
VOJNI UJETNIKI NA OBMOČJU UPRAVE ZA NOTRANJE ZADEVE 

SLOVENJ GRADEC  - KOROŠKA REGIJA 
 

Zbirni centri 
 

Prvi vojni ujetniki na Koroškem so bili zajeti miličniki ZSNZ. Dne 27.06.1991 ob 16.08 sta na 

nogometnem igrišču v Dravogradu pristala dva helikopterja JLA. Izstopilo je 15 pripadnikov ZSNZ. TO 

in milica sta takoj pričela z aktivnostmi za obkolitev in zajetje. Po pogajanjih, ki jih je vodila TO, so se 

pripadniki ZSNZ predali. Zasežena je bila pomembna dokumentacija in posredovana RSNZ. Obkolitev 

in neposredno zajetje je izvedla enota TO. V neposredni bližini je bila posadka treh miličnikov PM 

Dravograd in patrulja dveh kriminalista. Po odločitvi koordinacijske skupine, je v bližini bila za takojšnje 

posredovanje pripravljena enota PEM (3. vod 3.čete PEM RSNZ). Dva miličnika ZSNZ sta dogovorno v 

spremstvu dveh kriminalistov odšla na PM Dravograd in potem samostojno v vojašnico Bukovje. 

Ostalih 13 miličnikov ZSNZ so pripadniki TO prepeljali v Celje. 

 

Vir: Željko Kljajić, komandir PM Dravograd, Peter Pungartnik, poveljnik 3. voda 3. čete PEM RSNZ in 

Dušan Ferenčak, pomočnik poveljnika 3. voda 3. čete PEM RSNZ, 

Ročni zapis v dnevniku dogodkov Stalne službe UNZ Slovenj Gradec, od 27. 6. 1991 do 4. 7. 1991 

 

Prehodni zbirni center v Kulturnem domu Pameče  

 
Glede na zaostrovanje situacije na terenu predvsem razmer na mejnih prehodih Holmec, Vič in Radelj 

je TO vzpostavila 28. 6.  1991 zbirna centra  v športni dvorani Slovenj Gradec in v Kulturnem domu Stari 

trg pri Slovenj Gradcu, kar je koordiniral inšpektor milice Marjan Kobale. Po naročilu koordinacijske 

skupina je komandir PM Slovenj Gradec Vinko Mlinšek organiziral začasni zbirni center v Kulturnem 

domu Pameče za vojne ujetnike iz Stražnice Vič pri Dravogradu in kasneje še zbirni center za vojne 

ujetnike starešine JLA na Lovskem domu Gradišče nad Pamečami. Za vodjo varovanja je bil določen 

miličnik Bojan Klobučar in 8 miličnikov. Dne 28. 6. 1991 v popoldanskem času je del pripadnikov PPE 

(3. vod 3. čete PEM RSNZ), z avtobusom pripeljal v Kulturni dom Pameče 56 vojnih ujetnikov iz stražnice 

Vič pri Dravogradu. Zajete starešine (oficirji) JLA pa so bile prepeljane na PM Slovenj Gradec, kjer so po 

opravljenih razgovorih, bili premeščeni v prehodni zbirni center v Kulturni dom Pameče. 

Dne 29. 6. 1991 ob 00.50 je bil aktiviran načrt »KLETKA«, v skladu s katerim so patrulje PM Slovenj 

Gradec opravile prevoz vseh vojnih ujetnikov (vojakov JA iz stražnice Vič), iz Kulturnega doma Pameče 

na območje Celja. Aktivnosti je koordiniral Franci Klanjšček vodja sektorja stalne službe UNZ Slovenj 

Gradec. Prevoz ujetnikov se je opravil z avtobusom AP Koratur Prevalje. Miličniki PM Slovenj Gradec 

so ujetnike ob 02.30 uri, na železniški postaji Šmartno ob Paki, predali policistom UNZ Celje. Miličniki 

so zaprosili za pomoč pri spremstvu z vlakom še za 8 miličnikov, kar je zagotovila UNZ Celje. Nadalje so 

navedeni vojni ujetniki bili prepeljani v zbirni center Trbovlje. S tem dnem pa je bil zbirni center v 

Kulturnem domu Pameče tudi ukinjen. Še naprej pa je delovala tajna lokacija varovanja častnikov JA 

na lovski koči Gradišče pri Slovenj Gradcu, kamor so bili nameščeni vojni ujetniki – starešine iz stražnic 

JA na Koroškem.  



Varovanje so izvajali miličniki PM Slovenj Gradec, ob pomoči rezervnih miličnikov PM Radlje ob Dravi 
pod vodstvom  vodje skupine, Bojana Klobučarja in namestnika komandirja PM Slovenj Gradec Draga 
Velički. V obeh zbirnih centrih je oskrbo organizirala Zdenka Celin, ki je nadomeščala vodjo Oddelka 
skupnih služb UNZ Slovenj Gradec.  
 

Vir: Vinko Mlinšek, komandir PM Slovenj Gradec, Drago Velički, namestnik komandirja združene PM 

Slovenj Gradec, Boris Raj, Peter Pungartnik, poveljnik 3. voda 3. čete PEM RSNZ in Dušan Ferenčak, 

pomočnik poveljnika 3. voda 3. čete PEM RSNZ, 

Ročni zapis v dnevniku dogodkov Stalne službe UNZ Slovenj Gradec, od 27. 6. 1991 do 10. 7. 1991 

Ročno voden razpored dela miličnikov PM Slovenj Gradec za obdobje 27. 6. 1991 do 10..7. 1991 (od 

24. 6.1991 združena enota PM Slovenj Gradec in PPM Slovenj Gradec, ki sta jo vodila komandir Vinko 

Mlinšek in namestnik Drago Velički); 

 

Prehodni zbirni center v lovski koči Gradišče nad Pamečami 

 

Vojne ujetnike - poveljnike in častnike - posameznih stražnic  JA so pripadniki Teritorialne obrambe in 

miličniki naprej pripeljali v prostore  na Postajo milice Slovenj Gradec. Tam so kriminalisti in delavci 

Varnostno-informativne službe opravili z njimi razgovor v skladu z določbami 3. ženevske konvencije. 

Z razgovori naj bi se pridobile informacije o morebitnih kršitvah mednarodnega vojnega in 

humanitarnega prava in podatki o ostalih stražnicah, ki se v tistem trenutku še niso predale.  

Po opravljenih razgovorih so bili častniki 

premeščeni v lovsko kočo Gradišče nad 

Pamečami, namenjeno izključno njihovemu 

bivanju. Ta zbirni center je po naročilu 

koordinacijske skupine UNZ, dopoldan, dne 

29. 6. 1991, vzpostavil, organiziral in poskrbel 

za varovanje komandir PM Slovenj Gradec, 

Vinko Mlinšek. Objekt je varovala milica. 

Premestitev je bila nujna  zaradi zavarovanja 

pred kontraobveščevalno službo JLA, saj bi 

bilo v primeru zmage JLA vsem častnikom, ki 

so predali svoje enote Teritorialne obrambe 

ali slovenski milici, sojeno na vojaškem 

sodišču zaradi izdajstva ali dezertiranja. 14 

častnikov JLA je po ponujeni možnosti 

prestopa v strukture Teritorialne obrambe to 

tudi sprejelo, ostali pa so bili 5. julija 

prepeljani v zbirni center Celje, nato v 

sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Rdečim križem Jugoslavije najprej v Ljubljano ter naprej na 

območje nekdanje Jugoslavije; 45 pa so jih prevzeli njihovi starši. 

29. junija 1991 sta bila na območju Raven prijeta pobegla častnika JA iz stražnice Holmec, odgovorna 

za napad na MP Holmec.  Zoper slednja so kriminalisti OZK UNZ Slovenj Gradec, zaradi suma storitve 

kaznivega dejanja, odredili pridržanje na PM Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem, ki je trajalo do  



naslednjega dne, ko sta bila privedena k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Slovenj Gradec. 

Slednji je po zaslišanju zanju odredil pripor v zaporih v Celju, kamor ju je privedla patrulja PM Slovenj 

Gradec. Po nekaj dnevnih sta bila izpuščena in vrnjena enotam JA na Hrvaškem, skupaj z vojakom 

osumljenim streljanja na padla miličnika PM Slovenj Gradec. 

Zbirna centra športna dvorana Slovenj Gradec in Kulturni dom Stari trg pri Slovenj Gradcu 

V zvezi z vzpostavitvijo zbirnega centra v športni dvorani je prišlo do nekaj težav oziroma zapletov, ki 

naj bi jih povzročile pomanjkljive informacije oziroma navodila s strani koordinacijske skupine za vojne 

ujetnike na Ministrstvu za notranje 

zadeve. Glede na razmere, na 

razpoložljiv čas, ki ga praktično ni 

bilo, vse je bilo treba narediti takoj 

ali čim prej, je koordinacijska 

skupina določena navodila sporočila 

po telefonu. Ker Uprava za notranje 

zadeve Slovenj Gradec ni dobila 

pisnega naročila za vzpostavitev 

zbirnega centra v športni dvorani, ga 

milica ni prevzela, dejansko pa je 

deloval. Vodstvo in zavarovanje je 

prevzela teritorialna obramba, operativno delo v centru pa je izvajala milica, kar je usklajeval inšpektor 

milice Marjan Kobale. Center je deloval po vseh pravilih.  

Vodstvo zbirnega centra se je 

odločalo za mehko politiko do 

vojnih ujetnikov. Ujetnikom, po 

katere so prišli starši, so takoj 

pripravili odpustnice, tudi pisanje, 

da so se hrabro borili in da so bili 

med borbo zajeti. To naj bi jih 

obvarovalo pred hujšimi 

posledicami po prestopu slovenske 

meje. 

 

 

Varovanje vojnih ujetnikov v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec 

Dne 28.06.1991 v zgodnjih jutranjih urah je prišlo do spopadov na mejnem prehodu Holmec. V zvezi 

tega je komandir PP Slovenj Gradec Vinko Mlinšek, v jutranjem času dobil nalogo od koordinacijske 

skupine UNZ, da v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec organizira varovanje ranjenih miličnikov, 

pripadnikov teritorialne obrambe in ujetnikov-ranjenih vojakov JA.  Pri tem je sodelovala tudi skupina 

treh kriminalistov, ki jo je vodil Boris Raj. Skupaj s komandirjem Vinkom Mlinškom so v dogovoru z 

direktorjem Splošne bolnice Slovenj Gradec Dragom Plešivčnikom, pripravili ukrepe za varno 

namestitev poškodovanih pripadnikov milice in TO ter ločeno za varno namestitev telesno 

poškodovanih pripadnikov JLA. Določeni so bili varnostni ukrepi ter protokoli komuniciranja, prepovedi 

dostopa nepooblaščenih oseb, zlasti pa ukrepi za preprečitev pobega in medsebojnih kontaktov 

pripadnikov JLA. 



28. junija 1991 so bili v oboroženih bojih  na mejnem prehodu Holmec ter pozneje tega dne tudi v bojih 

na » barikadi« na Mariborski cesti v Dravogradu, med pripadniki slovenskih oboroženih sil (enote milice 

in TO) in agresorske JA, poleg mrtvih, tudi številni lažje in huje ranjeni pripadniki na obeh straneh. Tako 

mrtvi kot ranjeni so bili vsi z reševalnimi vozili Reševalne službe Koroška prepeljani v Splošno bolnišnico 

Slovenj Gradec. Vsi ranjeni so bili deležni enake zdravstvene oskrbe. Varovanje ranjencev, ki so bili v 

bolnišnici na zdravljenju, so skupaj izvajali po posebnem 12 urnem razporedu miličniki PM Slovenj 

Gradec in pripadniki TO za ranjene vojake JA. Varovanje je potekalo 24 ur dnevno in sicer za ranjene 

miličnike in pripadnike teritorialne obrambe v I. nadstropju Oddelka za kirurgijo, kjer so bili nameščeni 

ranjeni miličniki iz boja na  Holmcu in ranjeni pripadniki TO iz bojev v Dravogradu. V pritličju Oddelka 

za kirurgijo za ranjene vojake JA iz stražnice Holmec in motorizirane oklepne čete JA, ki je bojno 

delovala na barikadi v Dravogradu, katero varovanje pa so usklajeno s PM Slovenj Gradec  izvajali 

pripadniki  TO. 

Varovanje sta izvajala skupaj po 2 miličnika, oborožena z AP in 2 pripadnika TO, v izmeni po 12 ur, po 

razporedu komandirja PM Slovenj Gradec. 

 

 Vir: Vinko Mlinšek, komandir PM Slovenj Gradec, Drago Velički, namestnik komandirja združene PM 

Slovenj Gradec, Boris Raj, kriminalist, vodja skupine v OZK UNZ Slovenj Gradec 

Ročni zapis v dnevniku dogodkov Stalne službe UNZ Slovenj Gradec, od 27. 6. 1991 do 10. 7. 1991 

Ročno voden razpored dela miličnikov PM Slovenj Gradec za obdobje 27. 6. 1991 do 10..7. 1991 (od 

24. 6.1991 združena enota PM Slovenj Gradec in PPM Slovenj Gradec, ki sta jo vodila komandir Vinko 

Mlinšek in namestnik Drago Velički); 

 

Zgledno sodelovanje z Rdečim križem Slovenj Gradec 
 

Krajevna organizacija Rdečega križa Slovenj Gradec je prevzela vse logistične storitve, sodelovanje z 

učno četo Teritorialne obrambe je bilo zelo dobro. Ujetniki so dobili zadostne količine hrane, vzdrževala 

se je visoka stopnja osebne higiene, vsem pa so bili omogočeni tudi telefonski stiki z družinami. S 

pomočjo nekaj podjetij je radijski sprejemnik in televizijo in   so lahko vojni ujetniki spremljali 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.  

Tabela: Število vojnih ujetnikov v bojih na Koroškem (povzeto po Gorenšek, 2006, str. 38 - ?) 



 

Število vojnih ujetnikov v zbirnem centru v Slovenj Gradcu1 

28. 6.

29. 6. 

zjutraj

29. 6. 

zvečer

30. 6. 

zjutraj

30. 6. 

zvečer 2. 7. 3. 7. 4. 7.

Vsi 82 192 218 235 311 334 366 460

Vojaki 65 174 193 210 283 305 335 369

Starešine 4 5 12 12 15 16 18 18

Pripadniki ZSNZ 13 13 13 13 13 13 13 13  

 

Ukinitev zbirnih centrov in vzpostavitev začasnega posebnega zbirnega centra na 

Poštarskem domu, na Selah pri Slovenj Gradcu 
 

6. julija 1991 je iz zbirnega centra v Slovenj 

Gradec po dogovoru z Rdečim križem 

Slovenije in Rdečim križem Jugoslavije, 

odpotovalo z vlakom  domov, skupaj 117 

vojnih ujetnikov. Ostale vojne ujetnike so z 

avtobusom prepeljali v zbirni center v 

Celju, ki je deloval v prostorih KPD za 

mladoletnike in zaporih Celje.  

V zbirnem centru na lovski koči Gradišče 
pri Slovenj Gradcu je bilo od 30. 6.1991 do 

6. 7. 1991 nameščenih skupaj 14 vojnih ujetnikov - starešin JLA. Po tem datumu so bili prostovoljno, 
zaradi varnostnih razlogov premeščeni v začasni posebni zbirni centra na Poštarskem domu, na Selah 
pri Slovenj Gradcu, kjer so bili vse do 10. 7.1991. Varovanje le- teh je ponovno izvajala Postaja milice 

 
1 Vir: SZDG MORS, 383P, dnevna poročila 83. območnega štaba Teritorialne obrambe Koordinacijski skupini 
republiških organov, 28. 6. 1991 – 4. 7. 1991, v navedbi Guštin, Prebelič, Svete, 2018, str. 268. 



Slovenj Gradec, ki so jo varovali z 8. miličniki medtem, ko je oskrbo organizirala Zdenka Celin, ki je 
nadomeščala vodjo Oddelka skupnih služb UNZ Slovenj Gradec.  
 
Tu je šlo za prostovoljno bivanje, saj so se častniki JA, zaradi predaje milici, bali kazenskih ukrepov JA.  

V času zadrževanja na tej lokaciji je nekaj vojnih ujetnikov - častnikov JA prestopijo v TO in milico - UNZ 

Slovenj Gradec.  
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