
v nekdanji Občini Radlje ob Dravi

Odločitev za samostojno državo Slovenijo je 
dozorela v drugi polovici osemdesetih let 20. 
stoletja. Po smrti predsednika Josipa Broza - 
Tita leta 1980 so Jugoslavijo (SFRJ), ki je bila 
socialistična, večnacionalna in večverska 
država, pestile številne težave, med njimi 
huda gospodarska kriza. V Sloveniji so bile 
čedalje ostrejše kritike in odpor v javnosti 
zaradi nezmožnosti demokratizacije države. 
Vse jasnejši so bili pozivi k nacionalni 
suverenosti. To je bil čas globalne krize 
komunizma in bližajočega se konca hladne 
vojne.

V Sloveniji so se opozicijske stranke leta 
1989 združile v Demos in ta je 8. aprila 1990 
zmagal na volitvah. Na plebiscitu, bil je 23. 
decembra 1990, so se državljani odločili 
za samostojno in neodvisno Slovenijo. 
Plebiscita se je udeležilo 93,2 odstotka 
volilnih upravičencev, za samostojnost jih je 
glasovalo 88,2 odstotka.

Prva polovica leta 1991 je potekala 
v znamenju pospešenih priprav na 
osamosvojitev. Stopnjevala se je napetost 
med slovenskimi oblastmi na eni strani in 
zveznimi jugoslovanskimi oblastmi oziroma 
Jugoslovansko armado (JA) na drugi strani, 
saj so slednje nasprotovale osamosvojitvi 
ter poskušale s pritiski in zastraševanjem 
preprečiti odcepitev Slovenije. 

Slovenska skupščina je 25. junija 1991 sprejela 
Temeljno ustavno listino o samostojnosti 
in neodvisnosti Slovenije, ustavni zakon in 
Deklaracijo o neodvisnosti. S tem je Slovenija, 
kljub nasprotovanju jugoslovanskih zveznih 
oblasti in zadržanosti mednarodne skupnosti, 
postala samostojna in neodvisna država. 
Slovesna razglasitev je potekala naslednji 
dan pred poslopjem skupščine v Ljubljani ob 
velikem navdušenju zbrane množice. 

Jugoslovansko zvezno vodstvo je poslalo 
JA in zvezno policijo v Slovenijo, da zaščiti 
državne meje in integriteto Jugoslavije. 
Dne 27. junija 1991 se je začela vojna, 
poznana kot osamosvojitvena vojna, in je 
trajala deset dni – do 6. julija 1991. Spopadi 
med jugoslovansko vojsko in slovenskimi 
oboroženimi enotami so terjali tudi žrtve na 
obeh straneh in med civilisti. Sovražnosti 
so bile ustavljene 7. julija 1991 z Brionsko 
deklaracijo, ki je za tri mesece zamrznila vsa 
osamosvojitvena dejanja. Zadnji vojaki JA 
so zapustili Koroško (vojašnico Bukovje) 27. 
julija, slovensko ozemlje pa v noči s 25. na 
26. oktober 1991. 

Slovenija si je prizadevala za mirno odcepitev 
od Jugoslavije, v primeru posredovanja JA pa 
je bila pripravljena svojo neodvisnost tudi 
braniti. Za obrambo so bile določene enote 
Teritorialne obrambe (TO) in milice. 
Tudi na območju Občine Radlje ob Dravi, ki 
je leta 1991 obsegala pet današnjih občin: 
Občino Radlje ob Dravi, Občino Muta, 
Občino Vuzenica, Občino Podvelka in Občino 
Ribnica na Pohorju. Osamosvojitvena vojna 
je potekala ob popolni podpori slovenskega 
prebivalstva.

V nekdanji Občini Radlje ob Dravi

Zbrana množica ob razglasitvi samostojnosti 
in neodvisnosti Republike Slovenije na Trgu 
revolucije (danes Trg republike) v Ljubljani, 
26. junija 1991. Takrat je prvič slavnostno 
zaplapola nova slovenska zastava. Foto: 
Nace Bizilj, hrani Muzej novejše zgodovine 
Slovenije.

Dvig nove slovenske zastave na mejnem prehodu 
Radelj 27. junija 1991 ob 20.08 v močnem nalivu. 
Tablo SFRJ so že dopoldan tega dne ob 10.00 
zamenjali s tablo z napisom Republika Slovenija. 
Foto: Alojz Cifer.

Protesti in zbiranje podpisov proti razširitvi obmejnega pasu na 1000 m. Foto: Kristl Valtl.

Koroški časopis Prepih je pred osamosvojitvijo leta 1991 poročal o problemih v Občini Radlje ob 
Dravi. Vir: Digitalna knjižnica Slovenije.



JA in politični vrh takratne Jugoslavije sta 
Sloveniji nenehno grozila z uvedbo izrednih 
razmer in vojaškim posredovanjem. Že maja 
1990 je JA poskušala razorožiti TO, zahteve 
po oddaji orožja v skladišča JA pa so se 
nadaljevale tudi pozneje. 
Odgovor milice in TO je bila odločitev, da 
bodo na več tajnih lokacij preselili orožje, 
strelivo in dokumentacijo. Odločitev, kje 
bodo te tajne lokacije, je bila prepuščena 
posameznikom v TO in milici. Ti so na 
svojem terenu poiskali zaupanja vredne 
občane in pri njih vzpostavili tajna skladišča 
orožja in streliva. Celotni projekt je temeljil 
na popolnem zaupanju med akterji, saj so 
posamezne lokacije poznali le neposredni 
organizatorji in hranitelji. 
Ime MSNZ (Manevrska struktura Narodne 
zaščite) je projekt dobil avgusta 1990, ko so 
ga vzpostavili v takrat edino zakonsko 

možnem okviru delovanja v organizaciji 
Narodne zaščite, ki je sodila pod Republiški 
sekretariat za notranje zadeve. 
Na Koroškem je konec avgusta in v začetku 
septembra 1990 v popolni konspiraciji 
nastajala MSNZ ter je povezala posamezne 
pripadnike milice in TO. Postopno so se 
kadrovsko popolnjevali vse do občinskih 
nivojev v obeh strukturah, medsebojno 
usklajeno delovali in tako izpeljali 
najpomembnejšo nalogo: na tajne lokacije 
shraniti orožje in strelivo. 
Tega nadvse pogumnega, častnega, 
nesebičnega in domoljubnega dejanja 
občanov ne smemo pozabiti, saj so ti ljudje s 
tem, ko so izpostavili lastno varnost, varnost 
svojih bližnjih in družin, dodali nesporen 
prispevek k osamosvajanju Slovenije. 

Tajne lokacije Občinskega štaba TO Radlje ob Dravi

Tajne lokacije Postaje milice Radlje ter OM Muta in Podvelka 

Meja med takratno SFRJ in Republiko Avstrijo 
je bila izjemnega pomena. Zaradi nje so bili 
na Koroškem stalno nastanjeni pripadniki 
JA. Če bi ti preprečili formalno razglasitev 
samostojnosti z nadzorom nad državno 
mejo, mejnimi prehodi in uporabo novih 
državnih simbolov, bi slovensko politično 
vodstvo zelo težko udejanjilo prizadevanja za 
mednarodno priznanje samostojne države. 
Najmočnejša vojaška enota je bila v vojašnici 
Bukovje. Tam je bil nastanjen Obmejni 
bataljon JA, odgovoren za 67. mejni odsek. 
Poleg enot v vojašnici je vključeval še posadke 
na posameznih stražnicah (karavlah) na 
območju Koroške. Priključeni sta bili še 
stražnici na Olševi ter tista v Bistriškem jarku 
na območju nekdanje Občine Radlje ob Dravi.

Preostale štiri stražnice na radeljskem 
območju (Brezovec, Kapunar, Brezni vrh, 
Kapla) so spadale pod 68. mejni odsek, 
katerega poveljstvo je bilo v 31. korpusu JA v 
Mariboru. 
Tik pred agresijo so na območju Radelj 
okrepili stražnico Kapunar z dodatnimi vojaki 
in poveljujočim oficirjem. Med samo agresijo 
se je tako številčno kot v ognjeni moči JA 
okrepila s prihodom motorizirane oklepne 
kolone iz Maribora na Koroško ter s podporo 
jugoslovanskega vojnega letalstva v nekaj 
primerih. Stražnice so se do 2. julija predale, 
4. julija je Koroško zapustila oklepna kolona, 
27. julija so odšli še zadnji vojaki iz vojašnice 
Bukovje. Od takrat na Koroškem ni bilo več 
JA. 

Manevrska struktura Narodne zaščite (MSNZ) in tajne lokacije Jugoslovanska armada na Koroškem v času osamosvajanja

1 Jože GRUBELNIK (p. d. STEPIŠNIK), Janževski vrh 100, Ribnica na 
Pohorju

2 Drago GRUBELNIK (p. d. KOPROVO), Zg. Lehen 25, Ribnica na Pohorju
3 Mihaela in Janez REPATEC, Sv. Primož na Pohorju 25, Vuzenica
4 Ivan PERUŠ (p. d. POLNER), Vuhred 143, Vuhred
5 HE Vuzenica
6 HE Vuhred
7 Lesnopredelovalni obrat GG Radlje, Sp. Vižinga 69, Radlje ob Dravi

8 trgovina PAŽEK ZLATKO, Vuhred 138, Vuhred

9 kontejner GG na Šentvidu pri Vuhredu
10 Albin VERČKO, Podvelka 35, Podvelka
11 Anton GRACE, Sv. Vid 81, Vuzenica
12 Jaka (Jakob) MEDVED, Lehen 7, Podvelka
13 Ivan GRUBELNIK, Rdeči Breg 62, Podvelka
14 Zdenko OSVALD (p. d. VETUŠEK), Zg. Lehen 11, Ribnica na Pohorju
15 bunker Lovske družine Vuhred, Sv. Anton na Pohorju 38, Vuhred
16 bunker na strelišču Lovske družine Muta, Pernice 21 a, Muta
17 bunker GG Radlje na lokaciji Gotjenk–Podvelka

1 Leopold ČAS (p. d. KAC), Janževski vrh 10, Podvelka
2 Franc JURAČ (p. d. OSREDNIK), Sv. Anton na Pohorju 119, Vuhred
3 Cveto MASTEN, Dobrava 34, Radlje ob Dravi
4 Frančišek VERDINEK (p. d. KOŠER), Sv. Primož nad Muto, Muta
5 Božidar KOVAČ (p. d. BRUNČKO), Sv. Anton na Pohorju 16, Vuhred
6 Ivan HAFNER st., Šentjanž pri Radljah 82, Radlje ob Dravi
7 Ivan JUNKER (p. d. GREGL), Orlica, Vuhred

LEGENDA:ZEMLJEVID:

ORGANIZACIJSKA OBLIKA VARNOSTNIH IN OBRAMBNIH STRUKTUR:

Zemljevid tajnih lokacij TO in milice v nekdanji Občini Radlje ob Dravi. Maja 1990 je JA poskušala izvesti razorožitev TO 
Slovenije. Od 62 slovenskih občin je samo šestnajstim v celoti uspelo ohraniti orožje TO in ga shraniti na skrivnih lokacijah, 
med njimi je bila tudi Občina Radlje ob Dravi.

Koordinacijska podskupina 
pri UNZ Slovenj Gradec

83. občinski štab TO za 
Koroško

Enote TO

2. četa 62. jurišnega odreda 
(Ravne na Koroškem)

Prištabne enote 99. jurišni odred 
TO Radlje

Operativni delavci OZK
Postaja milice 
Radlje ob Dravi Operativni delavci VIS

Patrole prometne milice

158. protidiverzantski vod 
Podvelka, Ribnica 30. samostojna četa Vuhred Oddelek milice Podvelka

Operativna skupina TO 
Radlje ob Dravi

157. protidiverzantski vod 
Muta

29. samostojna četa 
Podvelka

Oddelek milice Muta

43. protidiverzantski vod 
Muta

31. samostojna četa Muta, 
Vuzenica

Oddelek mejne milice 
Radelj Oddelek PEM2. četa Odreda za posebne 

naloge (Slovenj Gradec)

Operativne skupine

Ministrstvo za notranje 
zadeve

UNZ - Uprava za notranje 
zadeve Slovenj Gradec

Oddelek za zatiranje 
kriminalitete

Operativna skupina VIS 
Slovenj Gradec

Ministrstvo za notranje 
zadeve

2. operativno območje VIS 
Maribor

8. pokrajinski štab TO za 
Zahodnoštajersko pokrajino

Ministrstvo za obrambo

Inšpektorat milice Servis skupnih služb

Postaja prometne milicePostaja mejne milice Vič PEM - Posebna
enota milice
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Cilj JA je bil zasesti mejne prehode, zavarovati 
jugoslovansko mejo in omogočiti delo 
zveznim carinikom in miličnikom. Dne 27. 
junija 1991 je JA iz vojašnic v Sloveniji napotila 
enote na mejne prehode in v Slovenijo poslala 
okrepitve iz drugih jugoslovanskih republik. 
Iz mariborske vojašnice so v jutranjih urah 
napotili po Dravski dolini proti Dravogradu 
posebno motorizirano oklepno kolono, ki 
so jo enote TO, milice in prebivalci poskušali 
zaustaviti z barikadami iz podrtih dreves, 
avtomobilov 

Sestavljena je bila iz treh vozil BRDM-2, petih 
BOV 20/3, štirih terenskih večkolesnih vozil 
Pinzgauer, šestih tovornih vozil TAM 5000, 
enega vozila za zveze TAM 110, tovornega 
vozila TAM 150, sanitetnega vozila TAM 110 
in vozila Puch. Samohodni top se je zaradi 
okvare ustavil že v Rušah. V koloni je bilo 129 
vojakov, 7 podčastnikov in 9 častnikov. 

Prodiranje motorizirane oklepne kolone 
Jugoslovanske armade po Dravski dolini Časovnica prodiranja motorizirane oklepne 

kolone JA 27. in 28. junija 1991:

7.40

17.15

13.45

02.00

Okoli 10.30–11.00 

Okoli 22.30

16.00

02.30–02.40

9.30

21.23

14.00

2.30

11.45

24.00

16.55

informacija, da je kolona JA krenila iz vojašnice v Mariboru

kolona zaustavljena pred blokado na Muti

prebije blokado v Sp. Vižingi (danes Vas)

mimo Boštjana proti Dravogradu

obvozi barikado v Breznu

gre kolona mimo barikade na Gortini

vozilo BOV obvozi barikado in jo začne odstranjevati

kolona obstoji pred Dravogradom

kolona pelje skozi Ožbalt 

kolona obide barikado na Muti

se ustavi pred blokado v Radljah ob Dravi pri dvorcu Radlje

streljanje na kolono na položaju med Boštjanom in Dravogradom

prispe do barikade v Sp. Vižingi (danes Vas)

mimo mostu za Trbonje, proti Vratom

blokada v Radljah ob Dravi prebita

V Sp. Vižingi (danes Vas) se je kolona znova zaustavila ob 11.45 zaradi barikade iz tovornjakov in 
cisterne na cesti. Foto: Vlado Geč.

Kolona prebije barikado v Sp. Vižingi (danes Vas) in nadaljuje pot proti Radljam ob Dravi. 
Foto: Kristl Valtl.

Barikada v Rušah. Vir: OZ VVS Ruše, 10. obletnica vojne za Slovenijo, 2001, str. 146.

Motorizirana oklepna kolona JA prodira po 
Dravski dolini. Foto: Valter Capl.

Ovira iz podrtih dreves na cesti Maribor–Radlje 
ob Dravi pri HE Vuhred. Foto: Valter Capl.



Kolona JA je prispela v Radlje ob Dravi ob 
14.00, pričakali sta jo dve oviri. Prva je bila iz 
podrtih dreves in navoženega materiala na 
cesti Maribor–Dravograd pri dvorcu Radlje, 
druga pa iz postavljenih tovornjakov na cesti 
proti mejnemu prehodu Radelj.

Motorizirana oklepna kolona 
Jugoslovanske armade v 
Radljah ob Dravi

Zaustavljena kolona JA v Radljah ob Dravi. Foto: Janez Semlak.

Vojaki JA pri barikadi iz podrtih dreves pri dvorcu Radlje. Foto: Janez Semlak.

Posadka JA v oklepnih vozilih. Foto: Janez Semlak.

Odstranjevanje barikade. Foto: Janez Semlak.

Ovira iz postavljenih tovornjakov na cesti za mejni prehod Radelj. Foto: Janez Semlak.

Med čakanjem. Foto: Janez Semlak.

Očiščena pot in tabla Jugoslovanska armada okupator (YU ARMY OKUPATOR). Foto: Janez 
Semlak.



Ob 17.15 se je kolona zaustavila pri barikadi 
na Karavaningu (Dobravi) na Muti. Vojaki JA 
so kolono poskušali preusmeriti na Zg. Muto. 
Domačini Mute in Vuzenice so se temu uprli. 
Vojaki JA so odgovorili z uporabo solzivca, 
njegovo delovanje je ublažila huda nevihta, 
ki se je takrat razvila in razgnala množico. 

Kolona je nato obšla barikade skozi 
Karavaning južno od tovarne Armature in se 
na Gortini ponovno vrnila na cesto Maribor–
Dravograd. Njeno prodiranje do končne 
zaustavitve pred Dravogradom je upočasnila 
še postavljena ovira na Gortini.

Motorizirana oklepna kolona 
Jugoslovanske armade na Muti in proti Dravogradu

Zaustavljena kolona JA na Muti. Foto: Kristl Valtl.

Zbiranje domačinov. Foto: Kristl Valtl.

V pripravljenosti. Foto: Kristl Valtl.

Napad na ljudi s solzivcem na Zg. Muti. Foto: Kristl Valtl.

Barikada na cesti za Zg. Muto. Foto: Kristl Valtl.

Vojaki JA si nameščajo plinske maske. Foto: Kristl Valtl.

Goreča cisterna na barikadi v Dravogradu, 28. junij 1991. Foto: Ludvik Pušnik.



Dne 27. junija 1991 so posadko na mejnem 
prehodu Radelj okrepili z dodatnimi miličniki 
s Postaje milice Radlje, na položajih pa so 
bili pripadniki TO: 43. diverzantski vod, 157. 
protidiverzantski vod in 158. protidiverzantski 
vod. Z napadom so grozili vojaki JA iz obmejnih 
stražnic, ki so obkolili mejni prehod Radelj 
in zahtevali njegovo predajo. Po ukazu o 
začasnem mirovanju ofenzivnega delovanja 
zaradi pogajanj so se 28. junija postopoma 
vsi vojaki JA umaknili z do tedaj zasedenih 
položajev ter se vrnili na karavli Kapunar 
in Brezovec. Enote slovenske milice in TO 
so brez boja zavarovale in ubranile mejni 
prehod Radelj.

Mejni prehod Radelj 
Četrtek, 27. junij 1991, na mejnem 
prehodu Radelj

NOČ

15.00

7.00

16.30

Že ponoči so se proti mejnemu prehodu začele premikati enote TO z nalogo 
širše blokade in preprečitve njegovega zavzetja ter nudenja pomoči tamkajšnjim 
miličnikom. Dopoldan sta se v širšem rajonu med Žoherjem in mejnim prehodom 
na različnih lokacijah zadrževala 43. diverzantski vod in 157. protidiverzantski vod. 

Potem ko je motorizirana kolona prebila blokado v Radljah ob Dravi in nadaljevala 
pot proti Muti, je enota milice odšla na mejni prehod. Pred prehodom je del miličnikov 
zasedel položaje ob cesti, drugi del pa na samem mejnem prehodu. Pred njim so 
ponovno potekala pogajanja, a položaja niso spremenila. 

Mejni prehod je ob 7.00 zapustila enota PEM (posebna enota milice). Posadko so 
okrepili dodatni aktivni in rezervni miličniki s PM Radlje. 
Mejni prehod so zjutraj obkolili vojaki JA in se na njegovem obrobju vkopali iz smeri 
stražnic Brezovec in Kapunar. Dopoldan so se vojaki gibali v okolici mejnega prehoda, 
ko so prenašali zaboje in drugo opremo z ene na drugo stran prehoda, ter zasedli že 
pripravljene položaje.

Pripadniki 158. protidiverzantskega voda TO so dobili ukaz, da se premaknejo na 
mejni prehod Radelj. Tam so zavzeli položaje v kompleksu Kotanovih stavb. Malo 
kasneje so se jim pridružili pripadniki 157. protidiverzantskega voda TO in okrepili 
položaje proti stražnici Brezovec. 43. diverzantski vod je pripravljal blokado ceste 
Radlje–Radelj. 

11.45

VEČER

Na cesti od Radelj ob Dravi do mejnega prehoda Radelj so postavili barikade, ker je 
bila velika nevarnost, da bi se del oklepne kolone usmeril proti mejnemu prehodu 
in ga poskušal zavzeti.

Postopoma se je na mejnem prehodu in v okolici skoncentriralo večje število 
miličnikov in pripadnikov TO. Vojaki JA so bili še vedno vkopani na svojih položajih 
v bližini mejnega prehoda. Miličniki in teritorialci so skupaj načrtovali in izvajali 
ukrepe za obrambo mejnega prehoda. 

14.30

NOČ

Potekala so pogajanja med milico in JA, saj je bil postavljen ultimat, da se mora 
milica v 30 minutah umakniti s prehoda, sicer ga bodo vojaki napadli. Pogovori so 
trajali do 15.30, ko so se vojaki umaknili, napada ni bilo. 
Med pogajanji je nad prehod priletel helikopter avstrijske vojske in tam nekaj časa 
lebdel.

Noč je zaznamovalo močno deževje, vojaki JA so se umaknili s položajev v okolici 
mejnega prehoda. Tudi miličniki in pripadniki TO so na položajih pustili le najnujnejše 
pripadnike, druge so umaknili v notranjost objektov.

Pogled z avstrijske strani na mejni prehod 
Radelj, 27. junij 1991. Foto: Srečko Pečnik.

Prihod 158. protidiverzantskega voda TO, 27. junij 1991. Foto: Srečko Pečnik.

Župan Občine Radlje ob Dravi Herman Tomažič 
obišče mejni prehod Radelj, 29. junij 1991. Foto: 
Srečko Pečnik.

Menjava moštva na stražarsko-opazovalnih mestih in položajih. Foto: Srečko Pečnik.

Novinarka Irena Fasvald je z mejnega prehoda 
Radelj poročala za Koroški radio. Foto: Srečko 
Pečnik.

Mejni prehod Radelj obišče tudi avstrijska deželna glavarka Ingrid Klug - Funovits s ciljem 
izmenjave informacij in nudenja pomoči. Foto: Janez Otorepec.

Pogovor in počitek aktivnih in rezervnih miličnikov v prostorih mejnega prehoda Radelj. Foto: 
Srečko Pečnik.



Kljub okrepitvam obmejnih stražnic (karavl) 
s pripadniki JA so se vse brez boja predale 
enotam TO in slovenske milice: Bistriški 
jarek 29. junija, Brezni vrh 30. junija, Kapla 
1. julija,  Kapunar in Brezovec pa 2. julija 
1991.
Že pred agresijo so bile stražnice, na katerih 
je bilo v povprečju 25 vojakov, kadrovsko 
popolnjene, po lastni oceni, s preverjenimi 
in zanesljivimi vojaki. Vojaki – graničarji 
so se tudi pripravljali na morebiten napad 
TO, zato so se zavarovali s pripravljenimi 
zakloni v bližini stražnic in vzdrževanjem 
»povečane budnosti«. 

Vojakom so popolnoma blokirali informacije 
o dogajanju v Sloveniji, saj niso smeli 
poslušati radia in gledati televizije. Stražnice 
so zapustili urejene, z orožjem in strelivom, in 
ta sta pomembno povečala ognjeno moč TO 
in milice. Po njihovem odhodu so jih zasedle 
enote TO. V kasnejših letih pa so stražnice 
izgubile svoj vojaški pomen in so postale 
domovi družinam ali društvom. 

Stražnice

Pogajanja pred predajo pripadnikov JA na stražnici Brezovec. Foto: Kristl Valtl.

Stražnica Brezni vrh z novim slovenskim grbom.Risanje novega slovenskega grba na stražnico Brezni vrh. 

Stražnica Bistriški jarek, 2006. Foto: Tomo Jeseničnik.

Značka pripadnikov mejnih enot JA – graničarjev. 
Foto: Franc Glazer.

Stražnica Kapla, 2006. Foto: Tomo Jeseničnik.

Namestitev slovenske table na stražnico Kapunar. Foto: Srečko Topler.



Hkrati z osamosvojitvijo je v Sloveniji potekal 
tudi proces vzpostavitve večstrankarske 
demokracije in tržnega sistema. Zaradi 
odrezanosti od jugoslovanskega trga in 
počasnega navezovanja stikov z drugimi 
državami se je gospodarska kriza še 
poglobila. Slovenija je potrebovala 
čimprejšnje mednarodno priznanje. Nekaj 
držav jo je priznalo že leta 1991, glavnina pa 
naslednjega leta. Najpomembnejši sta bili 
priznanji Nemčije decembra 1991 in Evropske 
skupnosti (današnje Evropske unije) januarja 
1992. 
Kot mednarodno priznan pravni subjekt se 
je Slovenija lahko potegovala za članstvo v 
pomembnih mednarodnih organizacijah in 
zvezah. Dne 22. maja 1992 je postala članica 
OZN, 29. marca 2004 članica NATO, 1. maja 
2004 pa članica Evropske unije. Slednji je 
predsedovala v prvem polletju leta 2008 in 
ji predseduje v drugem polletju leta 2021.

Za Slovenijo je bilo pomembno leto 2007, ko 
je s 1. januarjem prevzela skupno evropsko 
valuto – evro, ki je nadomestil slovenski tolar, 
z 21. decembrom pa vstopila v schengensko 
območje EU, s tem so bili ukinjeni vsi mejni 
prehodi z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Tudi 
na mejnem prehodu Radelj je začel veljati 
prost prehod.
Spremembe so bile tudi na lokalni ravni. Ob 
preoblikovanju občin leta 1994 se je Občina 
Radlje ob Dravi razdelila na štiri manjše 
občine: Občino Radlje ob Dravi, Občino 
Muta, Občino Vuzenica in Občino Podvelka 
- Ribnica. Iz zadnje sta leta 1998 nastali 
dve samostojni občini: Občina Podvelka in 
Občina Ribnica na Pohorju.

Po osamosvojitveni vojni 

Spominsko obeležje na mejnem prehodu Radelj, slavnostno predstavljeno 1. maja 2004. Izklesan 
stisk rok ponazarja prijateljske odnose med Slovenijo in Avstrijo. Foto: Franc Glazer.

Prvi slovenski denar tolar, ki ga je 8. oktobra 1991 uvedla Slovenija, je bil v obliki vrednostnih 
bonov. V letih 1992–1994 so vrednostne bone postopno zamenjali za tolarske bankovce in 
kovance. Foto: Franc Glazer.

Velika skupna prireditev slovenskih in avstrijskih obmejnih občin (Radlje ob Dravi, Muta, 
Vuzenica, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Grossradl, Eibiswald, Aibl, Pitschgau) ob vstopu 
Slovenije v EU 30. aprila in 1. maja 2004 na mejnem prehodu Radelj. Foto: Foto Anka.

Slovesnosti ob vstopu Slovenije v EU so se z obeh strani meje udeležili vidnejši predstavniki 
političnega, gospodarskega in kulturnega življenja ter množica od 3000 do 4000 ljudi. Foto: Foto 
Anka.

Velika skupna prireditev slovenskih in avstrijskih obmejnih občin ob vstopu Slovenije v EU 30. 
aprila in 1. maja 2004 na mejnem prehodu Radelj. Slovesnosti so se z obeh strani meje udeležili 
vidnejši predstavniki političnega, gospodarskega in kulturnega življenja ter množica od 3000 do 
4000 ljudi. Foto: Foto Anka.

Ob 30. obletnici so razstavo pripravili 
Policijsko veteransko društvo Sever za 
Koroško, Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja Dravska dolina, 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob 
Dravi, in Knjižnica Radlje ob Dravi.

Avtorji razstave: 
Franc Glazer (Policijsko veteransko društvo Sever 
za Koroško in Območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Zgornja Dravska dolina), 
Alenka Verdinek (Koroški pokrajinski muzej, Muzej 
Radlje ob Dravi), 
Slavica Potnik (Knjižnica Radlje ob Dravi).

Jezikovni pregled: 
mag. Andreja Čibron Kodrin.

Oblikovanje: 
Vanja Vajs.

Tisk grafičnih podlag: 
Prost Prostor, d. o. o.

Radlje ob Dravi, junij 2021

Osamosvojitvena vojna 
v nekdanji Občini Radlje ob Dravi

OZVVS
ZGORNJA DRAVSKA DOLINA


