovražnikom«, ne pa tudi drugih operativnih nalog, med katerimi je bil nadzor
mejnega pasu. JLA je tako imela na Koroškem večino sil v obmejnih enotah.
Poveljstvo in podporne enote 67. obmejnega odseka (bataljona), ki se je
raztezal od sredine Dravske doline do Logarske doline, so bili v vojašnici
Bukovje pri Dravogradu. Večina sil bataljona, ki so štele okoli 660 vojakov
(ocene o popolnjenosti so se gibale tudi nižje, od 350 do 489), je bila
razporejena v mejnih stražnicah (karavlah); 1. četa: Bistriški jarek, Košenjak,
Vič, Libeliče, Strojna, Sonjak in 2. četa: Holmec, Reht, Terča, Koprivna,
Logarska dolina. Šolska četa bataljona je bila v vojašnici v Celju. Stražnice
nad Dravsko dolino – Brezni vrh, Kapla, Brezovec in Kapunar – so bile pod
poveljstvom 66. obmejnega odseka, ki je imel sedež v Mariboru. Moštva
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stražnic so zlasti tesno sodelovala z milico, ki je nadzirala mejne prehode:
Radelj, Vič, Libeliče in Holmec, pa tudi maloobmejne prehode. V stražnicah
je bilo okoli 20 do 30 vojakov, ki so služili vojaški rok, poveljnik stražnice pa
je bil običajno vodnik, redko poročnik. Stalno vojaško osebje je imelo precej
stikov z domačim prebivalstvom in dobršen del je bil integriran v življenje
obmejnih skupnosti, ne glede na specifičnosti svojih služb. Koroški najbližja
garnizija JLA v globini prostora pa je bila garnizija v Celju oziroma na vzhodu
v Mariboru, vmes pa garnizija v Slovenski Bistrici.

Urjenje alpskega izvidniškega voda TO v Zgornji Mežiški dolini, 1990. Fotografija je last TO in
KPM.

Navzočnost JLA je dopolnjevala dobra in močno okrepljena TO. Do
preureditve poveljevanja spomladi 1991 je bila organizirana v štiri občinske
štabe TO, ki so bili povezani na ravni pokrajinskega štaba TO s sedežem v
Slovenj Gradcu. TO je imela okoli 2150 pripadnikov, njene specifične naloge
pa so bile poleg obrambe posameznih objektov tudi delovanje v obrambi
prostora, skupaj z rezervnimi silami JLA. V boju za TO, med slovenskimi in
armadnimi silami v letu 1990 je TO doživela hude pretrese. Najprej se je po
prisiljeni oddaji orožja v hrambo v vojašnico v Celju – orožje sta morali oddati
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slovenjgraška in ravenska TO, zaradi prekinitve oddajanja pa sta ga ohranili
dravograjska in radeljska – deloma pasivizirala, njeno vlogo pa je prevzela
skrivna obrambna organizacija, avgusta 1990 legalizirana kot Manevrska
struktura Narodne zaščite. Na Koroškem je imela sprva nekaj deset članov,
organiziranih v dve liniji, vojaško in policijsko, nato pa nekaj sto članov, ki so
vanjo bili vključeni kot zanesljivi iz TO. V štirih mesecih skrivnega delovanja je
organizacija, ki se je pripravljala za odpor proti morebitnemu posredovanju
JLA v Sloveniji, pripravila tudi vrsto skrivnih skladišč orožja, povečini pri kmetih.
V njej so se kalili mnogi, ki so opravljali najpomembnejše dolžnosti v obrambnih
strukturah spomladi 1991. Ob prenosu organizacije v Teritorialno obrambo je
imela 1500 pripadnikov. Njen načelnik Mladen Mrmolja je v začetku oktobra
1990 ocenil, »da so enote narodne zaščite Koroške sposobne resno ovirati
delovanje zasedbenih sil, vendar ne morejo prevzeti iniciative ali v celoti
preprečiti energičnih akcij večjih, predvsem oklopnih enot.«
Šele pozno jeseni 1990, po prenosu vojaškega dela MSNZ v TO, se
je začela obnova TO z reorganizacijo poveljevanja, ki je najprej zadela
pokrajinska poveljstva. V tej reorganizaciji je bil ukinjen pokrajinski štab za
Koroško, njegove pristojnosti pa so bile prenešene na mnogo obsežnejšo
zahodnoštajersko pokrajino s štabom v Celju. Za poveljnika je bil imenovan
rez. kapetan mag. Viktor Kranjc. Nova nova poveljniška struktura TO je imela
nalogo dejanske izvedbe reorganizacije po pokrajinah. Zahodnoštajerska
pokrajina (8. pokrajinski štab teritorialne obrambe – PŠTO) je nastala iz
prejšnjih treh pokrajin in je pokrivala območje 15 občin s prav toliko občinskimi
štabi TO. Marca 1991 je sledila nadaljnja reorganizacija, ki se je nanašala
predvsem na oblikovanje in delovanje občinskih štabov TO posameznih
pokrajin oziroma na oblikovanje novih, območnih štabov, ki so ob zaključku
tega procesa ukinili obstoj nekaterih občinskih štabov. Prav dogovarjanja,
katere občine bodo izgubile svoje štabe in kako rešiti kadrovska vprašanja
presežnih delavcev, so dodatno obremenila tudi pokrajinsko poveljstvo.
8. PŠTO je vstopil v vojno leta 1991 s petimi, neposredno podrejenimi,
območnimi štabi: 81. območni štab s sedežem v Žalcu (združena občinska
štaba Celje in Žalec), 83. območni štab s sedežem v Slovenj Gradcu (združeni
občinski štabi TO Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj
Gradec), 85. območni štab s sedežem v Slovenskih Konjicah (združene TO
občin Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah), 87. območni
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štab s sedežem v Trbovljah (nadomestil je občinske štabe TO Hrastnik,
Laško, Trbovlje in Zagorje ob Savi) in 89. območni štab s sedežem v Velenju
(združeni TO občin Mozirje in Velenje).
Postopno pridobivanje orožja je omogočilo aktiviranje prejšnjih enot, ki so
sicer formalno še ostale del jugoslovanskega obrambnega načrta, vendar so
od tedaj delovale povsem ločeno od JLA in tudi v rastočem nasprotju z njo.
V moštvenem smislu je bila edina sprememba ustanovitev enot za posebne
namene (EPN), v katere so bili preusmerjeni predvsem mlajši vojaki, ki so bili
do takrat razporejeni v rezervnih partizanskih enotah JLA. Tik pred samo
osamosvojitvijo, spomladi 1991, je republiški štab TO začel izvajati drugo
stopnjo preureditve poveljstev TO. Občinske štabe, ki so kazali marsikatero
ostalino nekdanjega občinskega partikularizma, naj bi nadomestili območni
štabi. Dejansko so pokrajinska poveljstva imela podrejenih preveč občinskih
štabov, zahodnoštajerski kar petnajst, da bi jih bilo mogoče učinkovito
voditi, tako da je bilo treba njihovo število zmanjšati. Pokrajinski štab TO je
za Koroško – območje prejšnjih občinskih štabov TO Slovenj Gradec, Ravne,
Dravograd in Radlje – predvidel 83. območni štab TO s sedežem v Slovenj
Gradcu. Za njegovega poveljnika je bil imenovan Viktor Jeromel, dotedanji
poveljnik občinskega štaba TO Slovenj Gradec, načelnik štaba pa je postal
Ožbalt Fajmut.
Poleg povsem organizacijskih vprašanj se je 83. območni štab TO (OŠTO)
že v fazi priprav in usposabljanj vsakodnevno srečeval s pomanjkanjem orožja,
streliva, oblačil drugih tehničnih sredstev za nemoteno delovanje oboroženih
sil. To je bila posledica zaplembe orožja JLA, ki je bilo izvedeno z ukazom
takratnega pokrajinskega poveljnika TO za Koroško. V skladišča JLA v Celju je
bilo odpeljanih 83 ton oborožitve in streliva. Zato je bilo načrtovanje uporabe
enot TO bistveno težje, kot sicer. Operacijsko območje 83. OŠTO je obsegalo
področje Mežiške, Mislinjske in Dravske doline ter mejni pas z Republiko
Avstrijo na severu, kar je predstavljalo 1042 km2, 74.570 prebivalcev in
138 naselij. Prav meja z Republiko Avstrijo je bila izjemnega pomena, saj je
bilo moč pričakovati obsežnejše, tudi bojne, aktivnosti JLA na tem območju.
Cilj JLA in predvsem zveznih oblasti je bil preprečitev formalne razglasitve
samostojnosti, ki se začne s nadzorom nad mejnimi prehodi, uporabo državnih
simbolov in posrednim izvajanjem psihološke ter fizične izolacije Republike
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Slovenije od zahodne Evrope. V primeru uspeha bi slovensko politično vodstvo
le stežka udejanjalo napore mednarodnega priznanja novo nastale države.
Zavedajoč se simbolnega in povsem objektivnega pomena mejnega pasu, sta
se obe strani osredotočili predvsem na to, strateško izjemno pomembno
ozemlje Republike Slovenije. Zato so tako 83. OŠTO kot tudi pripadniki milice
na Koroškem izvajali usposabljanja s posebnim poudarkom zavarovanja
državne meje, bolj znanega pod načrtom Kamen. V ta namen je PŠTO prejel
ukaz RŠTO za izvedbo premika enot, ki so bile na usposabljanju, v bližino
pomembnejših mejnih stražnic. Ukaz se je nanašal predvsem na Koroško,
kjer so s premiki začeli 29. maja 1991. Junija so bile izvedene še nekatere
dodatne mobilizacije, s katerimi je želelo pokrajinsko poveljstvo preveriti
odzivnost. Vendar je bila ta v celotni pokrajini na zavidljivo visoki ravni (85 %).
83. OŠTO je pričakal napad JLA s formacijsko strukturo, v kateri je bilo
razporejenih, vendar ne tudi mobiliziranih, 2163 pripadnikov TO, od tega 163
častnikov, 197 podčastnikov in 1803 vojaki. Štab je v obdobju pred začetkom
spopadov poveljeval kar 29 samostojnim enotam TO, kar je bilo ob predvideni
kadrovski in infrastrukturni podprtosti štaba na meji zmogljivega. Vendar
se je število mobiliziranih pripadnikov TO in posledično število enot, katerim
je poveljeval 83. OŠTO, nenehno povečevalo. Konec junija 1991 je bil štab
odgovoren za poveljevanje kar 42 enotam, skupaj 1907 pripadnikom TO.
Kakor drugod po Sloveniji, je tudi na Koroškem obrambno načrtovanje
potekalo že vso pomlad 1991. Obrambna postavitev na Koroškem je
predvidevala predvsem obrambo in nadzor smeri Velenje–Mislinja–Slovenj
Gradec–Dravograd, ki je bila ocenjena za najverjetnejšo smer posredovanja
JLA, za obrambo te linije pa so bili pripravljeni tudi obrambni načrti. V skladu
z njimi naj bi komunikacijo zaprli v bližini Spodnjega Doliča. Poleg tega so bile
posebne pozornosti in načrtovanja deležne tudi obmejne stražnice, ki bi jih
bilo treba v določenih pogojih prevzeti. Obrambni načrti organov za notranje
zadeve so bili predvsem povezani z navodili Republiškega sekretariata za
notranje zadeve (RSNZ) v Ljubljani; pripravljali so se za izvedbo vseslovenskih
načrtov, za katere so bili pristojni. Zaradi obmejne lege je bil velik poudarek
namenjen obmejnemu pasu in nalogam policije v zvezi z nadzorom in
delovanjem v zvezi z mejo. Na koroškem odseku sta po izhodiščih akcije
KAMEN načrt izdelala Štefan Šemrov in Zlatko Halilovič.
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Organizacija ministrstva za notranje zadeve pa je ostala enaka. Uprava za
notranje zadeve v Slovenj Gradcu s kriminalistično službo in inšpektoratom
milice, ki jo je vodil Zvone Ulcej, je bila pristojna za celotno območje Koroške.
Miličniki so delovali v okviru postaj Slovenj Gradec, Ravne, Dravograd in
Radlje, oddelkov milice Podvelka, Muta, Prevalje, Mežica, Črna, prometne
policije Slovenj Gradec in postaj mejne milice Vič, Holmec in Radelj. Poleg
vzdrževanja javnega reda in miru so pripadniki organov za notranje zadeve
dobivali vedno več varnostnih nalog, povezanih z osamosvajanjem: nadzor
mejnega pasu in obmejnih enot, priprava načrtov za vzpostavitev zasilnih
mejnih prehodov, spremljanje gibanja vozil JLA, operativno varovanje
ključnih javnih objektov. Posebna enota milice (PEM), ki je bila organizacijsko
3. četa celjskega bataljona PEM, je bila vedno pogosteje pozivana na
urjenje in postavljena v pripravljenost. Njeno delo je v okviru svojih pooblastil
dopolnjevala mreža VIS, ki je bila na Koroškem v pristojnosti območnega
vodstva v Mariboru. Hkrati je bila za Koroško pristojna koordinacijska
podskupina za primer izrednih razmer v Celju, ki jo je vodil poveljnik 8. PŠTO,
mag. Viktor Kranjc.
Dejavnosti milice pred spopadom segajo v mesec junij leta 1990, ko
so njeni pripadniki začeli sistematično opazovati vse objekte JLA kot
tudi dejavnosti njenih pripadnikov. Ti postopki so potekali v sodelovanju s
pripadniki obveščevalnih služb ter ob pomoči požrtvovalnega lokalnega
civilnega prebivalstva. Nenehno se je ugotavljalo število vojakov v posameznih
objektih, njihova oborožitev ter dejavnosti, predvsem pa stanje morale med
njimi. Poleg tega je milica delovala pri zavarovanju vseh pobeglih slovenskih
vojakov iz JLA. Pripadniki milice, tako aktivna kot rezervna sestava, so se
prav tako nenehno dodatno usposabljali. Temeljna naloga slovenske policije
je bila ohraniti nadzor nad mejnimi prehodi tudi v primeru odkrite agresije
JLA. Temeljna naloga Uprave za notranje zadeve je bila izvajati koordinacijo
tako znotraj lastnega sistema vodenja in poveljevanja kot tudi v načrtovanju
sodelovanja s pripadniki TO. Nespremenjena organizacijska struktura
v času pred in med vojno je bila pomenila prednost pri organiziranju,
koordiniranju in izvajanju akcij pripadnikov slovenske milice na Koroškem. V
času vojne je Uprava za notranje zadeve Slovenj Gradec izvedla le popolnitev
z rezervno sestavo ter aktivirala posebno enoto milice, ki je bila dodatno
usposobljena in opremljena za izvajanje diverzantskih akcij. Prav ta enota
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je opravila zavarovanje na vseh mejnih prehodih ter zamenjala nekdanje
državne simbole z novimi slovenskimi simboli. Poleg tega so opravili vse
naloge, ki so se nanašale na prebežnike in vojne ujetnike, s katerimi so
bili opravljeni razgovori. Pri zbiranju podatkov ter sistematičnem rušenju
sistema mobilizacije JLA so bistveno vlogo odigrali pripadniki MSNZ
oziroma posamezniki, delavci tedanjih občinskih sekretariatov za ljudsko
obrambo. Posledično enote JLA niso imele možnosti dodatne popolnitve
in so razpolagale s točno omejenim številom vojakov, ki so bili nato
prerazporejeni na posamezne objekte in položaje. Takšni ukrepi so bistveno
pripomogli k čim bolj natančnemu načrtovanju ter oblikovanju učinkovitih in
odločnih akcij.

Vojna!
Načrt posredujoče JLA je bil zaradi omejenih in specifičnih ciljev precej
drugačen. Predvsem je za zaporo mejnih prehodov nameravala izkoristiti
sile, ki jih je imela na samih stražnicah ob meji.
JLA je imela na Koroškem specifično razporeditev, ki se je neposredno
nanašala na tedanjo jugoslovansko doktrino varovanja državnih meja in
vlogo JLA pri tem. Posledično so bili pripadniki JLA razporejeni v mejnih
stražnicah na 15 lokacijah s svojim poveljstvom v Bukovju pri Dravogradu.
Mejne enote so na območju 83. OŠTO pripadale 67. obmejnemu bataljonu
in 66. obmejnemu bataljonu. 67. obmejni bataljon, ki je imel poveljstvo
v Bukovju, je bil sestavljen iz dveh obmejnih čet, ki sta bili sestavljeni iz
posadk obmejnih stražnic. Prva obmejna četa 67. obmejnega bataljona je
predstavljala posadke šestih obmejnih stražnic, druga obmejna četa istega
bataljona pa so bile posadke petih stražnic. Preostale štiri stražnice, ki so
se še nahajale v rajonu 83. OŠTO, so bile del 66. obmejnega bataljona
s poveljstvom v Mariboru. Vse omenjene enote so bile stoodstotno
popolnjene, posadke stražnic Vič, Holmec, Reht in Brezovec pa so bile
še dodatno okrepljene z vojaki in častniki neposredno pred začetkom
spopadov, 24. junija 1991. Tako je 67. obmejni bataljon 27. junija 1991
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štel 662 sodobno oboroženih pripadnikov, od tega 29 podčastnikov in 18
častnikov. Pri tem je treba upoštevati, da so obmejne enote praviloma
popolnjene z boljšimi vojaki, ki so se ne dolgo pred dogajanjem dodatno
urili v streljanju. JLA oziroma njene enote na stražnicah so izvedle tudi
dodatne ukrepe globinskega zavarovanja meje: izdelani so bili dokaj dobri
zaklonilniki za ognjeno delovanje v neposredni bližini stražnic. Vse stražnice
so imele pazljivo izbrane dominantne lokacije za morebitni spopad z
nasprotnikom.
Te sile je pri nekaterih stražnicah, ki so pokrivale mejne prehode, sredi
junija 1991 okrepila z novim moštvom, ki naj bi se tam urilo, prihajalo pa
je iz vojašnice v Celju. Moštvo stražnic se je približalo mejnim prehodom
že takoj prvi dan po razglasitvi neodvisnosti Slovenije. Prve zaostritve so
se začele prav zaradi postavljanja novih mejnih oznak Republike Slovenije
na mejnih prehodih in zamenjave zastav z državnimi zastavami Slovenije.
Vsaj nekatere obmejne enote JLA so 25. junija dobile ukaz, da ne dovolijo
zamenjave zastave in napisa, ki je označeval začetek državnega ozemlja,
tako da so ga, kot na mejnem prehodu Vič, celo fizično varovali.

Cestna ovira pri Votli peči, 27. 6. 1991. Foto: B. Kumprej.
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Osamosvojitev so slovenske obrambne sile pričakale pripravljene. Načrti
za različne možnosti poteka osamosvojitve so bili izdelani. Že nekaj dni pred
iztekom šestmesečnega roka – osamosvojitev je bila napovedana za 26. junija
– so povečali stanje pripravljenosti, da bi zavarovali morebitne izpade. 23.
junija je milica dobila ukaz: »Izvršite 50 % mobilizacijo vojnoorganizacijskih enot
milice za opravljanje mirnodobnih nalog milice.« Dan pozneje je bila ukazana
»stoodstotna mobilizacija vojnoorganizacijskih enot milice, kriminalistične
službe za neprekinjeno operativno in preventivno delo na terenu in skupnih
služb za neprekinjeno oskrbo vseh angažiranih enot«. Rezervni miličniki so
okrepili tako milico na postajah kot tudi v posebni enoti milice. Milica je 25.
junija morala začeti nadzorovati javne objekte, glede na načrt Kamen pa tudi
mejo, tako da bi tudi na Koroškem lahko zagotovili alternativni mejni prehod.
Kriminalistična policija je dobila nalogo, da se pripravi na obravnavanje vseh
kaznivih dejanj, ki bi bila povezana z osamosvojitvijo Slovenije. Uvedeno je bilo
troizmensko delo vseh delavcev kriminalistične službe in oblikovane ekipe
za ogled krajev kaznivih dejanj. Postaje milice so dobile nalogo doslednega
legitimiranja, pregledovanja vozil, pa tudi »nadzor nepravilnega varovanja
orožja TO v gostiščih«.
TO je bila dobila nalogo, da nekatere enote vpokliče že pred 17. junijem,
predvsem so to bile enote za posebne namene, ki so se okoli 24. junija
tudi preoborožile z orožjem iz uvoza, dobile pa so tudi nekaj protioklepnega
orožja. Za zagotavljanje osnovnega zavarovanja je bilo na območju 83.
območnega štaba do 24. junija pod orožjem 274 pripadnikov, 25. junija se je
število dvignilo za 50 pripadnikov. V skladu z načrti je območni štab, ki je vodil
enote TO na Koroškem, naglo izvedel mobilizacijo. Zaradi vojne nevarnosti je
bila množična mobilizacija izvedena 26. junija, ko se je število pripadnikov TO
dvignilo na 1058. Štab je razpolagal s kar 28 enotami različne strukture in
številčnosti. Čez dva dni, na dan spopada na Holmcu in pred Dravogradom,
je bilo mobiliziranih pripadnikov TO že 1648. Razpolagali so s 126 vozili.
Takrat je razmerje do lokalno navzočih vojakov JLA preseglo razmerje 3 : 1.
Preskrba tolikšnega števila vojakov s hrano je zahtevala veliko napora, tako
da so se marsikdaj enote znašle tudi same, nesebično pa so jim pomagali
prebivalci, gostinski in pekarski obrati, kjer so se trenutno zadrževale.
Enako zahtevno je bilo vodenje tolikšnega števila enot, zlasti ker so enote
razpolagale le z manjšim številom radijskih zvez; množično so pri poveljevanju
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uporabljali stacionarno telefonsko mrežo, pomembne pa so bile tudi radijske
zveze, ki so jih posedovali milica oziroma organi za notranje zadeve. Težave
pri vodenju enot so člani štaba reševali tudi s postavljanjem pooblaščenih
koordinatorjev ter osebno navzočnostjo na posameznih točkah spopadov
oziroma zaostritev. Prav zaradi sinergije prednosti organov za notranje
zadeve in TO je bilo delovanje slovenskih obrambnih sil uspešnejše.
Načrt JLA je za območje Koroške predvideval zasedbo mejnih prehodov s
pomočjo sil, ki bi prišle iz Maribora, ter obmejne vojske iz stražnic. Da je bila
predvidena hitra zasedba najpomembnejšega mejnega prehoda Vič, kaže
dejstvo, da je že 27. junija okoli 13. ure helikopter JLA izkrcal skupino mejnih
miličnikov in vojakov na nogometnem igrišču v Dravogradu. Namenjeni so bili
proti Viču, skupaj s kolono, ki pa je bila tedaj še daleč v Dravski dolini. Miličniki
in pripadniki TO so jih obkolili in takoj prisilili k vdaji, le dva sta se zatekla v
vojašnico Bukovje.
Dne 27. junija zjutraj se je iz vojašnice v Mariboru odpravila močnejša
oklepno–motorizirana kolona in se usmerila proti Koroški. Štela je samohodni
top, 9 tovornjakov, 7 oklepnih vozil (5 BOV), 4 terenska vozila (pinzgauerje).
Zaradi postavljenih blokad se je usmerila na cesto po desnem bregu Drave,
torej skozi Ruše, kamor pa tank ni mogel slediti, prebila blokado pri Rušah
in nadaljevala pot proti zahodu. Jasno je postalo, na kar je opozoril tudi VIS,
da se je napotila na Koroško, kjer je bil najpomembnejši mejni prehod Vič na
regionalni cesti Maribor–Velikovec. Na kolono je koroško območno poveljstvo
opozoril že vodja koordinacijske podskupine preko svojega sodelavca v VIS in
ta je prenesel opozorilo na policijske strukture in na območni štab TO.
Na poti kolone je stala le blokada pri Ožboltu, nebranjena kot ostale, saj
ukaz, da je treba blokade braniti, še ni bil izdan. Takoj so odredili postavitev
blokade v Radljah, Spodnji Vižingi in pri Vuzenici, da bi kolono zaustavili.
Blokada pri Vižingi je bila bolj improvizirana in je kolono zadržala za tri ure,
do srede popoldneva. Kolona se je okoli 16. ure pojavila pred že postavljeno
blokado na Karavaniku tik za križiščem za Muto in Vuzenico. Enoti TO, 2. četa
62. Koroškega odreda pod poveljstvom Vladimirja Lorencija in četa EPN
pod poveljstvom Jožeta Petriča sta vztrajali v blokadi. Stekla so pogajanja
med poveljnikom odreda Brankom Kakerjem in podpolkovnikom Ralevićem
ter polkovnikom Filipovićem, med katerimi so se dogovorili, da se kolona
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Stoječo kolono na Karavaniku so obstopili tudi prebivalci Mute in Vuzenice. 27. 6. 1991. Foto:
K. Waltl.

ne bo premaknila z mesta. Toda zvečer okoli 22. ure je kolona naenkrat
krenila po cesti proti Muti, po poljski poti obšla zasedo in blokado ter se

Zapora na Mariborski cesti v Dravogradu, 4. 7. 1991. Foto: K. Waltl.
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odpeljala proti Dravogradu. Po sporočilu, da je kolona blokado prebila, je
milica postavila cestne blokade pri Trbojah, nato pa skupaj z milico, TO in
civilnimi strukturami pripravila zaporo na cesti 1 km pred Dravogradom,
prav nasproti vojašnice Bukovje. Tam se je kolona 28. junija zjutraj ustavila,
saj je bilo v blokadi veliko vozil, težkih predmetov, situacija na terenu pa ni
dopuščala njenega obhoda.
27. junija ponoči so slovenske sile dobile nalogo, da v skladu z načrtovanimi
cilji napredujejo proti mejnim prehodom in jih nekaj zagotovijo za potrebe
Slovenije, tako politično–strateške kot dokaz, da operacija JLA ni uspela,
kot zaradi nujnih potreb, tj. preskrbovalnih in odprtih poti za sodelovanje.
Na koroškem koncu je za to bil predviden mejni prehod Holmec, ki je bil za
jugoslovanske sile težje dosegljiv, hkrati pa prehoden tudi iz osrednje Slovenije
po cesti preko Smrekovca in Mežice. Povelje za napad je dal 8. PŠTO v Celju,
enako kot je dobila nalogo sodelovanja v načrtu KAMEN II tudi milica Uprave
za notranje zadeve Slovenj Gradec. Območni štab TO je hkrati načrtoval tudi
napad na kolono JLA pred Dravogradom, ki je predstavljala največjo grožnjo
na Koroškem. Za delovanje na Holmcu je štab, ki je vodil kar 28 enot, postavil
svojega pooblaščenca Maksa Gorenška in za to že zvečer 27. junija oddvojil
potrebne sile. Silam pred Dravogradom naj bi poveljeval štab sam.
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III.
Boj za mejni prehod
Holmec

Geografske značilnosti Holmca – območja spopada – so bile močno v prid
pripadnikom JLA, ki so bili nameščeni v stražnici. Mejni prehod se namreč
nahaja na dnu sicer suhe doline, medtem ko je bila stražnica v neposredni
bližini (200 metrov), vendar na nekaj deset metrov višji legi. S te dominantne
točke so imeli vojaki JLA neposreden nadzor nad dogajanjem v dolini, še
posebej nad objekti milice ter mejnim pasom.
Spopad med enotami milice na mejnem prehodu Holmec in pripadniki
JLA je bil neizbežen, saj je imela zvezna oblast namen zavzeti in zapreti mejne
prehode, kar naj bi izvedli pripadniki zvezne milice ob podpori JLA oziroma
posadk v stražnicah. Naloge slovenske milice in TO pa so bile diametralno
nasprotne. Zato so se začele razmere na vseh mejnih prehodih postopoma
zaostrovati.
Praviloma v stražnici Holmec ni bilo več kakor 40 vojakov, vendar temu
junija 1991 ni bilo tako. Enota je bila dodatno popolnjena s pripadniki iz Celja,
ki so bili pod vodstvom poročnika Selmana na podčastniškem usposabljanju.
Tako je bilo 25. junija 1991 na stražnici Holmec skupaj 62 pripadnikov JLA,
od tega dva častnika, dva podčastnika in 58 vojakov. Dodatni vojaki so v
času usposabljanja na območju okoli stražnice izkopali zaklonišča ter izvedli
maskiranje posameznih položajev. Zaradi nenehnega spreminjanja aktivnosti
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pripadnikov JLA se je okrepila tudi posadka milice na mejnem prehodu. Od
25. junija 1991 je delo na mejnem prehodu Holmec praviloma opravljalo 17
miličnikov. Kljub mesecem političnih napetosti pa neposredne napetosti med
miličniki in vojaki ni bilo mogoče zaznati. Prav tako je potekalo tesno in nadvse
prijateljsko sodelovanje med prebivalci samega Holmca in vojaki, ki so okoliškim
kmetom radi priskočili na pomoč. Poveljnik obmejne stražnice Šabić je živel v
Sloveniji že vrsto let, zato ni bil prav nič navdušen nad zaostrovanjem razmer.
Vlogo in pomen lokalnega prebivalstva pri organiziranju in vodenju
spopadov lepo opišejo spomini Ivana Vušnika. »Že spomladi smo se v
sodelovanju z občinskim vodstvom TO dogovorili, da bom spremljal vse
dogodke v stražnici Holmec, saj sem bil neposredni sosed stražnice in
užival med vojaki kot tudi poveljniki velik ugled, imeli pa smo zelo prijateljske
odnose. Tako so odgovorne osebe v TO vsaj enkrat tedensko klicale v naš
dom. Celotna družina se je trudila pridobiti kar največ podatkov. Moj sin,
ki je imel takrat 13 let, je hodil k vojakom na košarko; ker je imel dostop
v stražnico, je pripravil skice in zbral vse mogoče podatke, ki so bili nato
posredovani naprej. Za sporočanje podatkov smo imeli posebne šifre, ki so
predstavljali oborožitev, število vojakov in njihove aktivnosti. Ko se je bližal
mesec junij, so se stvari zelo zaostrile. V stražnici so jim ukinili vse stike
z okolico, ni bilo več televizijskih in radijskih sprejemnikov, prav tako niso
dobili več nobenih časopisov. 25. junija 1991 me je v večernih urah obiskal
poveljnik Šabić v spremstvu poročnika Selmana, ki je vodil usposabljanje
bodočih podčastnikov. Pogovarjali smo se o prihodnosti in zaupala sta mi,
da jima ni do spopadov, vendar so ukazi drugačni ...«

26. junij 1991 – prvi dan v neodvisni Sloveniji
Tega dne so miličniki mejnega prehoda Holmec ob 7.30 ob prisotnosti
posebne miličniške enote dvignili slovensko zastavo. Dvigu zastave so sledile
reakcije pripadnikov JLA. Vojaki so polno oboroženi začeli zavzemati položaje
v okolici stražnice. Poleg klasičnega pehotnega orožja so bili oboroženi z
ročnimi minometi, ki se uporabljajo zgolj za ofenzivno delovanje na objekte. Na
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Mejni prehod Holmec po zamenjavi državnih simbolov, 27. 6. 1991. Foto: Eggenberger.

strani JLA so sledili različni vojaški postopki, ki so jasno nakazovali sovražnost.
Glede na to ravnanje je bil spopad med miličniki in pripadniki JLA neizbežen.
Miličniki so naprej opravljali običajne postopke na mejnem prehodu, čeprav
je bilo čutiti veliko napetost med njimi. Razlog je bil v njihovem položaju, saj
bi bili v primeru napada JLA povsem brez kritja in dodatnega zavarovanja
ter zato lahka žrtev. Poveljstvo nad okrepljeno posadko miličnikov, ki jo je
poleg redne sestave okrepila enota PEM z 12 miličniki, je 26. junija 1991
prevzel Otokar Praper, medtem ko je bil za širše zavarovanje in koordinacijo
delovanja miličnikov na mejnem prehodu Holmec določen inšpektor Zlatko
Halilovič. Za oba se je vodstvo Uprave za notranje zadeve v Slovenj Gradcu
odločilo zaradi dolgoletnih izkušenj na področju delovanja in usposabljanja
miličnikov. Njuna naloga je bila voditi miličnike ter poskušati s pomočjo
pogajanj preprečiti spopad na mejnem prehodu Holmec. Vzpostavljene
so bile tudi neposredne zveze z začasnim štabom oziroma Halilovičem ter
posredno z Upravo za notranje zadeve v Slovenj Gradcu. Kljub temu da so se
pripadniki JLA pripravljali na zasedbo prehoda, do spopada 26. junija 1991 ni
prišlo. Napetost med miličniki na mejnem prehodu je postopoma naraščala,
izvzeto je bilo tudi orožje in strelivo, potekale so priprave za morebiten odziv
33

Boj na Holmcu 27. - 28. junij 1991

na napad JLA. Možno je bilo opaziti nočno opazovanje drug drugega, saj so
bili položaji JLA in sama stražnica ter objekt mejnega prehoda oddaljeni le
nekaj sto metrov.

27. junij 1991 – priprave na spopad
Že zjutraj so se nadaljevale priprave JLA. Stražnico je zapustila še ena
skupina do zob oboroženih vojakov. Ob 9.30 je odšel slovenski carinik na
avstrijsko stran meje, da bi se z avstrijskimi kolegi dogovoril za organiziranje
skupnega piknika. Vendar se je takoj vrnil z informacijo in zagotovili
Avstrijcev, da naj bi JLA v popoldanskih urah napadla mejni prehod. O tem
je bilo takoj obveščeno poveljstvo v Slovenj Gradcu in štab TO. Že ob 12.
uri pa sta dva vojaka na položaj začela postavljati tudi netrzajna topa ter ju
usmerila v poslopje mejnega prehoda Holmec. Ostali vojaki so nadaljevali s
postopki obkoljevanja mejnega prehoda, pri čemer so zavzeli pomembnejše
dominantne položaje v okolici in proti miličnikom usmerili svoje puške in

Stražnica Holmec po spopadu, 28. 6. 1991. Foto: B. Kumprej.
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mitraljeze. Okoli 15. ure je v bližini stražnice Holmec pristal vojaški helikopter,
iz katerega sta izstopila poveljnik čete obmejnega bataljona poročnik Dragić
in polkovnik Stanevski iz korpusnega štaba JLA v Mariboru, ki je s seboj
prinesel kopijo ukaza z naslovom Metodični postupak o zatvaranju graničnog
prelaza. Ukaz je bil podpisan in zapečaten s pečatom poveljstva 5. vojaškega
območja, vendar brez podpisov odgovornih oseb. Po pogovorih je poročnik
Dragić ostal v stražnici v vlogi koordinatorja poveljevanja. Kmalu po predaji
pisnega ukaza je preko radijske zveze sledilo povelje neposredno nadrejenega
štaba iz Bukovja. V skladu z obema ukazoma morajo pripadniki milice na
mejnem prehodu Holmec v petnajstih minutah po izreku ultimata zapustiti
mejni prehod. Če se to ne zgodi, sledijo opozorilni streli iz avtomatskega
orožja ter strel iz netrzajnega topa. JLA je predvidevala, da so to zadostni
ukrepi, s katerimi bo zlomila moralo miličnikov ter jih prisilila k umiku. Ukaz je
izrecno omejeval streljanje v žive cilje in tovrstno ravnanje pogojeval izključno
z nujno potrebo. Starešine JLA so se po ogledu območja mejnega prehoda
Holmec odločile za zavzetje bojnih položajev, pri čemer so povsem obkolili
mejni prehod. Seveda teh podatkov pripadniki slovenske milice niso imeli,
zato je bil njihov položaj skrajno nezavidljiv. Vsaj deloma je napetost med
miličniki sprostila novica o zagotovljeni dodatni podpori s strani TO. Ta naj bi
izvedla široko obkolitev vseh položajev JLA ter v primeru napada na mejni
prehod izvedla napad izza hrbta. V skladu z predvidenimi postopki JLA je
pozno popoldne, približno ob 17.10, mejni prehod obiskal poveljnik stražnice
Šabić v spremstvu še treh vojakov. Oba sta bila v polni bojni opremi. Ustavila
sta se na pri tabli, ki je označevala začetek mejnega pasu in začela pogovor
s poveljnikom miličnikov na mejnem prehodu.
Poveljnik Praper se pogovora dobro spominja: »Šel sem proti Šabiću in
mu v šali dejal: »Saj bi te povabil na kavo, vendar si prišel z vojaki in oborožen
in tako ne moreš na mejni prehod.« Vojaki so se obrnili in naju zapustili
sama. »Vi nimate pristojnosti za varovanje zelene meje, naše pristojnosti
pa so jasno opredeljene in varovanje meje je naša povsem zakonita naloga.
Sedaj pa mi povej, po kaj si prišel …« Malo je začel mečkati, nato pa mi je
povedal, da ima navodilo, da moramo v petnajstih minutah izprazniti mejni
prehod, v nasprotnem primeru bo prišlo do oboroženega spopada. Pojasnil
sem mu, da je on kot tuji vojak že na mejnem prehodu in s tem na tujem
območju. Pojasnil sem mu, da imamo tudi mi svojo vojsko TO in da je ta že
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zasedla nove bojne položaje, ki so povsod okoli stražnice. »Kar začnite«, sem
mu rekel, »in videl boš, da bo vas vsako minuto manj, nas pa bo iz minute v
minuto več, ker prihajajo borci TO že iz cele doline.« Bilo mu je nerodno in
potil se je, da mu je izpod čelade tekel znoj. Dodatno sem mu pojasnil, kot
starešina starešini, da umika ne morem izvesti na lastno pest, da imava
oba nadrejene, s katerimi se je potrebno posvetovati, in zato v naslednjih
petnajstih minutah mejnega prehoda ne bomo zapustili.«
Po tem kratkem pogovoru se je poveljnik karavle Šabić obrnil in se vrnil
skupaj s svojim spremstvom v stražnico, poveljnik Praper pa je takoj ob
prihodu na mejni prehod sporočil pravkar postavljeni ultimat na sedež Uprave
za notranje zadeve v Slovenj Gradec. Vodstvo se je brez večjega posvetovanja
odločilo, da mora posadka mejnega prehoda Holmec vztrajati na položajih.
Takrat je že bila aktivirana tudi TO, ki je začela z izvajanjem širše obkolitve, s
katero bi JLA spravili v obkolitveni položaj. V pogovoru je načelnik inšpektorata
milice Slovenj Gradec Mirko Kokol predlagal zavlačevanje s pogajanji, s čimer
bi lahko pripadniki TO tudi dejansko zasedli bojne položaje, še preden bi prišlo
do samih spopadov med milico in JLA. Vendar to ni bilo več mogoče. Točno ob
17.47 so vojaki izstrelili dva opozorilna strela v nadstrešek mejnega objekta,
minuto zatem pa so že rafalno streljali predvsem v streho mejnega objekta
in v izobešeno slovensko zastavo. Vsi miličniki, ki jih je bilo takrat na mejnem
prehodu 15, so pripravili orožje in zasedli svoje predhodno izbrane položaje.
Vendar streljanja nazaj ni bilo. Prvi razlog je bil, da za ognjeno delovanje ni
bilo ukaza oziroma JLA prav tako ni neposredno streljala na miličnike,
drugi pa, da so bile količine orožja in streliva, ki je bilo v tistem trenutku na
razpolago na mejnem prehodu, omejene. Streljanju iz lahkega pehotnega
orožja sta sledila strela iz netrzajnega topa. Prvi strel je bil usmerjen preko
strehe mejnega objekta, drugi pa je zadel hrast v neposredni bližini mejnega
prehoda. Po zadnjem topovskem strelu je nastopila tišina. Pripadniki JLA so
želeli demonstrirati svojo ognjeno moč, kar jim je nedvomno uspelo, ni pa
jim uspelo doseči zastavljenega cilja: s psihološkim pritiskom ter posrednim
bojnim delovanjem prisiliti miličnike k umiku. To je bilo nedvomno veliko
presenečenje za pripadnike JLA, zaradi katerega s spopadi niso nadaljevali.
Drug razlog, da JLA ni več delovala po položajih miličnikov na mejnem prehodu,
pa so bile aktivnosti TO, ki je začela izvajati že napovedane ukrepe širokega
obkoljevanja tako stražnice, položajev JLA in mejnega prehoda Holmec. Za
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to nalogo je bila najprej določena 1. četa 62. koroškega odreda, ki ji je tedaj
poveljeval Zdravko Fajmut. 26. junija 1991 je zaradi dogajanja na Holmcu
prejel ukaz iz 83. OŠTO oziroma od poveljnika 62. koroškega odreda, Branka
Kakerja, da je potrebno izvesti premik te enote na Holmec za širšo blokado
mejnega prehoda. Enota se je v zgodnjih jutranjih urah že odpravila z zbirnega
mesta proti Holmcu. Ob prihodu v bližino se je poveljnik 62. koroškega odreda
odločil za oblikovanje improviziranega štaba na kmetiji Kralj, slab kilometer od
mejnega prehoda in stražnice, na vrhu vzpetine. Ta položaj je omogočal skoraj
popoln pregled nad razmerami v dolini oziroma nad položaji miličnikov kot tudi
pripadnikov JLA. Po prihodu enote k štabu je sledila popolnitev orožja z bojnim
strelivom in preverjanje pripravljenosti orožja. Ti ukrepi so tudi med pripadniki
TO vzbudili dvom o mirnem reševanju razmer. Poveljnik Kaker si je ogledal
mejni prehod v jutranjih urah 26. junija 1991 z namenom, da izkaže podporo
miličnikom v mejnem objektu, saj je bila 1. četa 62. odreda pripravljena tudi
za ognjeno delovanje, če bi to bilo potrebno. Po preživeti noči na položajih sta
se nervoza in napetost dvigovali tudi med pripadniki TO. Vse bolj je namreč
kazalo, da bo dejansko prišlo do oboroženega spopada s posadko v stražnici.
Poveljnik odreda Kaker se zelo živo spominja tedanjih priprav pred
spopadom. »Zaradi čakanja je nervoza nenehno naraščala. Posamezni vojaki
so prišli k meni z vprašanjem, ali bo res vojna, ali se bomo res udarili. Moj
odgovor je bil vedno: »Mi smo danes tu, da se bomo tudi udarili, če bo treba,
ker tujega ne bomo pustili na naše ozemlje.« Vojaki so menili, da imamo
preslabo oborožitev, kar je v veliki meri držalo, saj so nam orožje, s katerim
smo se usposabljali v času razorožitve TO leta 1990 zaplenili in odpeljali v
Celje. Tako je naša enota razpolagala z rezervno oborožitvijo, v katero vojaki
niso imeli velikega zaupanja. Poleg tega enota ni razpolagala z nikakršnim
protioklepnim orožjem, niti z eno ročno bombo, mitraljezi – šarci pa so
bili še iz leta 1942 z nemškim nacističnim grbom na zaklepu. Stanje naše
oborožitve je v veliki meri načenjalo bojno moralo enote. Zato sem vojakom
pojasnjeval našo nalogo in ta je bila pomoč miličnikom, ki se nahajajo v kotlu
– na mejnem prehodu. »Za naše fante bomo pa že zmogli …«
Ko se je po izteku postavljenega ultimata začel napad na mejni prehod,
se je poveljnik 1. čete 62. odreda Zdravko Fajmut odločil za premik bližje
položajem pripadnikov JLA. Poveljnik oddelka 30 mož je bil Zdravko Fajmut.
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Namen pripadnikov TO je bil opozoriti na njihovo prisotnost ter razbremeniti
koncentrirani ogenj pripadnikov JLA na mejni prehod. Za uporabo orožja
takrat ukaz ni bil izdan. Enota se je postopoma spustila po cesti proti
zgradbi mejnega prehoda, ko se je najprej zaslišal poziv k umiku. Takoj
zatem so pripadniki JLA odprli gost ogenj. Enota se je hitro umaknila v
zaklon za železniško progo, vendar niso odgovorili z ognjem. Po polurnem
obstreljevanju so izvedli umik ter se okoli 18.30 vrnili na izhodišče, položaje
pri kmetu Kralju. Čeprav do medsebojnega spopada med TO in JLA ni prišlo,
je bil cilj dosežen. Pripadniki JLA so opazili prisotnost enot TO in njihovo
pripravljenost na morebitni poseg v spopad, če bi to bilo potrebno, ter veliko
verjetnost skorajšnje zunanje obkolitve s strani TO. Vzporedno so potekale
številne aktivnosti tudi na strani miličnikov. Takoj, ko je Uprava za notranje
zadeve v Slovenj Gradcu prejela sporočilo poveljnika mejnega prehoda
Holmec o izdanem ultimatu, je bil s strani vodstva milice izdan ukaz o dodatni
mobilizaciji ter oblikovanju enote, ki bo priskočila na pomoč miličnikom na
Holmcu. Za to nalogo je bil določen Zlatko Halilovič, ki je v nekaj urah sestavil
enoto 62 miličnikov s postaj milice Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in
miličniških oddelkov Mežica in Črna. Med njimi so bili pripadniki aktivnega
in rezervnega sestava, kar sicer v tedanjih razmerah ni igralo prav nobene
vloge. Z vso bojno opremo je tako oblikovana enota izvedla premik v bližino
Holmca. Določeno je bilo zbirno mesto pri penzionu Poljana. Ob 21. uri sta
se v penzionu Poljana srečala oba koordinatorja: za miličnike Zlatko Halilovič
in za enote TO Maksimiljan Gorenšek. Uskladila sta podatke ter osnovne
načrte. Zaradi kroničnega pomanjkanja zvez v strukturah TO (zvez niso
imele ne enote in ne štab) sta se dogovorila za tesno sodelovanje. Miličniki
so vsaj v omejenem obsegu zagotovili zveze za štab TO, saj so bili pred tem
njegovi člani prisiljeni komunicirati s 83. OŠTO kar po klasični telefonski liniji
kmeta Kralja. Opolnoči je Zlatko Halilovič ob spremstvu Branka Brezovnika
obiskal miličnike na mejnem prehodu. Enote JLA niso blokirale dostopa po
cesti in nihče ju ni ustavljal, čeprav sta se peljala le nekaj sto metrov mimo
položajev JLA. Poveljnika mejnega prehoda sta obiskovalca seznanila z vsemi
postopki, ki so potekali v zaledju. Uskladili so prihodnje delovanje posadke
na mejnem prehodu z akcijami TO, se pripravili na zelo verjeten spopad že
naslednje jutro in s pomočjo podatkov miličnikov ponovno dopolnili zemljevid
razmestitve enot JLA okoli mejnega prehoda. Miličnikom sta dostavila
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tudi hrano, strelivo in nekaj orožja. Ob dejstvu, da cestna povezava ni bila
blokirana, se je inšpektor Halilovič po vrnitvi na Poljano odločil za dodatno
okrepitev posadke miličnikov v mejnem prehodu. S štirimi terenskimi vozili
ter osmimi zaboji streliva za avtomatske puške in puškomitraljeze se je na
položaje mejnega prehoda namestilo dodatnih 20 miličnikov.

Načrtovanje spopada
Odločitev za napad na stražnico Holmec je sprejel 83. OŠTO na podlagi
predhodno pridobljenih informacij. 27. junija 1991 ob 13. uri so pripadniki 115.
protidiverzantske čete obkolili in zajeli posadko helikopterja v Dravogradu.
Izkazalo se je, da so to bili pripadniki zvezne milice (13 miličnikov), ki so bili
poslani na Koroško, da zaprejo državno mejo z Republiko Avstrijo. Zajeti
miličniki so bili pripeljani v Slovenj Gradec, kjer je bilo opravljeno zaslišanje.
Nato so bili predani pristojnim organom za notranje zadeve. Bistvenega
pomena je bila zajeta dokumentacija, ki se je nanašala na ukrepe in postopke
ter pooblastila za zavzetje mejnih prehodov. Predviden je bil splošen postopek,
ki so ga predstavljali trije koraki:
1. pripraviti posadko stražnice za spopad in nato predati ultimat poveljniku
mejnega prehoda za umik slovenskih miličnikov;
2. če se miličniki ne bi umaknili, je bilo treba izvesti opozorilni napad
oziroma bojno delovanje na objekte ter se pri tem izogniti žrtvam;
3. predviden je bil napad na mejni prehod in zavzetje objekta tudi s silo,
ne oziraje se na žrtve.
Ko je 83. OŠTO te dokumente prejel in ko se je scenarij v dokumentih
v vsem ujemal z neposrednimi poročili z mejnega prehoda Holmec, se je
odločil prehiteti pripadnike JLA ter izvesti napad na stražnico, preden bi
uspeli napasti mejni prehod. Takšna odločitev je bila nujna iz več razlogov:
— prvi, povsem vojaški, izvira iz dejstva o prevzemanju pobude pri vodenju
spopada, ob čemer se je predpostavljal slabši taktični položaj slovenskih
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Pripadniki TO med pripravami na napad na stražnico Holmec. Poljana, 27. 6. 1991. Foto: B.
Kumprej

miličnikov na mejnem prehodu Holmec, tj. napad z uporabo težjega orožja,
kot je netrzajni top, minometi in ročni minometalci, kar bi povzročilo veliko
število žrtev med miličniki in verjetno padec samega mejnega prehoda;
— JLA je izvajala podporne manevre za stražnice, med katerimi je bil
najpomembnejši premik motorizirane enote iz Maribora, ki je razpolagala z
lahkimi oklepniki BOV, katerih osnovna oborožitev so bili protiletalskimi topovi
(20 mm). Njihova naloga je bila prebiti položaje enot TO in nuditi neposredno
podporo enoti stražnice;
— proti mejnim prehodom je bila namenjena mehanizirana kolona, ki
je krenila iz smeri Maribor in že imela za cilj zagotoviti dodatno podporo
tako blokiranemu poveljstvu v Bukovju kot tudi posadkam obmejnih stražnic.
Kljub izdelavi cestnih zapor je kolona sicer v zmanjšani hitrosti vendarle
napredovala.
V večernih urah so pripadniki JLA izvajali nadaljnje postopke utrjevanja
položajev. Zaradi demonstracije prisotnosti TO je poveljnik stražnice Dragić
zahteval dodatno okrepitev. Z ukazom je poveljnik sosednje stražnice Sonjak,
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Marko Perak, izvedel premik ter z dodatnimi 10 vojaki okrepil posadko
stražnice na Holmcu. Obveščevalni podatki vaščanov na Holmcu ter z
opazovanjem pridobljene informacije so jasno nakazovale priprave za napad
na mejni prehod, ki bi se verjetno zgodil v zgodnjih jutranjih urah. To so bili še
dodatni razlogi, da je 83. OŠTO še pospešil priprave za napad na stražnico,
preden bi pripadniki JLA izvedli napad sami.
Ob 21.30 je bil koordinator aktivnosti TO Gorenšek poklican na sedež
83. OŠTO, kjer je naprej poročal o trenutnih razmerah in razporeditvi
ter bojni pripravljenosti že nameščenih enot na Holmcu. Po tem poročilu
se je vodstvo 83. OŠTO odločilo, da se poleg 1. čete 62. odreda in 23.
lahke topovske raketne baterije (dva topova za protizračno obrambo
– 20 mm) prisotnost TO na Holmcu okrepi s 115. protidiverzantsko
četo. Ta enota je imela stalna usposabljanja in posledično znanja,
namenjena uničevanju utrjenih točk. Poleg tega je bila opremljena s
kakovostnejšim, predvsem lahkim, vendar za tovrstne naloge primernim
orožjem ter razpolagala (sicer v omejenih količinah) z zvezami, s čimer
ostale enote TO takrat niso razpolagale. Zaradi teh značilnosti in z že
dokazanim bojnim delovanjem (enota je namreč preprečila in zajela s
helikopterskim desantom pripeljane pripadnike zvezne milice) je bila 115.
protidiverzantska četa določena za nosilca napada na stražnico, vendar
pa terena ni poznala. Zato se je štab odločil, da iz 1. čete 62. odreda
izbere vojake, ki so območje spopada kot domačini zelo dobro poznali, in
jih angažira kot vodnike 115. protidiverzantske čete. Zaradi kroničnega
pomanjkanja zvez se je v neposredno sodelovanje vključila tudi milica.
Koordinator Halilovič je v posamezne enote TO pripeljal miličnike, ki so
povečali ognjeno moč enote. Tretji udarni skupini pa so bile dodane tudi
zveze, s katerimi je bila omogočena neposredna komunikacija med enoto
na bojišču ter koordinatorjema akcije Halilovičem in Gorenškom.
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Tabela 1: Pregled enot za izvedbo napada na mejni prehod Holmec

Enota

Poveljnik

Mesto v bojni
razporeditvi

1. četa 62. koroškega
odreda

stotnik
Zdravko Fajmut

sile za napad

115. protidiverzantska
četa

stotnik
Branko Garnbret

sile za napad

23. lahka topniško–
raketna baterija zračne
obrambe

poročnik
Tomaž Juraja

sile za zračno
obrambo

24. alpski izvidniški vod

stotnik
Drago Horjak

sile za zavarovanje –
blokada stražnice Reht

159. protidiverzantski
vod

poročnik
Toni Pogorevčnik

sile za
zavarovanje – blokada
stražnice Sonjak

97. jurišni odred

stotnik
Bojan Šisernik

sile za protidesantni boj

Povzeto po: Gorenšek, 2006: 11.

Po vrnitvi koordinatorja TO Gorenška na Holmec je 28. junija 1991
ob 0.30 sledil skupni posvet pripadnikov TO in milice. Uskladili so že prej
omenjene naloge ter oblikovali skupno poveljstvo pri kmetu Kralju. Po
pregledu dejanskega stanja enot za izvedbo napada in predvsem oborožitve
se je koordinator Gorenšek odločil za dodatno okrepitev, predvsem z
rezervnimi enotami ter enotami za ognjeno podporo. Načelnik 83. OŠTO
Ožbalt Fajmut mu je na njegovo prošnjo dodelil še dodatne enote za prej
definirane naloge.
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Tabela 2: Dodatno dodeljene enote za izvedbo napada na Holmec

Enota

Poveljnik

Mesto v bojni
razporeditvi

vod enote za posebne
namene TO

poročnik
Milan Ošep

rezerva

diverzantski vod 62.
koroškega odreda TO

višji vodnik
Franc Svetina

rezerva

oddelek minometov
(60 mm) 132. proti–
diverzantske čete TO

vodnik
Bojan Mestek

ognjena podpora

skupina ročnih
minometov 97. jurišnega
odreda TO

vojak
Jože Sovič

ognjena podpora

160. protidiverzantski
vod

poročnik
Edvard Kotnik

sile za napad

sanitetni vod

višji vodnik
Ludvik Kordež

sanitetna oskrba

Povzeto po: Gorenšek, 2006: 13.

Po zadnji uskladitvi vseh načrtov, ki je potekala v tesnem sodelovanju s
pripadniki slovenske milice, sta koordinatorja Halilovič in Gorenšek začela
izdajati ukaze posameznim bojnim skupinam in določila njihove položaje.
Ponoči je divjala močna nevihta, kar so pripadniki TO in milice s pridom
izkoristili. Vse enote, katerih naloga je bila neposredno bojno delovanje po
položajih JLA, so morale v skladu z odobrenim načrtom napada tudi s strani
pokrajinskega poveljnika Krajnca, zavzeti svoje položaje do 04.00. Vendar
tega ukaza ni bilo mogoče realizirati. Osnovna ovira je bila izvedba premika
enot, ki se tedaj še niso nahajale na Holmcu oziroma so bile za izvedbo
napada dodane naknadno.
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Naloge posameznih enot pri izvedbi napada so bile razdeljene v dve skupini.
Prvo so sestavljale štiri udarne skupine, ki so bile nosilke spopada, drugo pa
tiste enote, ki so izvajale podporo in zavarovanje prvi, bojni skupini.
Prvo udarno skupino je predstavljal 160. protidiverzantski vod pod
poveljstvom Edvarda Kotnika, ki je moral s samostojno akcijo eliminirati
položaj posadke mitraljeza JLA (kota 529) na nasprotnem hribu, še
preden je prišlo do spopadov, saj bi se lahko pripadniki drugih enot znašli v
navzkrižnem oziroma zalednem ognju. Zaradi posebne značilnosti te naloge
je ta skupina prva izvedla premik in sicer ob 04.00. Ker enota območja ni
poznala, ji je poveljstvo dodelilo vodiča. Zaradi pomanjkanja zvez ta enota ni
imela neposredne povezave s štabom, zato je bila izvedba njene naloge z
veliko mero zaupanja prepuščena samemu poveljniku.
Druga udarna skupina je bila sestavljena iz polovice pripadnikov 115.
protidiverzantske čete pod poveljstvom poročnika Karla Kropuška in je imela
izhodiščni položaj najbližje položajem JLA. Z izvajanjem premika je pričela ob
04.20. Njena naloga je bila zasedba položajev neposredno ob cesti oziroma
železniški progi, od koder bo nudila zaporni ogenj in omogočila premik tretji
udarni skupini pri zasedanju njenih položajev.
Tretjo udarno skupino je vodil poročnik Robert Kumprej in je izvajala
težišče napada. Sestavljena je bila iz jedra 1. čete 62. koroškega odreda.
Ker so pripadniki te enote zelo dobro poznali območje, ni imela vodičev,
sta ji pa oba koordinatorja dodala pripadnike milice, s katerimi so želeli
maksimalno povečati ognjeno moč. Ta enota je morala z ognjeno premočjo
potisniti položaje zavarovanja JLA, sicer pod vodstvom poročnika Selmana,
v smeri stražnice. Tej skupini se je priključil tudi poveljnik 1. čete, stotnik
Fajmut, pridružili pa so ji tudi dodatne pripadnike milice s polno oborožitvijo.
Izhodiščne položaje je zapustila ob 04.15. Ta skupina je imela tudi edina
vzpostavljeno zvezo s štabom oziroma koordinatorjema pri kmetu Kralju.
Četrta udarna skupina pod vodstvom podporočnika Mihaela Cerjaka je
imela nalogo, da zasede položaje zahodno od stražnice. Iz tega položaja je
bila to edina udarna skupina, ki je delovala neposredno na objekt stražnice
ter s pridom izkoriščala taktično prednost konfiguracije zemljišča – višje
ležeči položaji. Poveljstvo je od te udarne skupine pričakovalo, da z ognjenim
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delovanjem prisilijo pripadnike JLA, ki so sami delovali po objektu mejnega
prehoda in s tem pripadnikih slovenske milice, da se umaknejo v objekt in
nato predajo. Hkrati so položaji te skupine preprečevali izmik pripadnikom
JLA v smeri stražnice Sonjak oziroma dostop morebitne vojaške pomoči iz
te smeri. Premik je skupina začela izvajati ob 04.10.
Drugo skupino so sestavljale enote, ki so morale izvajati širše zavarovanje
omenjenih položajev 115. protidiverzantske čete, saj je obstajala realna
možnost pomoči sosednjih dveh stražnic Sonjak in Reht oziroma njunih
posadk. Osnovna naloga teh enot je bila preprečitev napada enot JLA
izza hrbta. Za izvajanje blokade stražnice Reht je bil določen 24. alpski
izvidniški vod TO, za blokado stražnice Sonjak pa 159. protidiverzantski
vod. 97. jurišni odred TO je izvajal protidesantno obrambo širšega rajona
Poljane, če bi se posadka v stražnici Holmec želela okrepiti s pomočjo
helikopterskega desanta. Naknadno dodane enote za ognjeno podporo
so zavzele položaje okoli kmetije Kralj. Vendar so pri bojni uporabi enot za
ognjeno podporo obstajali določeni zadržki. Ob kroničnem pomanjkanju
zvez je bilo najprej težko organizirati, predvsem pa koordinirati njihovo
delovanje. Zaradi konfiguracije terena – roba ozke doline – so se položaji
nasprotnika, tj. pripadnikov JLA in pripadnikov TO nahajali sorazmerno blizu.
Ob močni ognjeni podpori je obstajala velika verjetnost prijateljskega ognja.
Nenazadnje pa so bili v hišah v neposredni bližini mejnega prehoda Holmec
in stražnice (zaselek Dolga Brda) še vedno prisotni številni lokalni prebivalci,
ki niso bili evakuirani ali svojih domov enostavno niso želeli zapustiti. Zaradi
navedenih okoliščin se je štab odločil, da se zato vsaj v začetku samega
spopada ognjena podpora lahke artilerije, od katerih je imel na razpolago
minomete 60 mm, ne uporabi.
S tem so se zaključile vse priprave na spopad. Nevihta se je proti jutru
umirila in pripravljal se je nov, lep in sončen dan. Zaradi visokih poletnih
temperatur je bilo megleno, kar je bistveno zmanjševalo vidljivost. V štabu,
sestavljenem iz vodstva miličnikov in teritorialcev, je napetost naraščala iz
trenutka v trenutek. Vsakdo je vedel, da gre tokrat zares in vsak poveljnik je
bil v skrbeh za svoje borce.

46

Boj za mejni prehod Holmec

Tabela 3: Razmerje moči med tik pred spopadom

Sile in sredstva

JLA

TO in milica

Razmerje

62

188

1:3

puška 7,9 mm
M–48

0

47

ostrostrelna
puška 7,9 mm

6

1

6:1

polavtomatska
puška 7,62 mm

0

31

0 : 31

avtomatska
puška 7,62 mm

52

60

1:1

puškomitraljez
7,62 mm

12

12

1:1

mitraljez 7,9 mm

0

1

ročni minomet
M–57

0

2

0:2

minomet 60 mm

0

2

0: 2

netrzajni top

2

0

2:0

protiletalski top
20/3

0

2

0:2

vojaki
oborožitev

Povzeto po: Gorenšek, 2006: 14. Milica je bila oborožena z avtomatskim orožjem, mitraljezi
in ostrostrelnimi puškami.
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28. junij 1991 – spopad
Do 04.00 so morale biti vse bojne skupine na položajih. Ob omenjeni uri
je bila ukazana izvedba prvega ognjenega udara po položajih pripadnikov JLA.
Zaradi objektivnih razlogov tega časovnega roka enote niso uspele uresničiti.
Začetek spopada bi moral bili realiziran na skrajni levi strani bojišča, kjer
bi morala enota 160. protidiverzantskega voda nevtralizirati mitralješko
gnezdo. Kljub nervoznim pričakovanjem štaba je ves čas vladala popolna
tišina. Nato se je ob 04.50 zaslišal osamljen strel, ki se je najverjetneje
nekomu sprožil nenadzorovano. Ponovno je sledila že kar zastrašujoča tišina.
Štab neposrednih zvez z enotami ni imel, kurirske zveze pa so bile predvidene
šele, ko se bo začel spopad. Nadaljevalo se je čakanje.
Ob 05.10 je se zaslišal prvi rafal. Nato se je utrgal plaz. Spopad se je začel.
Vendar ne na pričakovanem mestu na koti 529, temveč na skrajni desni.
Štab je bil presenečen. Po nekaj minutnem obstreljevanju je vse potihnilo.
To je bil nenačrtovan spopad pripadnikov TO in JLA, ki so se v temi srečali
povsem naključno. Jože Iršič, ki je bil poveljnik voda TO in je imel nalogo zasesti
položaje na zahodnem delu bojišča, se spopada še danes zelo živo spominja.
»Razporejen v strelce je moj vod počasi in previdno napredoval po cesti. Ko
smo se približevali od poveljstva določenim položajem, sta dva moja vojaka pri
zloženih panjih, ki so ostali pri spravilu lesa, nekaj metrov pod cesto zaslišala
nenavaden zvok. Opozorila sta me, da se tam nekdo skriva. Nervoza je bila
velika in nekdo iz našega voda je zakričal: »STOJ! IZADJI!« Takrat se je oglasil
glas iz druge strani: »NEĆU NI ŽIV!« Takoj za tem je pripadnik JLA vžgal z
rafalom v naši smeri. Temu so sledili še vsi ostali v skupini nasprotnika. Naš
vod se je v hipu polegel. Vsak si je poiskal zaklon, kolikor je to bilo mogoče v tako
kratkem času. Ker smo v temi lahko videli, od kod prihajajo streli, smo tudi mi
vžgali nazaj po panjih z vsem, kar smo imeli. Že čez nekaj sekund so se zaslišali
kriki iz smeri položajev pripadnikov JLA: »PRESTANITE, OVDJE IMA RANJENIH
…« Takoj smo prenehali s streljanjem, vendar svojih položajev nismo zapustili.
Počasi in previdno smo se plazili v njihovi smeri, kjer smo našli ranjenega
vojaka, ki je ležal na trebuhu. To je bil poročnik Perak, poleg njega pa še dva
vojaka. Ostali so pobegnili v smeri stražnice. Pobrali smo jim orožje nato smo
poslušali ustaviti krvavitve pri ranjenih. Perak je imel prestreljeno koleno, vojak
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iz Srbije pa je imel prestreljeno roko in hudo trebušno rano. Bil je popolnoma
bled. Ponudili smo mu cigareto, nekdo iz našega voda pa je že preko telefona
na bližnji kmetiji javil v štab, da potrebujemo rešilca. V tistem, ko smo pomagali
ranjenim, smo odložili orožje. Ker so tudi vojaki JLA zaslišali strele, so prišli na
pomoč ravno v trenutku, ko mi nismo pri sebi imeli orožja. Kar na enkrat so
stopili iz grmovja in bili pred nami. V paniki sem se zadrl: »PAZI!« in takrat so se
tudi oni prestrašili in jo ucvrli nazaj. Če bi takrat streljali na nas, bi nas lahko vse
potolkli … Kmalu zatem je prispel rešilec, ki je pobral oba ranjenca, tretjega, in
s tem prvega vojnega ujetnika, pa sem osebno gnal na poveljstvo. Vmes smo
se ustavili na neki kmetiji, kjer smo nekaj malega pojedli. Še posebej je jedel
ujetnik, ki je bil popolnoma prestrašen. Poveljstvu sem ga povsem zdravega
predal osebno. Tako so padli prvi streli odločilnega spopada na Holmcu.«
Ob 5.30 se je začel napad na mejni prehod Holmec. Mogoče je domnevati, da
je bila to reakcija na predhodno omenjeni spopad, saj so se lahko tudi pripadniki
JLA sedaj zavedali, da so obkoljeni. Zato je bilo treba izvesti napad na mejni
prehod, preden bi z dokončnim in usklajenim napadom začeli pripadniki TO.
Ogenj so odprli iz vsega razpoložljivega orožja ter z netrzajnim topom ustrelili
v ostrešje stavbe mejnega prehoda. Drobci so ranili dva miličnika v zgornjem
nadstropju. Na to dejanje so se odzvali pripadniki TO in pričeli streljati. V tem
trenutku je prišlo sporočilo prve udarne skupine, da je mitralješko gnezdo na
koti 529 nevtralizirano, kar je pomenilo, da je vzhodna stran bojišča zavarovana.
Koordinatorja sta se zavedala, da so s tem položaji pripadnikov JLA obkoljeni.
Vendar to ni pomenilo zmanjševanja intenzitete spopada. Ravno
obratno, pritisk JLA se je še stopnjeval. Razmere za miličnike na mejnem
prehodu so bile skoraj nevzdržne. Zaradi višjih položajev so pripadniki JLA
povsem nadzorovali dogajanje na mejnem prehodu in skoraj onemogočali
neposredno bojno delovanje miličnikov oziroma povračilni ogenj. Zato so
enote TO, predvsem težiščna tretja udarna skupina, povečale pritisk na
enote zavarovanja ciljnega delovanja pripadnikov JLA po mejnem prehodu.
Iz delovanja posameznih orožij je bilo mogoče sklepati, da je šlo za vodeni
ogenj, in sicer iz obeh strani. Ob 06.06 je bil štab pri kmetu Kralju obveščen,
da je padel en pripadnik JLA, že ob 06.45 pa sta bila v boju ubita še dva
vojaka JLA. Takoj za tem je poveljnik stražnice Holmec želel pogajanja, o
katerih je bil obveščen poveljnik PŠTO Viktor Krajnc.
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Tedanji miličnik Zlatko Godec se tako spominja napada JLA na mejni
prehod. »S poveljnikom mejnega prehoda Praperjem sva se odločila posvariti
Avstrijce na mejnem prehodu pred začetkom spopada. Okoli tretje ure ponoči
jih je obiskal poveljnik, ki mi je povedal, da so se malo umaknili nazaj. Vrnila sva
se v objekt, kjer sva zavzela položaje na zgornjem nadstropju. Lepo sva videla
posadko netrzajnega topa ter vojake, ki so bili na položajih. Nekaj čez peto je
nenormalno zaropotalo. S topom so ustrelili v objekt. Po strelu je bil objekt v
zgornjem nadstropju povsem razdejan. Sprednjih stekel ni bilo več, hlače sem
imel povsem scefrane, verjetno od stekla, ki je kot šrapnel letelo po prostoru.
Nisem imel prave orientacije, ker objekta nisem poznal, vendar sem slišal,
kako me je klical Praper, ki se mu je uspelo umakniti v kletne prostore. Ko sva
končno prišla v klet, kjer so bili tudi številni drugi miličniki, sem opazil, da je
Praper hudo ranjen. Ves hrbet je imel globoko razbrazdan od letečega stekla
zaradi udara topovske granate. Ko smo mu poskušali oskrbeti rane na hrbtu,
smo opazili, da je ranjen tudi v nogo. Slekli smo mu hlače in ugotovili, da ima
odtrgano meso na nogi. Ker mu z razpoložljivimi sanitetnimi sredstvi nismo
mogli pomagati, sem obvestil štab o ranjencu in zahteval reševalno vozilo.

Poškodovani objekt mejnega prehoda Holmec. Fotografija je last Z. Haliloviča.
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Ko smo zaslišali sirene reševalnih vozil, je vse orožje na bojišču nenadoma
utihnilo. Reševalni vozili sta prišli tako k nam, na mejni prehod, kot k stražnici.
Ko sta se reševalni vozili odpeljali, se je ponovno začelo streljanje. Položaj na
mejnem prehodu pa je bil slab, saj smo bili povsem obkoljeni in nazaj ni bilo
mogoče učinkovito streljati, saj so bili vojaki JLA na višjih položajih.«
Da bi pripadniki stopnjevali pritisk na vojake JLA, se je okoli 07.00
koordinator Gorenšek odločil za premik topa za protizračno obrambo na
vzhodne položaje, kjer je bilo še pred kratkim mitralješko gnezdo JLA. Ta
položaj je bil natančno na nasprotni strani položajev pripadnikov JLA in
stražnice, kar bi omogočalo uporabo topa preko celotne doline in položajev
TO kot tudi preko mejnega prehoda. Uporaba tovrstnega orožja pa je
zahtevala predhoden umik prebivalcev, ki so še vedno bili v hišah, pravzaprav
med položaji JLA. Eden izmed njih je bil tudi Ivan Vušnik, ki se je nato dejavno
vključil v proces pogajanj za predajo posadke JLA v stražnici na Holmcu.

»Takoj po sedmi zjutraj so me obvestili pripadniki TO po telefonu rekoč: »Čuj,
umakni se z družino iz hiše, ker pripravljamo napad s topovi in tvoja hiša je zelo
napoti in jo lahko skupite, k nam pridite.« Ko smo stopili iz hiše, sem skoraj
stopil na vojaka JLA. Rekel sem jim, da naj ne streljajo in da bi se radi umaknili.
Šli smo skozi po njihovih položajih do sosednje kmetije Čevrej, tam sta bila
vkopana dva vojaka, nobenega ranjenega ali mrtvega ni bilo mogoče videti.
Po čistini smo šli v gosjem redu dol na glavno cesto približno 500 metrov.
Tako kot smo se premikali, je prenehalo streljanje. Nismo bili prepričani, da
nas bodo vojaki JLA spustili naprej. K sreči smo prišli na kmetijo Kralj, kjer je
bil štab TO in milice. Po srečanju z odgovornimi me je Zlatko Halilovič vprašal,
če bi se šel jaz pogajat za predajo stražnice, saj so bili miličniki v nezavidljivem
položaju. Slekel sem zgornji del trenerke, spodaj sem bil rdeče oblečen, ter
rekel ženi in sinu, da naj me počakata v osnovni šoli. Ko sem se vračal nazaj,
je streljanje ponovno potihnilo. Najprej na stani TO, nato tudi na strani JLA. Ko
sem prišel do vojakov JLA, je prišel iz stražnice poročnik Selman in mi dejal:
»Sosed prosim te kot boga, daj zrihtaj rešilca, imamo ranjene.« Rekel sem
mu, da bom poklical iz svoje hiše, še prej pa sem šel na pogovor k poročniku
Dragiću, ki je vodil spopade in bil tudi vrhovni poveljnik posadke v stražnici.
Ko sem prišel do stražnice, so bila vrata odprta, stopil sem noter, odprl sem
pisarniška vrata in zagledal poročnika Dragića, ki je sedel na stolu, pri sebi je
52

Boj za mejni prehod Holmec

Mejni objekt v plamenih, 28. 6. 1991. Foto: Eggenberger.

imel kalašnik in pištolo. Govoril je po radijski zvezi. Predstavil sem se, videl sem,
kako je bled in prestrašen. Z mize je umaknil puško in takoj sem začutil, da sem
v pogajalski prednosti. Povedal sem mu, da so obkoljeni ter da že imajo nekaj
ranjenih in mrtvih in dejal: »Če ne želimo še več ranjenih in mrtvih, je najbolje,
če se predate. Imate 15 minut, da obvestite svoje ljudi, se zberete pred
stražnico in jaz bom šel z vami na avtobusno postajo ali obračališče. Dobro bi
bilo, da bi fantje slekli zgodnji del uniforme, da se vidi, da nimajo orožja.« Na to
ni pristal. Poklical je v Dravograd, kjer se mu je javil polkovnik Miladinović, ki mu
je odgovoril: »Stiže pomoć!« Pogajanja so padla v vodo, zato sem se odpravil v
svojo hišo ter poklical rešilca, ki sem ga naročil kar do svoje hiše. Počakal sem
ga zunaj, da so me vsi videli. Videl sem, da je desno v jami en vojak ležal ranjen,
ostali vojaki pa niso pomolili glav iz jarkov. Čeprav tudi naši niso streljali v času,
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ko sem bil tam, si vojaki JLA niso upali niti premakniti. Rešilec je pripeljal zelo
hitro. Celotna reševalna služba je bila organizirana čudovito. Šofer je pripeljal
do moje hiše, nato pa sva naložila ranjenega vojaka, ki je bil ves krvav. Poklical
sem še ostale vojake na pomoč, vendar so bili tako prestrašeni, da nihče ni
prišel pomagati. Potem sva hotela naložiti še dva, pa so vojaki rekli, da teh
dveh ne, ker po te hodijo drugi – bila sta namreč mrtva …«
Ob 08.04 so vojaki po prejetem obvestilu, da jim pride na pomoč še 100
dodatnih vojakov iz motorizirane kolone, ki se je takrat približevala Dravogradu,
ponovno začeli z bojnim delovanjem predvsem na objekt mejnega prehoda.
Posledica obstreljevanja je bilo obvestilo ob 08.06, da sta dva miličnika
ranjena, ob 08.26 pa je bilo poročilo dopolnjeno: dva miličnika sta bila mrtva
ter eden dodatno ranjen. Od tega trenutka je ponovno nastopila prekinitev
ognja, saj so reševalna vozila v kratkih časovnih intervalih odvažala ranjence
in mrtve na obeh straneh.
Dejstvo, da so smrtne žrtve tudi na slovenski strani, je močno vplivalo
na ostale miličnike na mejnem prehodu. Godec se spominja: »Naši rezervni
miličniki so zavzeli položaje ob škarpi, neposredno ob objektu mejnega
prehoda. Takšna odločitev je bila sprejeta zato, ker je bil sam objekt močno
poškodovan«. Betonski rob sicer ni nudil velikega zaklona, vendar bi zadoščal, če
ne bi ostrostrelec izkoristil vsesplošnega streljanja in zmede ter se premaknil
v hišo, ki je bila praktično vzporedno z objektom mejnega prehoda. Od tam je
imel položaj miličnikov na dlani. Najprej je ustrelil prvega, nato drugega; ko je
nameril na tretjega, je zgrešil ter ga zadel v ključnico. Ranjenemu se je uspelo
izmakniti do parkiranega osebnega vozila, kjer se je dobesedno zavlekel pod
avto. Kako si je želel ostrostrelec tudi te žrtve, so pričale številne luknje na
vozilu – avtomobil je bil praktično ves prestreljen. Ko so ob 09.55 pripadniki
JLA ponovno sprožili strel iz netrzajnega topa na objekt mejnega prehoda,
so pri tem uporabili zažigalno granato. Takoj po strelu je celoten objekt zajel
požar. Po ranitvi poveljnika mejnega prehoda je poveljstvo prevzel Vilijem
Štaher, ki se tako spominja zadnjih trenutkov boja miličnikov na mejnem
prehodu: »Nenadoma so vojaki JLA na objekt izstrelili zažigalno bombo, pri
čemer je moj kolega utrpel hude opekline, objekt pa je začel goreti. Rešilec je
opečenega in hudo poškodovanega policista nemudoma odpeljal v bolnišnico,
nato pa smo poklicali gasilce. Vodja gasilcev in pripadniki milice smo začeli z
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Umik miličnikov iz mejnega objekta. Holmec, 28. 6. 1991. Fotografija je last Z. Haliloviča.

gašenjem objekta, ko so vojaki JLA odprli ogenj na nas. Takrat se je zdelo, da
za nas ni več izhoda. O našem položaju sem obvestil štab oziroma poveljnika
Haliloviča, s katerim sva se dogovorila za umik miličnikov z mejnega prehoda.
Tudi ko smo izvajali umik pod viadukt, so vojaki JLA za nami tako streljali, da
kaj takega človek ne more verjeti … Resnično so nas hoteli vse pobiti.«
Da bi lahko miličniki izvedli umik s položajev na mejnem prehodu, je
štab organiziral koncentrični ogenj – delovanje po položajih JLA z vsemi
razpoložljivimi sredstvi. V tem času je svoj položaj zasedla tudi protizračna
baterija, ki je postala operativna. Tako so ob 10.15 odprli ogenj vsi, medtem
ko se je protiletalski top osredotočil na delovanje preko bojišča. Ravno v tem
času so se poskušali predati vojaki v stražnici, ki jih je k predaji nagovoril Ivan
Vušnik v času svojega neuspelega pogajalskega obiska. Ti so se postavili na
ploščad pred stražnico v trenutku, ko je prišlo do izmika miličnikov in torej
vsesplošnega streljanja. Zaradi lege omenjene ploščadi miličniki na vojake v
postopku predaje (mahali so z belo rjuho) niso mogli delovati niti teoretično,
prav tako to velja za položaje TO, ki so se nahajali na levi strani ploščadi in jim
je neposredno delovanje onemogočalo poslopje stražnice. Je pa razumljiva
reakcija vojakov – zavzeli so ležeči položaj, ko so zaslišali eksplozije granat
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protiletalskega topa, ki je ravno v tistem trenutku odprl ogenj in z nekaj
granatami zadel drevje za stražnico in streho stražnice. Tako imenovani
incident streljanja vojnih ujetnikov je izmišljotina. Vsi tedaj predajajoči se vojaki
– med njimi sta dva vojaka Slovenca – so identificirani in še danes živi.
Po uspelem umiku miličnikov ter hkratnem gostem koncentričnem ognju,
predvsem pa po uporabi protiletalskih topov in demonstraciji velike ognjene
premoči, so se vojaki JLA začeli vdajati. Ob 10.50 se je predala glavnina
vojakov skupaj z vodnikom Šabićem. Edvard Kotnik se spominja predaje: »S
svojega položaja sem imel lep pregled nad celotno dolino, saj sem se nahajal
neposredno nasproti stražnice. Okoli 11. ure sem videl, kako se od stražnice
po cesti spuščajo pripadniki JLA proti mejnemu prehodu. Z belimi majicami
in dvignjenimi rokami so kričali: »Ne streljajte na nas!« Kot sem pozneje
ugotovil, sta bila v tej skupini tudi dva Slovenca, bila pa je to skupina, v kateri
je bil tudi nekdanji poveljnik vojašnice Šabić. Takoj sem jim odgovoril, da mi
ne bomo streljali, hkrati pa so enako odgovarjali tudi sami: »I mi nećemo da
pucamo …« Zakričal sem, naj hitro pridejo k nam, tako da sem dajal navodila
kar v obeh jezikih. Želel sem, da me nedvoumno razumejo tako moji vojaki
kot vojaki JLA, da ne bi prišlo do kakšnega nesporazuma. Ko smo jih prevzeli,
smo jih takoj pregledali, da ne bi imel kdo pri sebi kakšnega orožja, bomb ali
nožev. Po pregledu smo jim postregli s tistim, kar smo imeli sami, s sokovi,
čokolado, cigaretami, sendviči … Fantje so bili povsem prestrašeni. Z našima
vojakoma sem jih napotil na položaje našega vodstva na kmetiji Kralj.« Kako
zelo prestrašeni so bili vojaki govorijo, tudi spomini Vilijema Štaherja: »Čeprav
so še pred nekaj minutami streljali po nas in nas, vsaj tako je bilo čutiti, želeli
čim več pobiti, je bil sedaj pogled na ujete fante zelo žalosten. Bili so stari okoli
18 in 19 let, na uniformah niso imeli nobenih vojaških oznak. Šele, ko sem jim
dejal, da moramo s častniki po konvenciji ravnati drugače, so iz žepov začeli
jemati vojaške oznake. Ugotovil sem, da so bili v glavnem podčastniki, vodniki
in desetarji. Bili so prestrašeni – kazali so dokaj klavrno podobo. Ko sem
se potem pogovarjal s kuharjem, ki je bil Slovenec, mi je povedal, da so se
hoteli predati, vendar jim poročnik Dragić ni dovolil predaje.« Predalo se je 48
vojakov, ki so bili na Holmcu naprej oskrbljeni, zagotovljena jim je bila hrana in
pijača. Bolj kot lakota jih je pestila žeja, ker so morali biti ves čas na položajih,
organizirane pa niso imeli nobene notranje oskrbe, zaradi blokade pripadnikov
TO pa tudi ni bilo mogoče organizirati dodatnega zunanjega oskrbovanja
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položajev JLA. Na Holmcu so vsi vojni ujetniki počakali na avtobusni prevoz. Ivan
Vušnik se spominja: »Ko sem se vrnil na Holmec oziroma sem prišel na štab
h kmetu Kralju, sem videl tam vojake JLA iz stražnice, ki so se predali. Med
njimi je bil fant iz Beograda, ki sem se ga spomnil še pred samim spopadom.
Rekel mi je, da se ne mislijo boriti in da to ni njihova vojna. Zanimalo jih je, kaj
bo z njimi, zato sem jih potolažil, da bodo najprej prepeljani v zbirni center,
nato pa jih bomo poslali čim prej domov. Zelo so si oddahnili. Naši poveljniki so
mi sporočili, da so pripadniki JLA, že ko so se predajali, uporabljali moj osebni
telefon, v moji hiši, da so se javljali domov in da je z njimi vse v redu. Zanimivo
je, da mi PTT ni zaračunala niti tolarja sicer dragih telefonskih klicev, čeprav
so vsi uporabljali moj telefon.«
Vendar se niso predali vsi vojaki iz stražnice Holmec. Deset vojakov se je
skupaj s poveljnikoma poročnikoma Selmanom in Dragićem uspelo prebiti
z obkolitvenega obroča in pobegniti v smeri stražnice Sonjak. Ko so se tudi
tam vojaki predali brez boja, sta tudi od tam pobegnila. Ujeta sta bila šele pri
prevzemu naslednje stražnice Strojna, naslednjega dne.

Predaja vojakov JLA s stražnice Holmec, 28. 6. 1991. Posnel A. Jazbec.
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Že predhodne analize spopadov na Holmcu, ki jih je vodila in opravila
kriminalistična služba UNZ Slovenj Gradec, so pokazale, da nekateri vojaki
orožja med spopadom sploh niso uporabili. Tudi pogovori z vojnimi ujetniki so
te ugotovitve potrdili. Vojaki v stražnici Holmec so se celo želeli predati, pa
sta jim to z grožnjami preprečila poročnika Selman in Dragić. Kriminalistična
služba je tudi s strokovnimi forenzičnimi analizami na mestu samem ovrgla
nekatera predvidevanja, da naj bi poročnika Selman in Dragić sama streljala
in ubila vojake, pripadnike JLA. Nobena od ran mrtvih in poškodovanih vojakov
ni bilo povzročena zaradi strela od zadaj. Prav tako tega niso potrdili pogovori
z vojnimi ujetniki. Ker pri spopadu ni bilo moč zaslediti prekoračitve veljavnih
pravnih norm na področju mednarodnega vojnega in humanitarnega prava v
oboroženem spopadu med obema vojskujočima se stranema, ni bila podana
nobena kazenska ovadba.

Zdravniška služba in reševanje ranjencev
Pred izvedbo novih premikov in začetkom spopada so bila izdana jasna
navodila vsem vojakom in miličnikom za ravnanje z ranjenimi in vojnimi
ujetniki. Pri tem je bila organizirana improvizirana zdravniška patrulja, ki
sta jo sestavljala reševalec in medicinska sestra iz zdravstvenega doma na
Ravnah. Enote TO na položajih niso razpolagale z medicinskimi tehniki, pa tudi
sama oprema prve pomoči posameznega vojaka je bila sorazmerno slaba.
V sestavi 62. koroškega odreda je bil žal samo en medicinski tehnik, ostali
pa so bili vojaški bolničarji, ki sicer v civilnem oziroma vsakdanjem življenju
niso delali v zdravstvenem sistemu, temveč so prihajali iz različnih poklicev
in so imeli zgolj osnovna medicinska znanja, pridobljena v času usposabljanj.
Zato je bila urejena sanitetna triažna postaja v kozolcu na Poljani. Za primer
huje ranjenih je bila vzpostavljena zaledna baza s prevezovališčem, ki sta
ga vojak Jože Berložnik in vojak bolničar uredila v garaži gospodarskega
poslopja kmetije Kralj. Sicer je bil oblikovan poseben vod, ki sta ga mobilizirala
načelnik inšpektorata milice Kokol in Marjan Kobale s pozivom reševalni
postaji zdravstvenega doma Ravne, ki je bila pod vodstvom zdravnika Ludvika
Kordeža, sicer rezervnega častnika v strukturah TO. Okoli 20. ure dne 27.
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junija 1991 je vodja reševalne službe v Zdravstvenem domu Ravne dobil
sporočilo, da je treba organizirati sanitetno oskrbo, ker bodo na Holmcu
vojne razmere. Vodstvu reševalne službe so bila dana navodila, da naj se
organizirajo tako, da bodo lahko nudili pomoč večjemu številu ranjenih. Takoj
sta bili organizirani dve ekipi, ena je ostala v Zdravstvenem domu Ravne
na Koroškem, medtem ko je bila druga poslana v neposredno zaledje na
Holmec oziroma na Poljano. Sledilo je tudi za reševalce neprijetno čakanje
na spopad. Ko so se začele bojne aktivnosti, je vodstvo TO in miličnikov pri
Kralju sproti sporočalo lokacije ranjenih in mrtvih. Tem navodilom so sledili
reševalci, organizirani v pet mobilnih posadk, skupaj z reševalnimi vozili.
Na osnovi tako organizirane sanitetne službe je vodstvo TO in miličnikov
izdalo naslednje navodilo za postopek v primeru ranjenih: V primeru ranjenih
in padlih se pokliče reševalno vozilo, ki bo nudilo nujno medicinsko pomoč in
izvedlo umik ranjenih in mrtvih. Pri tem ni razlik med ranjenimi in mrtvimi obeh
strani. Ko se reševalno vozilo približa, se preneha z ognjenim delovanjem. Ta
navodila so bila posredovana tudi pripadnikom JLA.

Reševanje ranjenega miličnika. Holmec, 28. 6. 1991. Fotografija je last Z. Haliloviča.
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Čeprav je bilo navodilo jasno in so imeli vsi člani reševalne ekipe veliko
izkušenj z reševanjem najrazličnejših ranjencev in ponesrečencev, so bile to
posebne razmere. Katarina Praznik, ki je v četrtek 28. junija 1991 prišla na
delo kot medicinska sestra v dežurno službo v Zdravstveni dom Ravne na
Koroškem, se tega dne spominja takole: »Ob prihodu v zdravstveni dom okoli
6. ure sem se takoj preoblekla in že so pripeljali prve ranjence. Vsi so imeli
strelne rane, ki smo jih oskrbeli. Okoli 8. ure je bil že pripeljan prvi mrtev vojak.
Nato sem v bolnišnico Slovenj Gradec spremljala ranjenca, ki je imel strelno
rano v vratu in mu je bilo treba nuditi infuzijo. Ob prihodu nazaj v zdravstveni
dom, to je bilo okoli 9. ure, sem bila določena za pomoč na Holmcu. Skupaj
z reševalcem Ivanom Kresnikom sva se odpravila proti bojišču. Kmalu po
prihodu sva bila z reševalcem poslana na mejni prehod, kjer sta bila dva mrtva
in ju je bilo potrebno pobrati. Ko sva z reševalcem prišla na mejni prehod,
sva videla dve trupli, vendar sva morala počakati še eno reševalno vozilo.

V tistem, ko sva čakala na drugo vozilo, sva videla v kleti mejnega prehoda
miličnike, ki so bili ujeti v te prostore, vendar jim nisva mogla pomagati, ker so
vojaki JLA nenehno merili na naju in natančno spremljali vsak najin gib. To je bil
resnično neprijeten občutek. Ko sva mrtvega vojaka prepeljala do cerkve na
Poljani, sva počakala na mrliški avto, ki ga je odpeljal, takoj nato pa sva morala
z reševalcem nazaj, ker je bil tokrat ranjen vojak JLA pri stražnici. Ko sva se
približala stražnici, so začeli vojaki streljati iz vseh smeri. Od strahu sem se
skrila pod okno na vratih. Bilo je naravnost grozno, saj sva z reševalcem mislila,
da streljajo na naju. Obrnila sva se in se umaknila izven območja spopada.
Vendar je takoj za tem streljanje ponehalo. Zavladala je popolna tišina, zato sva
se ponovno obrnila in se odpeljala na plato pred stražnico. Nikjer ni bilo nikogar.
Ko sva stopila iz reševalnega vozila, sva se znašla pred cevmi vojakov JLA,
ki so bili na položajih pod tovornjakom in so merili na naju. Tega trenutka ne
bom nikoli pozabila. Ko sem začela oskrbovati rane dvema ranjencema, so se
nama približali vojaki in začeli slačiti bele majice. Hoteli so se nama predati, dva
sta se že kar usedla v rešilca, ker ju je bilo zelo strah. Preko radijske zveze je
voznik reševalec poklical dispečerko in vprašal, kaj na storiva z vojaki, ki se želijo
predati. Naročeno nama je bilo, da naj se postavijo v kolono in z belimi majicami
krenejo proti stavbi mejnega prehoda. Po krajšem prepričevanju so se le
predali. Zelo jih je bilo strah, da bodo naši streljali nanje. Vendar se ni zgodilo
nič takega. Vsi so se predali v miru in ni bilo več nikakršnega streljanja.«
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Kljub različnim dogovorom o prekinitvi ognja, pa ti dogovori niso bili vedno
spoštovani. Vodja reševalne službe, sedaj upokojeni direktor Reševalne
postaje, se spominja: »Čeprav je bil dogovor, da se ne strelja takrat, ko se
približa reševalno vozilo, velikokrat ni bilo tako. Res je sicer, da se ni streljalo
neposredno na reševalce, vendar je bil to izjemen pritisk nanje. Imel sem
kar nekaj dela s prepričevanjem reševalcev, da se morajo vrniti na bojišče,
če je prišla zahteva. Sanitetni delavci niso imeli nikakršnega usposabljanja
s tega področja in marsikdo je prvič v življenju slišal orožje od tako blizu.
Zato smo tudi v sanitetni službi imeli dva reševalca, ki sta zapadla v hudo
psihozo, tako da sem ju moral razrešiti nalog reševalne službe, pozneje pa

Posredovanje gasilcev na mejnem prehodu Holmec po boju. 28. 6. 1991. Posnel A. Jazbec.

sta bila oba tudi hospitalizirana. Vendar to ni paraliziralo delovanja sanitetne
oskrbe. Vse naloge reševalne službe so bile opravljene v skladu z navodili
in zahtevami na bojišču ter potrebami ranjencev. Težji ranjenci so bili takoj
prepeljani v bolnišnico v Slovenj Gradcu, kjer so prav tako imeli organizirano
zdravniško ekipo za zagotovitev zdravstvene pomoči. Poseben dogovor smo
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imeli za odvoz mrtvih, saj reševalno vozilo mrtvih zaradi psiholoških razlogov
ne prevaža, vendar so bile tedaj razmere nujne, ker so trupla na bojišču
dodatno negativno vplivala na vse vojake, ki so bili na položajih. Zato je bil
dogovor, da bo reševalno vozilo prepeljalo tudi mrtve, vendar samo izven
bojišča, kjer je nato trupla prevzela mrliška služba.«
Tudi po končanih spopadih tako na Holmcu kot na Koroškem je bila v
Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem organizirana sanitetna služba, ki je
nudila podporo vojnim ujetnikom v zbirnih centrih. Ko je bil organiziran odhod
iz Slovenije, je ta konvoj spremljala tudi reševalna ekipa iz Zdravstvenega
doma Ravne na Koroškem. Z odhodom vojnih ujetnikov je reševalna
služba za potrebe vojnih razmer prenehala obstajati oziroma se je njena
organiziranost vrnila v stanje pred vojno.
V spopadih na Holmcu so padli trije pripadniki JLA in dva pripadnika
slovenske milice. Dodatno so bili med spopadom huje telesno poškodovani
trije miličniki ter šest vojakov JLA, medtem ko je bilo lažje poškodovanih še
pet oseb v boju, štirje miličniki in vojak JLA. Natančna preiskava je dokazala,
da je oba slovenska miličnika ustrelil vojak ostrostrelec, zoper katerega ni
bila podana kazenska ovadba, ker ni bilo dokazov za kršitev mednarodnega
vojnega in humanitarnega prava.
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Čeprav je boj na Holmcu zasedel osrednje mesto v pozornosti vodstev
obrambe ne le na Koroškem, pač pa v vsej zahodnoštajerski pokrajini,
so se ta morala posvetiti tudi drugim perečim problemom, od katerih
je bil pomemben predvsem ta, da se blokira in po možnosti prisili k vdaji
motorizirana kolona, ki je prodirala iz Maribora.

Blokada vojašnice Bukovje in kolona pred
Dravogradom
Zgodaj zjutraj 28. junija so se okoli stoječe kolone JLA začele zbirati sile
TO, ki so se najlažje začele približevati po terenu nad cesto. Zaradi ugodne
konfiguracije so se medsebojno krile sile JLA v vojašnici in tiste, ki so bile
blokirane v koloni. Vojašnica v Bukovju je sicer bila blokirana že od zgodnjega
jutra 27. junija iz smeri Trbonj, nad vojašnico na cesti pod Pukštanjskim
vrhom in ob cesti od Dravograda proti Bukovju. Vojaki JLA so bili razporejeni
zunaj vojašnice od železniške proge do Grilčevega vikenda.
Prvi spopadi so se začeli že zjutraj 28. junija, ko je garnizija obstreljevala
most preko Drave in postajo milice Dravograd. Obenem je TO začela obkoljevati
kolono, ujeto za barikado na Mariborski cesti. Med njihovim približevanjem
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je ostrostrelec s podstrešja vojašnice smrtno zadel pripadnika TO Vincenca
Repnika. Okoli 9.40 sta se na pogajanjih srečala poveljnik 83. OŠTO Jeromel in
poveljnik kolone polkovnik Filipović, vendar neuspešno, saj je polkovnik Filipović
zgolj zahteval odstranitev barikade, češ da ga ovira pri njegovi nalogi. V pomoč
je na ukaz pokrajinskega štaba TO prišla tudi enota za posebne namene z okoli
120 vojaki iz 89. območnega štaba TO iz Velenja.
Do najhujšega spopada je prišlo 28. junija okoli 13. ure, ko so bile enote TO
pripravljene za naskok na kolono in vojašnico. Napad je po prvem streljanju
pojenjal, saj je štab ugotovil, da kolone ne bo moč zlahka pripraviti k vdaji.
Poleg tega je imela podporo delovanja vojakov iz vojašnice Bukovje. Okoli 15.
ure je štab TO sprožil napad na položaje vojakov v bližini vojašnice, da bi jih
prisilil k umiku v vojašnico in bi tako zožil blokado. Okoli 20 vojakov se je res
kmalu umaknilo v vojašnico, njihove položaje pa je zasedla TO šele zvečer. Okoli
štirih popoldan sta namreč prileteli letali, ki sta odvrgli bombo v Dravo v bližini
mostu. TO, ki ni imela nobenega protiletalskega orožja, se je na prelet odzvala s
streljanjem s puškami, vendar je letalski napad vplival demoralizirajoče. Zgodaj
zvečer je enemu od oklepnih vozil v koloni uspelo, da se je zrinilo mimo barikade,
vendar ni moglo napredovati zaradi goreče cisterne, ki jo je vžgal protioklepni
izstrelek slovenskega teritorialca. Tako je kolona ostala v obroču in začela se je
vojna izčrpavanja, da bi jo prisilili k vdaji s pogajanji. 28. junija zvečer je namreč
RŠTO štabom TO, tudi 83. območnemu štabu, zapovedal, da se do nadaljnjega
vzdržijo vseh ofenzivnih akcij proti JLA, saj je bila Slovenija pripravljena sprejeti
prekinitev ognja, ki sta ga zahtevali JLA in evropska trojka.

Meja je odprta – vdaje obmejnih stražnic
Po boju na Holmcu in pri Dravogradu se je 28. junija popoldan vse prizadevanje
83. OŠTO in tudi milice usmerilo v pridobitev vdaje stražnic na dolgem odseku
od Radelj pa vse do Pece. To je bilo navodilo republiških organov, ki so sprožili
vseslovensko akcijo zagotovitve mejnih prehodov.
V prizadevanju za vdajo stražnic brez boja je prišla do izraza predvsem
zveza med poveljujočimi na posameznih stražnicah ter domačimi policijskimi
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in obrambnimi, pa tudi povsem civilnimi strukturami, pa tudi njihova osebna
vpetost v lokalno okolje. Večina jih ni želela spopada, posebej potem ko so
po zvezah izvedeli za mrtve in številne ranjene v boju na Holmcu. Tako je bil
način, kako pripraviti stražnice k vdaji, predvsem delo pogajalske sposobnosti
in manj vojaškega nastopa.

Predaja vojakov JLA na stražnici Brezovec, zač. julija 1991. Foto: K. Waltl.

Medtem ko je kolona kasnila, se je na mejnem prehodu Vič situacija že
spremenila. Tam je po prvih zaostritvah zaradi menjave table in zastave
vladal mir. Na mejni prehod je bil poslan dobršen del enote PEM pod
poveljstvom Marka Pogorevca, 28. junija zjutraj pa tudi enota za posebne
namene TO. Enota TO je dobila nalogo, da skupaj z enoto milice in vodom
TO zavzame stražnico Vič, ki je bila neposredno ob mednarodnem mejnem
prehodu. Pogajanja o predaji stražnice so potekala ves dan. Z demostracijo
navzočnosti enot TO se je pogajalcem uspelo dogovoriti za predajo. Končni
dogovor je bil dosežen dopoldan 29. junija in vojaki so se predali.
Že popoldan 28. junija so se enote TO in milice po koncu boja na Holmcu
usmerile proti najbližjima stražnicama Sonjak in Reht. Še istega dne so po
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obkolitvi in pogajanjih dosegli predajo stražnice Sonjak, zvečer pa je TO v
sodelovanju s policijo uspela pripraviti k vdaji posadko stražnice Reht.
Dne 29. junija sta se predali, potem ko sta bili obkoljeni in pozvani na
predajo, stražnici Strojna in popoldan še Koprivna. Pogajanja s poveljstvom
stražnice Terča so se nadaljevala še naslednji dan. Sporazum o njeni
predaji je bil podpisan na sedežu oddelka milice v Črni. Istega dne se je brez
boja predala tudi stražnica Libeliška gora. Prav tako so slovenske sile že
posedovale mejni prehod in stražnico Holmec, posadko stražnice Vič pa
so uspele sile milice (PEM) skupaj z demonstracijo prisotnosti enote TO
pripraviti k vdaji 29. junija. Tedaj je bilo v slovenskih rokah že skoraj 100
km mejne črte s štirimi mejnimi prehodi. Po spoznanju, da se je predala
posadka stražnice Vič, se je kmalu predala tudi posadka stražnice Košenjak.
V posredovanjih milice, TO in tudi občinskih predstavnikov oblasti je v dneh
od 29. junija do 2. julija uspelo slovenskim silam doseči predajo stražnic
nad Dravsko dolino: Bistriški jarek, Brezovec, Kapunar, Brezni vrh in Kapla.
S tem je bila meja vse od Logarske doline, kjer je enota 89. območnega
štaba dosegla predajo stražnice Pavličevo sedlo, do Šentilja popolnoma
pod slovenskim nadzorom in tudi odprta za nujne mednarodne stike. Preko

Netrzajni top TO na položaju nasproti vojašnice Bukovje, 28. 6. 1991. Foto: B. Kumprej.
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požganega mejnega prehoda Holmec je 2. julija na pogovore v Avstrijo odšla
slovenska delegacija s predsednikom slovenske skupščine dr. Francetom
Bučarjem na čelu.

V blokadi in boju s kolono JLA v Dravogradu
Blokada kolone pred Dravogradom in vojašnice Bukovje je postala osrednji,
s predajo stražnic pa tudi edini, objekt navzočnosti JLA na Koroškem. Od 28.
junija zvečer (ob 21. uri je bila dosežena prekinitev ognja) je bilo v blokadi ves
čas veliko enot TO. Poveljniki so uvedli menjave na položajih na šest ur, kar je
bilo posebej zahtevno, saj je zahtevalo stalno pozornost. Občasni zračni alarmi
zaradi preletov helikopterjev in letal so ta urnik precej spreminjali. Večkratna
pogajanja med poveljnikom kolone in poveljniki TO niso dala rezultatov.
Popoldne 2. julija se je JLA odločila, da s povečano aktivnostjo doseže
sprostitev svojih blokiranih sil. Letala so napadla vrsto televizijskih oddajnikov,
pa tudi položaje TO. Tudi blokirano kolono pred Dravogradom so nameravali
pred premirjem še umakniti v vojašnico. Okoli 15.30 je priletelo bojno letalo,
ki je raketiralo položaje. Poveljnik 8. PŠTO je zaradi kršitve prekinitve ognja
ukazal napad na kolono. Spopad, ki ga je neposredno vodil poveljnik območnega
štaba TO, je trajal vse do noči. Čeprav so vojaki JLA uspeli prodreti do bližnjih
hiš, pa jim ni uspelo deblokirati kolone, tako da so se zvečer spet umaknili
do vozil. V boju, katerega srditost kažejo številne izgube na obeh straneh
– enote TO so imele pet ranjenih pripadnikov, enota v koloni pa dva padla in
devet ranjenih – so bila uničena tri terenska vozila, poškodovani pa dve bojni
oklepni vozili. Poškodovane so bile tudi številne hiše v bližini.
V premirju, ki je bilo dogovorjeno zvečer, je bilo tudi določeno, da se vse
kolone JLA vrnejo v vojašnice. Tudi s kolono v Dravogradu so se 3. julija
ponovno začela pogajanja o njenem umiku, ki so se nadaljevala še naslednjega
dne. Slovenska stran je zahtevala, da se kolona umakne v drugo smer, torej
na Hrvaško in ne v Maribor. Dosegli so dogovor, da se premakne v vojašnico
v Slovenske Konjice. Okoli 19. ure je preostanek kolone s spremstvom
policijskih vozil krenil po cesti Dravograd–Slovenj Gradec–Mislinja.
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Pogajanja poveljnika 83. OŠTO majorja Jeromla z oficirjema JLA Filipovićem in Tomićem. Bukovje,
3. 7. 1991. Foto: B. Kumprej.

Vojni ujetniki in ravnanje z njimi
»V primeru vojnih ujetnikov je treba postopati previdno – natančen
pregled vojakov. Navodilo je bilo jasno okoli zavarovanja ujetnikov – ne glede
na čin se jih, vsaj dokler ni izveden premik izven območja bojnega delovanja,
zveže,« se navodil za ravnanje z vojaškimi ujetniki spominja koordinator TO v
spopadih za Holmec. Po zajetju vojnih ujetnikov so skrb za njihov transport
in zbiranje osebnih podatkov prevzeli pripadniki slovenske milice. Pri tem
je potekalo ločevanje vojnih ujetnikov v dve kategoriji: častniki JLA in vojaki
JLA. Častnike JLA so nastanili ločeno ter jih najprej zaslišali. Vsi ukrepi in
ravnanje z vojnimi ujetniki so bili v skladu z določbami ženevske konvencije,
za kar je poskrbel sekretariat za notranje zadeve, ki je preko Uprave za
notranje zadeve dne 29. junija 1991 na vse postaje milice poslal posebno
depešo. V njej so bili natančno opredeljeni vsi postopki in pravila ravnanja
z vojnimi ujetniki ter ravnanje z zajetim orožjem – oblikovati je bilo treba
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uradne zaznamke in poročila o vsakem kosu zaplenjenega orožja in streliva
ter drugih vojaških sredstev. Dodatno so bila izdana navodila za ravnanje
s tistimi osebami, ki bi prestopila na slovensko stran – treba jim je bilo
zagotoviti varnost pred morebitinimi povračilnimi ukrepi JLA in jim zagotoviti
tedaj zakonsko določene socialne pravice. Vse pridobljene informacije o
številu vojnih ujetnikov je morala milica sporočati pristojnim organom TO, saj
so bili po opravljenem postopku zbiranja osnovnih informacij (ime in priimek,
kraj rojstva in kraj bivanja) nameščeni v zbirne centre, kjer je zanje skrbela
TO. Že od samega začetka je bilo vzpostavljeno sodelovanje s štabi Rdečega
križa, kamor je milica prav tako sporočala osnovne podatke o vojnih ujetnikih.
Dne 29. junija 1991 je inšpektor Vinko Mlinšek dobil nalogo, da oblikuje in
določi lokacije bodočega zbirnega centra za vojne ujetnike. Zato je bil najprej
določen Kulturni dom oziroma njegova dvorana v Pamečah.
Tabela 4: Število vojnih ujetnikov v bojih na Koroškem
Dan

Ura

Holmec, Reht,
Sonjak, Vič

28. 6. 1991
29. 6. 1991

30. 6. 1991

02. 7. 1991

03. 7. 1991

Stražnica

Število
173

19.00

Koprivna

19

22.00

Strojna

17

02.30

Terča

19

10.20

Libeliče

17

13.20

Bistriški jarek

19

19.15

Brezni vrh

20

00.50

Kapla

22

03.30

Kapunar

15

03.30

Brezovec

15

10.15

Kapunar

30

22.00

Kolona

10

Skupaj

377

Povzeto po: Gorenšek, 2006: 38.
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Ko so se predajali vojaki iz stražnice Vič, se je število vojnih ujetnikov hitro
povečevalo. Pri predaji so posadke posameznih stražnic vedno želele izvesti
predajo pripadnikom slovenske milice in ne TO. Najbolj verjetni razlog je v
nepriznavanju TO kot vojaške formacije ter njeno nepoznavanje. Slovenski
milici so vojaki JLA nekoliko bolj zaupali kot organu, ki bo z njimi najverjetneje
ravnal v skladu z določili mednarodnega vojnega in humanitarnega prava.
Vendar je bil, kot se je pozneje izkazalo, strah odveč. Tudi pripadniki TO so vse
naloge do vojnih ujetnikov izpeljali povsem korektno.
Medtem ko so bili vojaki nastanjeni v Kulturnem domu, so bili poveljniki in
častniki posameznih stražnic nameščeni v prostore za pridržanje na postaji
milice v Slovenj Gradcu. Z njimi so bili opravljeni pogovori, ki so potekali
strogo po merilih in določbah ženevskih konvencij. Zaslišali so jih pripadniki
kriminalistične službe in VIS. Cilj je bil pridobiti informacije o morebitnih
kršitvah mednarodnega vojnega in humanitarnega prava in podatke o ostalih
stražnicah, ki se v tistem trenutku še niso predale. Nekateri so sodelovanje
odklonili, vendar nanje ni bil izvršen nikakršen pritisk. Po opravljenih pogovorih
so bili častniki premeščeni na novo lokacijo – v lovsko kočo Gradišče nad
Pamečami, namenjeno izključno njihovemu bivanju. Milica je organizirala njihovo
varovanje. To je bilo nujno zaradi velikega strahu pred kontraobveščevalno
službo JLA, saj bi bilo v primeru zmage JLA vsem častnikom, ki so predali
svoje enote TO ali slovenski milici, sojeno na vojaškem sodišču zaradi izdajstva
in dezertiranja. Vsem je bila ponujena možnost prestopa v strukture TO, kar
je izkoristilo 14 častnikov JLA. Ostali so bili prepeljani v zbirni center Celje in
nato v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Rdečim križem Jugoslavije
najprej v Ljubljano ter nato na območje nekdanje Jugoslavije.
83. OŠTO je že 26. junija 1991 izvedel mobilizacijo starešinskega kadra
pehotne učne čete TO, ki je bila predvidena za organiziranje zbirnega centra
ter njegovo vodenje in varovanje vojnih ujetnikov. Delo centra je bilo najprej
ogranizirano v prostorih Kulturnega doma Stari trg pri Slovenj Gradcu.
Vodstvo pehotne učne čete je bilo zaupano poročniku Samu Vončini, ki je,
ob sodelovanju z ostalimi pripadniki čete, zbirni center zelo uspešno vodil
vse do razformiranja. Po prvih spopadih se je število vojnih ujetnikov na
Koroškem hitro povečevalo. Zato se je pokazala potreba po večjem in
predvsem številu primernem, ustreznejšem prostoru. Zaradi tega se je
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glavnina učne čete skupaj z vojnimi ujetniki premaknila na novo lokacijo,
kjer je bil urejen nov zbirni center – športna dvorana v Slovenj Gradcu. Na
stari lokaciji je ostal zbirni center za prebegle pripadnike JLA slovenske
narodnosti, kjer so sprejeli 39 prebeglih in ujetih vojakov. Rdeči križ Slovenj
Gradec je vse ujetnike in druge skupine preoblekel v civilne obleke, vojaške
obleke in opremo pa je zbirni center predal zalednim organom območnega
štaba TO. Prav sodelovanje med učno četo in RK Slovenj Gradec je bilo zelo
dobro, vsi ujetniki so imeli zadostne količine hrane, vzdrževala se je visoka
stopnja osebne higiene, vsem pa so bili omogočeni tudi telefonski stiki z
družinami. V sodelovanju z nekaterimi podjetji je center dobil tudi radijski

Umik preostalih sil JLA iz Dravograda. Mariborska cesta v Dravogradu, 4. 7. 1991. Foto: K.
Waltl.

sprejemnik in televizijo. Na ta način so lahko vojni ujetniki spremljali celotno
dogajanje v Sloveniji in po svetu. Na vsakodnevnih zborih so jim častniki
zbirnega centra še dodatno predstavljali vse dogodke povezane z vojno in
dogodki v Sloveniji. 5. julija 1991 so bili vsi vojni ujetniki na obeh lokacijah
prepeljani v zbirni center v Celje, kjer so nato ob koordinaciji z Republiškim
štabom Rdečega križa določali dinamiko vračanja domov.
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Bilanca vojne
2. julija 1991 sta slovenska in jugoslovanska stran sklenili prekinitev
ognja, ki naj bi privedla do splošne prekinitve ognja oziroma premirja. To je
ob velikem prizadevanju tujih držav, predvsem Evropske skupnosti (ES) in
ZDA, pripeljalo do tega, da se je bilo mogoče dogovoriti za skupen sestanek
za premirje. Nanj sta pristali obe strani. Slovenska stran ga je sprejemala
predvsem kot priložnost, da potrdi svojo samostojnost, vprašanje, ali bo
morala počakati nanjo, pa je bilo manj pomembno. Nasprotna stran je bila
prepričana, da mora sestanek odpraviti slovensko (in hrvaško) samostojnost,
od tam pa naj bi tekla pogajanja o prihodnjem statusu države.
Vsi vpleteni so se sestali 8. julija na Brionih: jugoslovanska, hrvaška in
slovenska delegacija ter evropski posredniki. Vodstvo pogajanj je imel v rokah
zelo avtoritativni zunanji minister Nizozemske in predsedujoči trojke ES Hans
van den Broek. Posredovalci so izdelali izhodiščni načrt za prekinitev spopada,
ki je temeljil na trimesečnem obdobju zamrznitve stanja, v katerem bi poskušali

Žalna seja v prostorih občine Slovenj Gradec, 30. 6. 1991. Foto S. Hovnik.
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brez grozeče časovne prisile najti rešitev, ki bi jo sprejele vse vpletene strani.
Zaradi kontradiktornosti pričakovanj je bilo mogoče voditi pogajanja le zelo
avtoritativno, z uporabo vnaprej pripravljenih rešitev. Slovenska državna
delegacija je, s pooblastilom skupščine, dosegla nekaj izboljšav ponujenega in
podpisala sporazum, ki je vodil k njeni samostojnosti po trimesečnem roku.
Skupščina Republike Slovenije ga je potrdila 10. julija.

Pogreb padlega miličnika Željka Ernoića v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, 30. 6. 1991. Foto: S.
Hovnik.

Deset dni pozneje je s sklepom zveznega predsedstva JLA dobila ukaz,
da se začasno umakne s slovenskega ozemlja. Popoln preobrat v vrednostni
opredelitvi jugoslovanskih organov je bil povezan s preusmeritvijo strateških
načrtov srbskega vodstva, ki se mu je moral podrediti tudi preostanek
zveznega vodstva in vodstvo JLA, ki je bilo s porazom v Sloveniji popolnoma
diskreditirano. Najavljeni umik je razbremenil vrsto odprtih vprašanj sobivanja
v »zamrznjeni« skupnosti, tako da je jeseni 1991 Republika Slovenija že lahko
uvedla svoj denar in realno pričakovala splošno mednarodno priznanje.
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Na Koroškem je vojna pustila večje posledice kot drugod. Mrtvih je bilo
pet pripadnikov JLA, padli so trije pripadniki slovenskih obrambnih sil – dva
miličnika in vojak TO. Žalne slovesnosti, ki so jih pripravili občinski organi za
ljudsko obrambo, so počastile njihovo žrtev. Ranjenih je bilo okoli 30 vojakov
in miličnikov. Treba je bilo poskrbeti za njihovo zdravljenje, svojci padlih in
ranjeni so dobili pomoč. Materialno uničenje je prizadelo predvsem mejni
prehod Holmec in zasebne hiše v okolici boja na barikadi na Mariborski cesti
v Dravogradu. Postopoma so se krepili gospodarski problemi, predvsem v
ravenski železarni, ki je bila vezana na proizvodno verigo, ki je bila povsem
pretrgana. Toda zavzetost in enovitost prebivalstva Koroške, ki je vztrajalo
skozi predvojne zaostritve in vojne dni, je še imelo veljavo, ki je pomagala
prebroditi prve tegobe življenja v neodvisni slovenski državi.
Cilj je bil dosežen, možnosti nadaljnjega življenja pa so se šele odpirale.
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Boji na Holmcu, ki so potekali med 26. junijem in 28. junijem 1991, so bili
prvi spopadi med TO in milico ter pripadniki JLA na Koroškem. V spopadih je
za mejni prehod je sodelovalo 233 pripadnikov TO, 49 miličnikov in 62 vojakov
JLA. Čeprav je spopad zahteval pet smrtnih žrtev, devet težko ranjenih in pet
lažje ranjenih vojakov, so analize spopada pokazale na dosledno spoštovanje
določil mednarodnega vojnega in humanitarnega prava. Vsem ranjenim je bila
nudena zdravniška pomoč ne glede na to, na kateri strani se je posameznik boril.
Iz razgovorov in dostopnih dokumentov je razvidno spoštovanje nasprotnika
in izogibanje nepotrebnim žrtvam. Poveljniki obeh strani so se zavedali, da
je življenje vsakega posameznika tudi v vojnih razmerah velika vrednota. Pa
vendar, ali je moralo umreti pet ljudi? Verjetno bi se spopad končal tudi brez
žrtev ali pa do njega niti ne bi prišlo, če v stražnico na Holmcu ne bi prišla
poročnik Dragić, in že pred tem, poročnik Selman. Z odločitvami, ki sta jih
sprejela in tudi udejanjala, sta povzročila morda nepotrebno prelivanje krvi.
Spopad, ki je bil za pripadnike milice in TO na Koroškem ognjeni krst, je bil
kljub primanjkljaju orožja, streliva in zvez izpeljan učinkovito. Tesno sodelovanje
vseh, miličnikov, pripadnikov TO, civilistov in sanitete je omogočilo zmago
na Holmcu. Za svetovne razmere je bil to spopad majhnih razsežnosti,
vendar je bil še kako pomemben za Koroško in Slovenijo. Tudi ta zmaga
in brezkompromisnost TO in miličnikov je prepričala najvišje avtoritete v
strukturah JLA, da Republika Slovenija razpolaga s pomembno silo, ki so jo
pred tem odkrito podcenjevali. Sporočilo bojev na Holmcu je prepričalo tudi
ostale poveljnike stražnic, da so se predali brez spopadov. Sporočilo, da po
takem spopadu ne dovolijo vrnitve JLA na mejo, je bilo eno od vodil slovenski
delegaciji na pogajanjih na Brionih.
Vendar veličine vojaka in vojske ne merimo s številom zmaganih bitk,
ubitih nasprotnikov in lastnih žrtev, temveč jo plemeniti njeno ravnanje s
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premaganimi. In prav tu so pripadniki slovenske milice in TO nalogo opravili
z odliko. Vsi vojni ujetniki so bili obravnavani z veliko mero dostojanstva, ki je
v marsičem presegalo sicer jasna zapisana določila mednarodnega vojnega
in humanitarnega prava. Zato je mogoče zaključiti, da so bili s tega vidika
spopadi na mejnem prehodu Holmec primer »pravičnega« vojskovanja,
čeprav je morda takšno vrednotenje paradoksalno, saj vojna največkrat
zahteva življenja in povzroča telesne in duševne rane.

78

Viri in literatura

Viri in literatura:
Čelik, Pavle: Izza barikad. Ljubljana, 1992.
Guštin, Damijan: Vojaškopolitično dogajanje v jugoslovanski krizi in osamosvojitvi
Slovenije. V: Slovenska osamosvojitev 1991: pričevanja in analize. Ljubljana, 2002,
str. 191–214.
Janša, Janez: Premiki: nastajanje in obramba slovenske države 1988–1992.
Ljubljana, 1992.
Jeromel, Viktor: Kako smo obranili Koroško. V: Koroški tednik, 7. 8. 1997–18. 9.
1997.
Krajnc, Viktor: Izpolnjena pričakovanja: kronologija obrambnih priprav in vojaških
aktivnosti v vojni za Slovenijo 1991 v zahodnoštajerski pokrajini. Celje, Založba
Grafika Gracer, 2001.
Lovšin, Andrej: Skrita vojna: spopad varnostno–obveščevalnih služb 1990–1991.
Ljubljana, 2001.
Oder, Karla: Prelomno uporno stoletje Koroške. Ravne na Koroškem, 2000, str.
37–47.
Repe, Božo: Jutri je nov dan: Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana, 2002.
Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega
priznanja Republike Slovenije: 1848–992, 2. knjiga Ljubljana, 2005, str. 1283–1363.
Švajncer, Janez: Obranili domovino, Teritorialna obramba Republike Slovenije v vojni
za svobodno in samostojno Slovenijo 1991. Ljubljana, 1993.
Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (ur. Božo Repe). Del 1: Opozicija
in oblast. Ljubljana, 2002; Del 2: Slovenci in federacija. Ljubljana, 2003; Del 3:
Osamosvojitev in mednarodno priznanje. Ljubljana, 2004.
Dokumentacija Policijske uprave Slovenj Gradec.
Dokumentacija Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.
Arhiv Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.
Arhiv Republike Slovenije.

79

Boj na Holmcu 27. - 28. junij 1991

Gradivo raziskovalne skupine CRP Slovenske oborožene sile v 20. stoletju, njihovo
bojevanje in družbena vloga:
 Gorenšek, Maksimiljan: Čas, ki je za nami: spomini bojev na Koroškem, rokopis,
Brdinje, 2006.
 Gorenšek, Maksimiljan, intervju, 5. 12. 2005, Ravne na Koroškem.
 Štaher, Vilijem, intervju, 5. 12. 2005, Ravne na Koroškem.
 Halilovič, Zlatko, intervju, 5. 12. 2005, Ravne na Koroškem.
 Kaker, Branko, intervju, 5. 12. 2005, Ravne na Koroškem.
 Fajmut, Ožbalt: Vojna na Koroškem, Oboroženi boj na območju 83. Obm ŠTO
Slovenj Gradec v času agresije na Slovenijo.
 Gorišek, Danilo: uradni zaznamek, Uprava za notranje zadeve Slovenj Gradec,
Oddelek za zatiranje Kriminalitete, 1991.
 Uprava za notranje zadeve Slovenj Gradec, Predaja vojnih ujetnikov, Operativna
podskupina štajerske pokrajine Celje, 1991.
 Halilovič, Zlatko: Spopad na Holmcu – referat, Uprava za notranje zadeve Slovenj
Gradec, Ministrstvo za notranje zadeve, 1992.
 Odredba o ustanovitvi štabov in zavodov teritorialne obrambe v Republiki Sloveniji
št. 801/163, 1991.
 Vušnik, Ivan, intervju, 5. 12. 2005, Ravne na Koroškem.
 Praper, Otokar, intervju, 5. 12. 2005, Ravne na Koroškem.
 Godec, Zlatko, intervju, 5. 12. 2005, Ravne na Koroškem.
 Praznik, Katarina, intervju, 5. 12. 2005, Ravne na Koroškem.
 Kordež, Ludvik, intervju, 5. 12. 2005, Ravne na Koroškem.
 Mlinšek, Vinko, intervju, 5. 12. 2005, Ravne na Koroškem.
 Presečnik, Igor, intervju, 5. 12. 2005, Ravne na Koroškem.

80

ič
l
i
b
e
r
P
r
i
m
i
d
Vla an Guštin
Damij

BOJ NA
HOLMCU
27. - 28. junij 1991
in Koroška v vojni
za obrambo neodvisnosti
Republike Slovenije

