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Prlekija v soju osamosvojitvene vojne 1991- Gornja Radgona 
  

Uvod 1 
 

Spoštovani bralec, bralka, pričujoči  zbornik nima namena postati pomembno delo 
zgodovinske znanosti, ampak ima namen, za zanamce, ohraniti spomin na 
dogodke v takratni občini Gornja Radgona pred, med in takoj po osamosvojitveni 
vojni ter na koncu prikazati njen razvoj oziroma razvoj lokalne samouprave do 
danes. 
 
Predvsem gre za poskus prikaza kako se je razvijala občina Gornja Radgona od 
ustanovitve do osamosvojitve in njene naslednice do danes, kako so se pripravljali 
organi v občini Gornja Radgona na čas, ki je neizbežno prihajal, na čas razhoda s 
skupno državo. Posebej so pomembne priprave teritorialne obrambe in postaje 
milice  in mejne milice Gornja Radgona in izkušnje iz tega časa. 
 
Občina Gornja Radgona je občina , ki leži na desni strani reke Mure, zato je bila 
njena značilnost spopad s tankovskimi kolonami Jugoslovanske Ljudske Armade, 
ki so prodirale iz sosednje Republike Hrvaške. Spopad med JLA in teritorialno 
obrambo in miličniki postaje milice Gornja Radgona ter Postaje mejne milice Gornja 
Radgona in posebne enote milice Uprave za notranje zadeve Murska Sobota2 je 
praktično potekal od trenutka, ko je oklepno mehanizirana enota JLA prestopila 
občinsko mejo iz smeri Ljutomera, do takrat, ko je zasedla MP Gornja Radgona. 
Potrebno je bilo tudi  s spopadom razorožiti  eno in nato prevzeti  stražnici JLA. 
 
Zbornik ima namen poleg kratkega opisa bojev prikazati predvsem človeško plat 
vojne. Pomoč prebivalstva  teritorialni obrambi in milici pri postavljanju barikad in 
njihovi obrambi, pomoči pri oskrbi enot TO in milice, pridobivanju informacij, 
žrtvovanju.   
 
Članice in člani Območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Gornja 
Radgona, članice in člani Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, 
predvsem iz pododbora PM Gornja Radgona in PEM UNZ MS smo skupaj s 
pomočjo sedanjih občin naslednic takratne občine Gornja Radgona – Gornje 
Radgone, Radencev, Apač  in Svetega Jurija poskušali zbrati čim več 
dokumentacije, pričevanj, zapisov ali drugače povedano gradiva, da ga ohranimo 
za zanamce. 
 
Prav tako pa je to gradivo namenjeno tudi proučevanju tega obdobja v bodoče kot 
gradivo za analizo časa in razmer v drugi polovici prejšnjega stoletja. Predvsem pa 
za bodoče rodove živeče na tem območju, da bodo razumeli čas in razmere v 
katerih je prišlo do prelomnih dogodkov v takratni Socialistični Federativni Republiki 
Jugoslaviji3, ki so vodili v ponovno razcepitev države, katera se že nekaj časa ni 
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2 V nadaljevanju PEM UNZ MS 
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več držala načel na katerih je bila ustanovljena in utemeljena na II. zasedanju 
AVNOJ-a4 v Jajcu 29.11.1943.5 
 
Prav tako pa tudi zaradi nesposobne zvezne administracije, ki ni znala najti izhoda 
iz gospodarske in pozneje vedno hujše politične krize, ki je trajala preveč časa. 
Zato se je vrh takratne SFRJ zelo motil, ko je ocenjeval, da bo s kratko policijsko 
intervencijo JLA preprečil odhod Slovenije iz skupne države. Ni se zavedal, da so 
ljudje želeli spremembe, ne samo vladajoča politika in da so bili prebivalci Slovenije 
enotni v tem bolj kot kadarkoli do takrat. 
 
Uredniški odbor je v poskušal pridobiti tudi čim več oseb, ki so delovale v tako 
imenovanih civilnih strukturah od civilne zaščite, do gasilcev, medicinskega osebja 
in seveda tudi predstavnikov oblasti. Prav tako so pomembna pričevanja občanov, 
ki so doživeli spopade, pomagali postavljati barikade in opravljali še druge 
aktivnosti, ki so pripomogle k uspešnemu delovanju enot teritorialne obrambe in 
milice. 
 
Uredniški odbor ni imel namena pisati nove zgodovine ampak za proučevalce 
zgodovine zavarovati gradivo in pričevanja o dogodkih pred, med in takoj po 
osamosvojitveni vojni.  
 
Zbornik je napisan kot prispevek posameznega avtorja in odraža avtorjevo gledanje 
na dogodke tistega časa, njegove spomine, občutja in ravnanja v tem obdobju. 
Dokumenti, ki so objavljeni so pridobljeni iz arhiva slovenske policije, zasebnih zbirk 
piscev in drugih, ki so jih prispevali za namen objave te publikacije. Opis dela milice 
pred osamosvojitveno vojno in policije po njej v Republiki Sloveniji je nekoliko 
drugačen, kot so običajno ti opisi, ki so že v naših drugih knjigah. Razlika je 
predvsem v tem, da so navedena iz uradnih dokumentov po dnevih in mesecih. 
Posamezni avtorji pa so pisali spomine o tem kako so doživljali ta čas. 
 
Mesto Gornja Radgona je doživelo poškodovanje zgradb in človeške žrtve in tudi 
Radenci, zato je prav, da se ti dogodki zavarujejo za zanamce. 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije – antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije 

5 Eden o pomembnejših sklepov je bil: Jugoslavija se mora zgraditi na demokratičnem principu kot državna 
skupnost enakopravnih narodov. Jugoslavija bo urejena na federativnem principu, v kateri bo šest enakopravnih 
republik (Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Makedonija, Slovenija in Srbija) in pet priznanih narodov 
(Muslimani so kot narod bili priznani z amandmaji na ustavo v koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja). - vir 
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjhpOa4vpHjAhWFtXE
KHcmFB1QQFjACegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fzgodovinanadlani.si%2Fdrugo-zasedanje-avnoj-a-v-
jajcu%2F&usg=AOvVaw1563StFLXhv50pmTQ1vNoc 
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Takratna občina Gornja Radgona od ustanovitve 1965 do 
osamosvojitvene vojne – občina Gornja Radgona 

 
6Kratek pregled zgodovine Gornje Radgone 

Radgona naselje ob Muri, se v zgodovinskih virih omenja že dokaj zgodaj; mesto 
"Raclitanum" ali celo sporni "Halicanum" naj bi bil predhodnik mesta, ki je dobivalo od 
11. do 13. stoletja že obrise svojega poznejšega, za deželnega kneza pomembnega 
mesta v vojaškem in trgovskem smislu.  

Gornje radgonski grad je dajal mestu Radgona s svojim prevladujočim položajem nad 
reko Muro popolno varnost skupaj z načrtno speljanimi rokavi Mure. Mesto si je spretno 
pridobivalo mestne privilegije ter gradilo mestno samoupravo. Do leta 1803 je dobilo 
47 privilegijev. 

Mesto je bilo postavljeno v veliko agrarno področje, ter je bilo tesno vezano na 
podeželje in predvsem bližnje Slovenske gorice, saj je v njem poleg trgovine in obrti, 
cvetela tudi trgovina z vinom. Oba bregova reke Mure sta bila povezana z mostom, 
okrog katerega se je na desnem bregu začelo razvijati naselje. Grafika mesta iz leta 
1745 nam prikazuje posamezne hiše pod gradom in ob Muri. Te hiše štejemo kot jedro 
za nastanek poznejšega Spodnjega in Gornjega Griesa. 

Avstroogrska upravno-politična razdelitev je naselju Gornja Radgona dodelila sedež 
sodnega okraja v okrajnem glavarstvu Ljutomer; 12.367 prebivalcev (12.362 
katoličanov in 5 protestantov). Kar 11.977 Slovencev in 247 Nemcev ter 10 "drugih" v 
letu 1880 so podatki, s katerimi lahko začnemo tudi procese na področju nacionalno-
političnega gibanja prebivalstva omenjenega sodnega okraja ter mu slediti po uradnih 
popisih in štetjih do 1910. 

Prav nacionalno-politično delovanje na tem robu slovenskega nacionalnega prostora 
v začetku 20. stoletja je razgibavalo do takrat dokaj mirne politične sile v sodnem okraju 
Gornja Radgona. 17.avgusta 1907 je bil izdan cesarski odlok, razglašen po 
namestništvu 28.avgusta 1907, št.61, s katerim je bilo naselje Gornja Radgona 
povzdignjeno v trg. Že na zborovanju Slovencev gornjeradgonskega okraja, ki je bilo 
12.avgusta 1906 v Vidmu ob Ščavnici, ko so ustanovili med drugim tudi "Politično 
društvo za zgornjeradgonski okraj", so kljub prepirom s Slovenci iz Ljutomera, ki tega 
političnega društva niso hoteli ustanoviti, vendarle vsi skupaj nasprotovali, da bi Gornja 
Radgona postala trg. 

Prav Videm ob Ščavnici je začel stopati na politično prizorišče kot mišljena, in po 
potrditvi Gornje Radgone za trg, tudi zahtevana protiutež Slovencev za priznanje 
Vidma ob Ščavnici za "slovenski trg" kot rojstni kraj Antona Korošca. 

I.svetovne vojne v Radgoni ni bilo konec decembra leta 1918, nastopila je vojska 
generala Maistra. Radgona (avstrijska) je bila najbolj vzhodna točka zasedba 
                                                 

6 Povzeto po članku Ivana Rihtariča: PRISPEVEK K NASTANKU TRGA GORNJA RADGONA, v moj kraj.info 
http://mojkraj.info/index.php/zgodovina-radgon-e/113-nastanektrgaradgona 
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slovenskih krajev in 6. četi Maistrovih borcev so se priključili tudi domačini. Avstrijski 
vojaki so se sprva umaknili, kasneje pa so se pričeli konflikti in spopadi. Večje število 
Maistrovih borcev je padlo v borbah za zasedbo železniške postaje in mesta Radgone. 
26.12. 1918 je bil v Radgoni velik Tabor, ki se ga je udeležil tudi general Maister v 
pokriti jahalnici konjeniške vojašnice in pohvalil posadko.  

Nemci so temu Taboru nasprotovali, niso pa ga mogli preprečiti. V tem času so bile za 
vzdrževanje reda in miru ustanovljene »Narodne straže«, ki so napravile red pri tistih, 
ki so si pojem svobode razlagali po svoje (ropali so trgovine, plenili in zažigali). 
Narodna straža je prevzela tudi municijo in orožje češkega 98. pešpolka, ki je 
05.11.1918 zapustil Radgono in v novembru tega leta skrbela tudi za red ob premiku 
vojaških transportov skozi Gornjo Radgono. Narodne straže so veliko vlogo odigrale 
tudi februarja 1919, ko so Nemci in Madžari napadli Radgono, da bi pregnali Maistrove 
borce, pa jim to ni uspelo. V tem času so se za prehod čez most uvedle izkaznice, ki 
so se izdajale samo zaupnim osebam in ostale v veljavi več mesecev, saj se razmere, 
kljub določitvi demarkacijske črte 13.02.1919 v Mariboru niso umirile. 

Konec I. svetovne vojne je bilo šele s Seintžermeinsko pogodbo 10.9.1919, ko je bila 
določena pri Radgoni meja na Muri in je Gornja Radgona bila priključena tedanji 
Jugoslaviji, izgubili pa smo mnogo slovenskih vasi na levem bregu Mure, ki so pripadle 
Avstriji. Konec leta 1918 in v prvi polovici leta 1919 so Maistrovi prostovoljci na 
Štajerskem osvobodili najprej prestolnico Maribor, nato pa še druge kraje severno, vse 
do takratne slovenske narodnostne meje. Med drugim so Maistrovi bojevniki osvobodili 
Šentilj, Špilje in železniško progo na levem bregu reke Mure, vse do Radgone (danes 
Bad Radkersburga v Avstriji). 

V mesecu Svečanu (februarju) 1919, je Radgono varovala 6. stotnija Mariborskega 
pešpolka Maistrovih prostovoljcev. Njihov poveljnik je bil nadporočnik Benedikt 
Zeilhofer, po rodu doma iz Poljčan. Kljub njegovemu izrazito nemškemu priimku, je 
slovel kot odločen slovenski domoljub. Poveljeval je 210 bojevnikom, oboroženih s 
puškami in ročnimi granatami ter štirimi strojnicami. 

4. Svečana 1919, ob 2. uri ponoči, je proti Radgoni (Bad Radkersburg) v napad krenilo 
več kot 2000 sovražnih vojakov. Poveljeval jim je nadporočnik Johan Mickl, kasnejši 
nemški general v drugi svetovni vojni. 

Napad se je pričel ob pol šesti uri zjutraj, 4. Svečana 1919. V prvem naletu Nemcev, 
ki so računali na presenečenje, so slovenske izpostavljene straže klonile pred ogromno 
premočjo sovražnikov, ki so se nenadoma pojavili iz teme, kakor divji hudičevi 
služabniki. Micklovi vojaki so postali gospodarji zahodnega dela Radgone, zahodno od 
Dolge ulice. Napadalcem je uspel istočasni napad na slovenske prednje straže na 
kolodvoru, v mestnem vrtu in na mostovih na reki Muri. Napad na postajno poveljstvo, 
Kodoličev most in konjeniško vojašnico, v kateri je bila večina slovenskih branilcev, pa 
ni uspel. 

Slovenski branilci so se tudi na drugih postojankah zbrali in pogumno odbijali napade 
številčnejšega sovražnika. Po več kot tri in pol ure trajajočem boju, so namere nemških 
napadalcev klavrno propadle, slovenski branilci pa so končno uspeli poslati patrulji 
štabnega narednika Ošlaka pomoč v strelivu, hrani in dodatnih možeh. Do 11. ure so 
nato okrepljene patrulje narednika Ošlaka krenile v splošen protinapad in popolnoma 
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pregnale sovražnika iz centra mesta. Po petih urah in pol zagrizenega boja, je 
nevarnost, da bi Radgona padla v Nemške roke popolnoma prenehala. Desetkrat 
šibkejši slovenski domoljubi, vsi prostovoljci, so slavili težko izbojevano, krvavo, a 
slavno zmago! 

General Maister je aktiviral tudi vse razpoložljive slovenske sile v Prlekiji, oziroma 
območju okrog Ljutomera. Od tam je proti večeru 4. Svečana 1919 prispela okrepitev 
okrog 200 bojevnikov prostovoljcev (v glavnem sokolov in orlov), z enim topom, s 
katerim so sovražnika tako preslepili (mislil je, da strelja vsa topniška baterija, kar so 
spretno izpeljali slovenski vojaki, da se je v begu umikal tudi iz obrobnih postojank 
Radgone, ki jih je še držal v svojih rokah, prepričan, da je slovenski branilec v veliki 
premoči. V resnici niso vsi slovenski bojevniki v Radgoni, vključno z okrepitvami, 
presegali niti 20 odstotkov skupne moči nemško-madžarskih napadalcev. 

Naslednji dan je štab radgonskega poveljstva izdelal načrt za ofenzivo proti sovražniku 
in izvedel naskok na Nemce v področju prostora med Potrno in Staro Novo vesjo, od 
koder je bil nasprotnik pregnan, do črte Slovenska gorica, Korovci, Cankova. 

8. Svečana 1919 sta zmagovito slovensko poveljstvo in pregnan nemško-madžarski 
napadalec sklenila sporazumno premirje na bojišču. 10. Svečana je bila v Mariboru 
določena demarkacijska črta med obema frontnima linijama. Po končani razpravi v 
Radgoni je predstavnik francoske delegacije izjavil o radgonskih bojih, da sta bili čast 
in zmaga orožja popolnoma na strani Slovencev! 

Po I. svetovni vojni je bilo več reorganizacij državne uprave. Občina Gornja Radgona 
je ves čas spadala k srezu Ljutomer, ki je pokrival približno območje današnjih upravnih 
enot Ljutomer in Gornja Radgona.  

Nemški okupator je kraje sreza Ljutomer pridružil k nemškemu okrožju Radgona.  

Po II.svetovni vojni7 je okraj Gornja Radgona  meril 338,26 km² in imel leta  1947 
29.274 prebivalcev. Njegova obmejna lega ob Muri proti Avstriji mu je dajala poseben 
geopolitičen pomen. Režim je na vse mogoče načine preprečeval ljudem stike s 
sosednjim okrajem Radkersburg/Radgona in njegovim slovensko - nemškim 
dvojezičnim zaledjem petih vasi (tim. Radgonski kot). Okraji so v različnih oblikah 
obstajali do spremembe zakonodaje leta 1965, ko je bil uveden komunalni sistem in 
so občine postale najnižja oblika državne oblasti z obema funkcijama: lokalno 
samoupravo (skupščina občine) in državno upravo (občinski upravni organi). 

Občina Gornja Radgona 
 

Občine kot oblast so bile ustanovljene iz okrajev leta 1965 in 1966. Kot državna oblast 
na najnižjem nivoju so bile občine v SR Sloveniji pomembne, ker so imele svojo policijo 
( postajo milice s splošnim delovnim področjem so spadale pod občino in je občina 
plačevala za materialne stroške delovanja PM) in svojo »vojsko« (občinski štabi TO so 

                                                 
7 Povzeto po Rihtarič, Ivan, Okraj Gornja Radgona 1945-1950, doktorska disertacija, 
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=64689 
 

https://dk.um.si/Iskanje.php?type=napredno&stl0=Avtor&niz0=Rihtari%C4%8D+Ivan&lang=slv
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od leta 1968 skrbeli za razvoj in marsikje tudi za oborožitev TO v svoji občini). Prav 
tako so občine v upravnem organu za ljudsko obrambo skrbele za vojaško evidenco in 
pripravljenost vojaških obveznikov. Enako je bilo v občini Gornja Radgona, ki je imela 
vlogo v pripravi na osamosvojitveno vojno in v času njenega trajanje ter po koncu vojne 
na obnovo porušene občine. 
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Priprave na osamosvojitveno vojno 
kratek opis delovanja žandarmerije in milice zaradi dokazovanja 
kontuitete stroke in poklica, akcija Sever, MSNZ, akcija Plebiscit, 
načrtovanje in priprave na izredne razmere ali vojno v upravnih 

organih občine, PM Gornja Radgona, PMM Gornja Radgona, 
občinski štab TO Gornja Radgona 

 
Policija v Sloveniji in Pomurju do konca II. svetovne vojne 

Policija v Habsburški monarhiji se je formirala v glavnih mestih dežel postopno v prvi 
polovici 19. stoletja. Zaradi potreb na terenu in spremenjenih okoliščin v zvezi 
fevdalizma in uvajanja poklicnega uradništva je bila leta 1849 ustanovljena 
žandarmerija, najprej z večjimi enotami, ki so se postopno začele deliti na enote v 
okraju in enote na žandarmerijskih postajah, ki so bile združene v posamezni deželi. 
Po letu 1867, ko se je monarhija razdelila na dve kraljevini Ogrsko in Avstrijsko, se je 
žandarmerija tudi razdelila. Tako smo imeli v Prekmurju do konca prve svetovne vojne 
Ogrske orožnike, na desni strani reke Mure pa Avstrijsko žandarmerijo.  
 
Od ustanovitve kraljevine Srbov Hrvatov, Slovencev8 (v nadaljevanju SHS) je policijske 
naloge na podeželju prevzela žandarmerija, kateri pripadniki so bili iz cele države in 
policije v večjih mestih, ki so jo lahko plačevale9. Slovenski avtorji so besedo žandarji 
poslovenili v orožniki. To je po priključitvi Prekmurja 17.8.1919 veljalo tudi za 
Prekmurje. V žandarmeriji so poskušali zadržati v Sloveniji žandarje iz Avstro-Ogrske 
monarhije, ki so bili Slovenci in se niso izpostavili kot nasprotniki nove oblasti. Na 
mejnih prehodih in tudi v notranjosti države pa so naloge finančne uprave izvajali 
finančni stražniki. 

 
10Orožništvo in državna policija v kraljevih časih (1918–1941)11 

 
Po razpadu Avstro-Ogrske sta pri nas še naprej delovala tako orožništvo kot policija, 
prišlo je le do zamenjav v vrhovih ter do odpuščanja neslovanskih uslužbencev. 
Ministrski svet je 26. februarja 1919 sprejel uredbo o orožništvu. Uredba je določila, da 
je v kraljevini šest orožniških brigad, in vzpostavila sistemizacijo za poveljstva brigad, 
bataljonov in čet. Orožništvo je bilo podrejeno ministrstvoma za notranje zadeve ter za 
vojsko in mornarico. Število orožnikov je določalo notranje ministrstvo, ko je dobilo 
predloge šefov državnih upravnih oblasti in se je o tem izjavil poveljnik celotnega 
orožništva.  

 
Orožniški zakon je leta 1930 določil, da formacijo (sistemizacijo) orožništva predpiše 
kralj na predlog notranjega ministra in v sporazumu z ministrom za vojsko in mornarico. 
Ko je bila državna meja okvirno določena, je bila v Sloveniji 1. aprila 1921 določena ta 
organiziranost orožništva: poveljstvo V. brigade v Ljubljani, poveljstvi bataljonov v 

                                                 
8 Po letu 1929 kraljevina Jugoslavija 
9 Pri nas v Ljubljani in Mariboru 
10 Drago Ribaš 
11  Povzeto po : https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2010/04/RKK2010-
04_PavleCelik_OdlocanjeORazporeditvi.pdf 
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Ljubljani in Mariboru, poveljstva 9 čet in 25 vodov, 276 orožniških postaj, od teh so bile 
4 začasne.  

 
Slovensko ozemlje v kraljevini je merilo 16.683 kvadratnih kilometrov in je štelo 
1.065.464 prebivalcev. Na orožniško postajo je prišlo povprečno po 59 kvadratnih 
kilometrov in 3.828 prebivalcev. Slovenija je obsegala večji del nekdanje Kranjske, 
južni del dežele Štajerske, del dežele Koroške in Prekmurje, ki je bilo prej pod Ogrsko. 

 
V Sloveniji je bilo 23. aprila 1929 predvideno 1490 mož, razporejenih v 8 čet, 22 vodov 
in 224 stalnih postaj ter 3 začasne postaje. Poveljstvo 8. orožniškega polka je bilo v 
Ljubljani. Četa je bila pristojna za več okrajev, vod pa praviloma za en okraj. 

 
Murskosoboška četa je imela 3 vode in 26 postaj s 167 možmi. Murskosoboški vod je 
štel 11 postaj: Bodonci (5), Cankova (7), Fokovci (7), Gornja Lendava (Grad, 7), Gornji 
Petrovci (7), Hodoš (8), Križevci (7), Murska Sobota (9), Puconci (5), Rogaševci (7) in 
Tišina (7). Dolnjelendavski vod je imel 8 postaj: Beltinci (5), Črenšovci (5), Dobrovnik 
(6), Dolina (6), Dolnja Lendava (Lendava, 9), Gaberje (5), Motvarjevci (7) in Turnišče 
(6). Ljutomerski vod je bil razdeljen na 7 postaj: Apače (6), Gornja Radgona (6), 
Križevci (5), Ljutomer (7), Mala Nedelja (Bučkovci, 5), Slatina Radenci (6) in Sv. Jurij 
ob Ščavnici (Videm ob Ščavnici, zdaj spet Sv. Jurij ob Ščavnici, 5).  

 
Seznam orožniških postaj v srezu Ljutomer12 

 
Apače 

 
Orožniško postajo ustanovijo l. 1919. Ukinjena je bila 6. 4. 1941. Zadnji komandir 
postaje je bil orožniški narednik Jože Porle, 1939–1941. Orožniška postaja je bila 
konec 30. let pristojna za kraje: Črnci, Drobtinci, Grabe, Janhova, Pogled, Segovci, 
Stogovci, Vratja vas, Vratji Vrh, Žepovci, Žiberci in Apače.  
 

Gornja Radgona 
 

Orožniško postajo ustanovijo l. 1919. Ukinjena je bila 6. 4. 1941. Zadnji komandir 
postaje je bil orožniški narednik Franc Beltran, 1936–1941. Orožniška postaja je bila 
konec 30. let pristojna za kraje: Aženski vrh, Črešnjevci, G. Radgona, Gornji Gris, 
Hercegovšček, Lastomerci, Lomanoše, Norički vrh, Orehovski vrh, Plitvički vrh, 
Podgrad, Police, Ptujska cesta, Spodnji Gris, Ščavnica, Ščavniški-Plitvički vrh, 
Zagajski vrh, Zbigovci, Žabjak, Lutverci in Ivanjševci. 
 

Križevci pri Ljutomeru 
 

Orožniško postajo ustanovijo l. 1919. Ukinjena je bila 6. 4. 1941. Zadnji komandir 
postaje je bil orožniški narednik Jovo Batinica, 1939 – 1941. Orožniška postaja je bila 
konec 30. let pristojna za kraje: Boreci, Bučečovci, Dobrava, Gajševci, Grabe, Grlava, 
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Iljaševci, Ključarovci, Kokoriči, Krištanci, Križevci, Logarovci, Lukavci, Stara nova vas, 
Šalinci, Vučja vas, Zasadi, Banovci, Bunčani in Veržej.  
 

Ljutomer 
 

Orožniško postajo ustanovijo l. 1919. Ukinjena je bila 7. 4. 1941. Orožniška postaja je 
bila konec 30. let pristojna za kraje: Cezanjevci, Desnjak, Kamenščak, Mekotnjak, 
Stara Cesta, Ljutomer, Babinci, Cuber, Cven, Gresovčak, Mota, Noršinci, Nunska 
graba, Podgradje, Presika, Pristava, Radomerje, Radomerščak, Binčetova graba, 
Slamnjak, Stročja vas, Železne dveri, Gornje in Spodnje Krapje. V Ljutomeru je bil 
sedež 3. orožniškega voda. 1919–1930 je bil v sestavi 2. orožniške čete Ptuj. Po l. 
1930 pa je bil ljutomerski vod priključen murskosoboški orožniški četi. Taka formacijska 
ureditev ostane do razpada države.  
 

Mala Nedelja 
 

Orožniško postajo ustanovijo l. 1919. Ukinjena je bila 6.4.1941. Orožniška postaja je 
bila konec 30-ih let pristojna za kraje: Branoslavci, Bučkovci (kot del Male Nedelje), 
Drakovci, Godemarci, Kuršinci, Moravci, Precetinci, Radoslavci, Sitarovci, Grabšinci, 
Kokolanjščak, Mali Moravščak, Vidanovci, Vogričevci in Bodislavci.  
 

Negova 
 

Orožniško postajo ustanovijo l. 1919. Ukinjena je bila pred l. 1930. V tem času je bila 
orožniška postaja pristojna za kraje: Lokavci, Radvenci, Ivanjševci, Stavešinci, Gor. 
Ivanjci, Kunava, Ivanjski vrh, Spodnji Ivanci in Negova.  
 

Slatina Radenci 
 

Orožniško postajo ustanovijo l. 1919. Ukinjena je bila 6.4.1941. Zadnji komandir 
postaje je bil orožniški narednik Janez Mohar, 1938–1941. Orožniški narednik II. 
razreda Ivan Vrtačič je postajo vodil med letoma 1934 in 1938. Orožniška postaja je 
bila konec 30. let pristojna za kraje: Stavešinci, Boračeva, Gor. Kocjan, Hrastje Mota, 
Hrašenskim vrh, Radenci, Radenski vrh, Rihtarovci, Spodnji Kocjan, Šratovci, Turjanci, 
Veliki Janežev vrh, Rački vrh in Stanetinci.  
 

Videm (Sv. Jurij ob Ščavnici) 
 

Orožniško postajo ustanovijo l. 1919. Ukinjena je bila 6.4.1941. Orožniška postaja je 
bila konec 30. let pristojna za kraje: Gor. Ivanjci, Ivanjski vrh, Kunova, Lokavci, Negova, 
Radenci, Spodnji Ivanjci, Starešinski vrh, Berkovci, Biserjane, Blaguš, Bolehnečici, 
Brezje, Čakova, Dragotinci, Gaberc, Galušak, Grabonoš, Grabonoški vrh, Jamna, 
Kocjan, Kočki vrh, Kraljevci, Kupetinci, Kutinci, Rinkovci, Rožički vrh, Selišče, 
Okoslavci, Slaptinci, Sovjak, Sveti duh na Stari gori. Terbegovci, Žihlava in Videm.  
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Štrigova 
 

Po priključitvi občin Razkrižje in Štrigova Ljutomerskemu srezu l. 1931 je orožniška 
postaja v Štrigovi prevzela pristojnosti tudi za slovenski kraj Razkrižje. Poleg Razkrižja 
je imela orožniška postaja v Štrigovi pristojnost za kraje (danes Hrvaška): Bantje, 
Gibina, Gabravnik, Jalševec, Leskovec, Robadje, Stanetinci, Šafarsko, Štrigova, Sveti 
Urban, Veščica in Železna Gora. 
 

Organi za notranje zadeve  v Sloveniji in Pomurju od leta 1945 do akcije 
Raduša leta 1972 

 
Že leta 194113 je osvobodilna fronta Slovenskega naroda14ustanovila narodno zaščito 
kot organ za izvajanje nalog policije na osvobojenem ali pol osvobojenem ozemlju, ki 
je imela tudi nalogo zaščiti prebivalce pred ropanjem in nasiljem sovražnikovih patrulj. 
V Pomurju je bila ustanovljena narodna zaščita v začetku aprila 1945 po osvoboditvi 
Prekmurja v Prekmurju in nato po osvoboditvi Prlekije tudi tam. Narodni zaščitniki so 
po enodnevnem tečaju šli na bivše orožniške postaje in začeli izvajati naloge policije. 
V mesecu avgustu 1945 se je v Sloveniji narodna zaščita ideološko »prečistila« in se 
preimenovala v narodno15 milico. Narodna milica je spadala v ministrstvo za notranje 
zadeve oziroma pozneje republiški sekretariat za notranje zadeve. Zato so za vse veje 
takratne policije do osamosvojitvene vojne 1991 uporabljali izraz organi za notranje 
zadeve.16  
 
V organe za notranje zadeve so spadali milica, služba za zatiranje kriminalitete17, od 
leta 1946, ko se je Organizacija za zaščito naroda18 preimenovala v upravo državne 
varnosti19 in prešla v ministrstvo za notranje zadeve, upravne notranje zadeve za 
izdajo izkaznic in dovoljenj in analitične in logistične službe. Organi za notranje zadeve 
so bili v začetku strogo centralizirani, po letu 1966 oziroma 1967 pa je tako milica kot 
kriminalistična služba prešla v celoti v republiško pristojnost.20 
 
V Pomurju so bili organi za notranje zadeve organizirani v okviru kriminalistične službe, 
SDV in poveljstva milice na okraju ali okrajih v Tajništvu za notranje zadeve in na 
postajah milice, ki so bile v začetku zelo majhne in brez opreme. Z vmesnim prenosom 
poveljstva v Maribor je bila leta 1967 ustanovljena uprava javne varnosti Murska 
Sobota21 kot organ okrožja oziroma ne ustanovljene pokrajine. 
 

 
 
 

                                                 
13 17.10.1941 je bil objavljen Odlok o ustanovitvi Narodne zaščite 
14 V nadaljevanju OF 
15 Ta pridevnik se je v Sloveniji v petdesetih letih postopno prenehal uporabljati in je ostala samo milica 
16 V nadaljevanju ONZ 
17 Pozneje kriminalistična služna 
18 V nadaljevanju OZNA 
19 UDV ali po Srbsko UDB 
20 Uradni list SR Slovenije štev, 13-99/67 z dne 6.4.1966 
21 UJV 
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Milica v Gornji Radgoni 22 
 

 

 
Arhiv NUK: opis območja postaj ljudske milice Slatina Radenci in Trate po vojni 
 
L. 1945, po osvoboditvi, so bili pripadniki Narodne milice nastanjeni v Gornji Radgoni, 
na sedanji Apaški cesti (mali gradič, zahodno od sedanjega gasilskega doma). V 
kletnih prostorih so bili več let zapori. Domnevno l. 1949 pa se je postaja narodne 
milice preselila na Kerenčičevo ulico 5. Okrog l. 1950, je prišlo do reorganizacije 
takratne UDB-e, ki je imela prostore na Majstrovem trgu. Ta stavba je bila po vojni 
zaplenjena pobeglemu dr. Brezniku.  
 
Tako se je postaja Ljudske milice preselila na sedanji sedež. L. 1945 je bil na 
Jurkovičevi ulici sedež uprave milice v Gornji Radgoni. Okrog l. 1947 se je uprava 
milice preselila na Kerenčičevo 5, kjer je ostala vse do l. 1952, ko je bil okraj Gornja 
Radgona ukinjen in priključen k upravi milice Ljutomer. L. 1946, se je po vojni 
organizirala prva postaja narodne milice Gornja Radgona. Omenjena postaja milice je 
bila v sklopu Okraja, v katerega so spadale postaje milice Benedikt, Sveta Ana, Marija 
Snežna, Cerkvenjak, Sveti Jurij, Radenci, Negova in Apače. 
 
Zapisnik konference načelnikov odsekov za notranje zadeve okrožij v državi, ki je bila 
dne 24.6.1945, v Ljubljani, ohranja podatke o številu miličnikov in komandirjev postaj 
po okrajih:  
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Okraj                         Št. komandirjev    Št. miličnikov  
Murska Sobota                11                     34 
Gornja Radgona               9                     24  
Dolnja Lendava                   8                   22  
Ljutomer                            8                     32  
 

 
Jože Kos: spomini miličnika 
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Jože Kos: spomini miličnika 
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Jože Kos: spomini miličnika 
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Jože Kos: spomini miličnika 
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Arhiv NUK: opis območja postaj ljudske milice Gornja Radgona, Apače. Benedikt in 
Videm 
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Kos Jože: narodni zaščitnik 
 
Na konferenci so okrožni načelniki o stanju v Pomurju poročali o težavah, saj se 
miličniki kot tudi nekateri komandirji vdajajo alkoholu, ne opravljajo dela vestno ali so 
odsotni in ne povedo kje so bili.  Podatek kaže tudi kako slabo so bile zasedene postaje 
milice v tistem obdobju. Postaj je bilo po evidenčnih podatkih 36 (sklepanje na število 
komandirjev) in miličnikov 112, torej le malo več kot trije na eno postajo v povprečju, s 
tem, da so bile postaje v mestih bolje zasedene.  
 
Okraji in okrožja niso imeli povsem enako upravno teritorialno razdelitev kot jo imajo 
danes. Imeli so 4 upravne enote v Pomurju. Tako so po pričevanju g. Kosa v okraj 
Gornja Radgona spadale tudi občine Trate (Velka), Sveta Ana, Benedikt in Cerkvenjak. 
Postaje ljudske milice izven večjih krajev so bile majhne, včasih le z dvema miličnikoma 
in komandirjem, ki je bil podoficir. Na okraju je bil načelnik uprave milice in namestnik, 
ki sta bila oficirja in sta imela še enega ali več miličnikov. 

 
Jože Kos: usposabljanje miličnikov v streljanju na dvorišču PM 
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Leta 1948 je MNZ zahteval od okrajev v republiki, da v obrazec  vpišejo podatke o 
postajah ljudske milice v Sloveniji po okrajih. V obrazec ki ga je izpolnil okraj Gornja 
Radgona je navedenih 6 takratnih postaj ljudske milice: Gornja Radgona, Apače, 
Benedikt, Videm ob Ščavnici, Slatina Radenci in Trate. Kot najslabše ocenjena 
zgradba, je bila postaja milice Benedikt, za ostale je stanje ocenjeno kot dobro. 
Pripombo so imeli glede stanja spalnic za miličnike na postaji narodne milice Gornja 
Radgona.23 
 
30.5.1950, je MNZ, z odredbo štev. 64/47, ukinilo postaji Ljudske milice Sveta Ana in 
Cerkvenjak v okraju Gornja Radgona in območje pridružilo postajama Videm ob 
Ščavnici in Benedikt. Istočasno, je ustanovilo postajo Ljudske milice Spodnji Ivanjci. 
Po reorganizaciji okrajev, konec l. 1950, je imel okraj Murska Sobota naslednje postaje 
ljudske milice: Lendava, Gornja Radgona, Šalovci, Rogaševci, Grad, Ljutomer, 
Beltinci, Dobrovnik, Moščanci, Videm ob Ščavnici, Radenci, Prosenjakovci in Cankova. 
Najmanj miličnikov je bilo sistemiziranih na postaji Videm ob Ščavnici - 7, največ pa na 
postaji ljudske milice Murska Sobota - 26. 1.5.1965, je bila ustanovljena uprava javne 
varnosti Murska Sobota, ki je štela 161 miličnikov, oficirjev in podoficirjev, katerih 
število se je do konca leta zmanjšalo na 158. L. 1964, ko je bilo TNZ preneseno v 
Maribor, je bila ukinjena tudi postaja prometne milice Murska Sobota. 
 
Z ustanovitvijo občin so postale postaje milice organi občine in so komandirje postaj 
milice imenovale skupščine občin. Na postaji milice Gornja Radgona je bil l. 1966 
komandir  Anton Zrimšek, na postaji milice Radenci Anton Jež,  Alojz Miholič je bil 
komandir postaje milice Videm ob Ščavnici in za njim Milan Žgajnarin Vlado Čampelj, 
komandir postaje mejne milice Gornja Radgona. 
 
Komandirji postaje milice in policijske postaje Gornja Radgona so bili: Ignac Andolšek 
(1946–1947), Alojz Ličen (1948–1950), Stane Erjavec, Franc Grubar, Edo Kranjčevič, 
Anton Zrimšek, Viktor Miholič (1970–1974), Jože Kos (1974–1977), Dušan Klemenčič, 
Martin Španbauer, Stanko Sakovič, Franc Slokan, Milan Osterc, Stojan Peček, Drago 
Kumer, Igor Klarič (1996–1998), Branko Vukan (1998–2000), Boris Rakuša (2000–
2006), Tomislav Habulin (2007), Magdič Ciril in Kreslin Aleksander. 
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Arhiv PVD: obisk maršala Tita v Gornji Radgoni 
 
Milica je po letu 1958 samostojno začela delati na mejnih prehodih s sosednjimi 
državami skupaj s carino, do takrat je o postopkih odločala UDV, miličniki pa so potem 
na stezi to izvedli. Šele leta 1978 pa je bila SDV v celoti izločena iz neposrednega 
odločanja na mejnih prehodih. 
 
Milica je leta 1969 po ustanovitvi teritorialne obrambe24 začela dobivati rezervni sestav 
iz kvote TO in pričela ustanavljati vojne enote milice25, to je rezervni sestav, ki bi bil v 
primeru izjemnih razmer ali vojne priključen postaji milice in UJV. Pozneje pa so se 
enote VEM uporabljale za nadomestitev miličnikov, ki so bili odsotni zaradi zavarovanj 
prireditev, hujših kršitev javnega reda in mira26 ali drugih razlogov na območju 
republike ali UJV. 

                                                 
24 V nadaljevanju TO 
25 V nadaljevanju VEM 
26 V nadaljevanju JRM 
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Kos Jože: praznovanje 13.maja dneva milice na postaji milice G Radgona 
 
21.6.1972 je na območju Dravograda v Jugoslavijo vstopilo 19 teroristov Hrvaškega 
revolucionarnega bratstva z nalogo, da izvajajo v Bosni in Hercegovini teroristične 
akcije in dvignejo revolucijo proti aktualni oblasti. Skupina je uspešno prišla v Bosno in 
Hercegovino in kar nekaj časa tam delovala, zaradi slabe pripravljenosti 
Jugoslovanske ljudske armade27za delovanje proti teroristom. Ukrepi v zvezi prijetja 
teroristov so se v ONZ imenovali akcija Raduša. Zaradi tega je, po tem, ko so bili 
teroristi pobiti ali zajeti in po opravljeni analizi dogajanja, maršal Tito odredil, da se v 
vseh republikah v TO in ONZ oblikujejo enote za proti specialno delovanje28, ki bodo v 
bodoče lahko bolj učinkovito ukrepale v primeru takšnih kaznivih dejanj. 
 

                                                 
27 V nadaljevanju JLA  
28 V nadaljevanju PSD 
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Fotografija Štefana Abrahama prikazuje usposabljanje PEM leta 1974 
 
V Sloveniji je republiški sekretariat za notranje29 v zaščitni enoti milice ustanovil vod za 
posebne naloge, ki se je usposabljal za realizacijo takšnih nalog in se je poleti 1990 
preimenoval v specialno enoto milice. Za celo republiko pa je bila ustanovljena enota 
na sklic posebna enota milice, ki je imela enote v vseh UJV in vodstvo na RSNZ. Enota 
je bila razdeljena na dva nivoja oziroma sklica v prvem so bili samo aktivni miličniki, v 
drugem pa so se jim pridružili tudi rezervni miličniki. 
 

ONZ v Sloveniji in Pomurju od leta 1972 do akcije Sever leta 1989 

 

PEM UJV Murska Sobota je ustanovljen 1975 leta in prvi poveljnik je bil Edvard Mlinarič 
pomočnik pa Alojz Flisar. Naslednje leto 1976 Mlinarič postane poveljnik poveljstva 
PEM (če pride več enot PEM v Pomurje), Flisar pa poveljnik PEM, naslednje leto 1977 
postane pomočnik poveljnika Franc Berlak, ki je na tem položaju do leta 1987. 
 
Leta 1988 je ustanovljen bataljon PEM UNZ Murska Sobota, ki ga je spet vodil Alojz 
Flisar.30Po formaciji I je bila četa, bataljon pa po formaciji II. Glede na različne 
reorganizacije so bili v enoti prisotni vodniki službenih psov ali pa spet ne in enako 
velja za ostrostrelce.  
 
Enota se je stalno usposabljala in sodelovala na večjih vajah. Pomemben preizkus za 
PEM in za miličnike VEM je bilo sodelovanje v Slovenskem kontingentu zveznega 
bataljona na Kosovu od leta 1981 do januarja 1990, kjer smo miličniki dobili praktične 
izkušnje glede vzdrževanja JRM, ko je ta huje kršen torej , ko je bilo potrebno 
vzdrževati JRM na množičnih demonstracijah. Še posebej, ker je občasno bilo proti 
miličnikom uporabljeno tudi strelno orožje, dostikrat je bil s strani milice uporabljen plin 

                                                 
29 V nadaljevanju RSNZ 
30 Povzeto po Pomurje je gorelo modro, PVD Sever za Pomurje, 2018, stran 42  
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CS31, granitne kocke in še kaj in tudi, ko je bilo na videz mirno ni bilo mirno. Te izkušnje 
so Slovenski milici pomenile dobro pripravo za vlogo, ki ji je bila namenjena v 
osamosvojitveni vojni 1991. 
 

 
Fotografija Štefana Abrahama prikazuje prihod slovenskih miličnikov v Kosovo na 
letališču v Prištini 
 
Milica je izvajala redna usposabljanja z aktivnimi in rezervnimi miličniki vsako leto po 
posebnem načrtu in posebej PEM. Stvari so se začele zaostrovati po smrti maršala 
Tita najprej predvsem na področju politike, kjer se je bil boj za večjo centralizacijo 
države in z njo vlogo Srbije ali decentralizacijo. Ni pa bilo dolgo, ko je ta boj prešel tudi 
na strokovno raven. Sledilo  je več poskusov poenotenja milice in drugih služb v okviru 
države, ker so se ONZ v vsaki republiki razvijali drugače. Najdlje pa je prišel razvoj 
ravno v Sloveniji. 
 
Zvezni sekretariat za notranje zadeve32 je tako želel povezavo z republiškim 
informacijskim sistemom, prav tako je zahteval poenotenje uniform, ker so bile 
Slovenske bistveno bolj prilagojene času, oznake in čini na uniformah so bili drugačni. 
Še nekatere druge manj pomembne zahteve so bile s strani zvezne administracije, 
vendar je vse RSNZ uspešno odklonil. Z novim zakonom o notranjih zadevah33so bile 
UJV preimenovane v uprave za notranje zadeve34in tako tudi v Murski Soboti. 
 

                                                 
31 Bojni plin, ki ga policije po svetu še danes uporabljajo za umiritev demonstrantov (O-klorobenziliden malonitril 
(molekuska formula: O2NC6H4CH2Cl) ali plin CS je trdna snov bele barve z vonjem po popru. Strupenost CS je zelo 
majhna, srednji smrtni odmerek LCt50 znaša 61.000 mg*min/m3, vendar pa je njegovo delovanje skrajno 
dražeče. Deluje izredno hitro in tudi pri majhnih koncentracijah. Človeka onesposobi v 20-60 sekundah, to stanje 
pa traja še 5-10 minut po temu, ko je izpostavljena oseba izven kontaminiranega območja. CS pri izpostavljenih 
osebah povzroča skrajno žgoč občutek v očeh, močno solzenje, kašljanje, oteženo dihanje, stiskanje v pljučih, 
refleksno zapiranje oči, vrtoglavico in močno iztekanje sluzi skozi nos) povzeto po https://sl.wikipedia.org/wiki/O-
klorobenziliden_malonitril. 
32 V nadaljevanju ZSNZ 
33 Uradni list SR Slovenije štev. 28/1931-1980 z dne 17.11.1980 
34 V nadaljevanju UNZ 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Barva
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vonj
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crni_poper
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gram
https://sl.wikipedia.org/wiki/Minuta
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kubi%C4%8Dni_meter
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koncentracija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sekunda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oko
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Solzenje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1elj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dihanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Plju%C4%8Da
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vrtoglavica
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Popravili so se tudi pogoji dela tako glede zgradb UNZ in PM, kot prevoznih sredstev 
in druge opreme. Potrebno je posebej podariti dobro sodelovanje z mejno enoto JLA, 
ki je varovala državno mejo z Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko. Miličniki so 
poznali komandante stražnic – karavl in so se med sabo obiskovali in družili. Podobno 
je bilo dobro sodelovanje s poveljstvom vojašnice v Murski Soboti.  
 
Vendar pa so se glede na krizo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja začele slabšati 
tako na področju gospodarstva, kot odnosov med ljudmi, razvijali so se brez skrivanja, 
razni nacionalizmi, predvsem Srbski je bil zelo izpostavljen. ONZ so bili vpeti v te 
dogodke, ne le glede Kosova ampak glede protestov v Ljubljani proti aretaciji Janše, 
Borštnerja, Tasiča in Zavrla, kjer je se v teh in poznejših demonstracijah kazal razvoj 
slovenskih ONZ, ki so upoštevali poleg legalnosti tudi legitimnost in niso posredovali v 
teh protestih, razen če bi bil ogrožen JRM ali varnost ljudi. To pa se ni zgodilo. 
 

Akcija Sever 

 

Leta 1989 je postalo posebej kritično, ker je Srbska zveza komunistov poskušala 
izvesti svoj nacionalistični program velike Srbije z velikimi protesti, ki so jih imenovali 
miting resnice. 25.3.1989 je bil napovedan miting resnice v Ljubljani, ker naj Slovensko 
vodstvo ne bi pravilno seznanjalo občanov Slovenije in jim prikrivalo resnico o 
dogajanju v Jugoslaviji, čeprav je bilo v resnici ravno obratno. Iz neznanega razloga 
so ga nato odpovedali. Po spremembah ustave Socialistične Republike Slovenije35 pa 
je to bila najbrž tista točka, ko so organizatorji mitingov videli povod, da je treba končno 
zamenjati republiško politično in upravno vodstvo. 
 

 
Ena od odredb RSNZ, ki so bile temelj za akcijo Sever (arhiv Alojza Flisarja) 
                                                 
35 Ustavni amandmaji IX do XC k Ustavi Socialistične republike Slovenije  (1974) (Uradni list SRS, št. 32/89)  

http://www.uradni-list.si/dl/vip_akti/1989-02-1075.pdf


 
 

24 
Nikoli  več 

 

 

Kopija ostalih dveh od odredb RSNZ, ki so bile temelj za akcijo Sever (arhiv Alojza 
Flisarja) 

 

Zaradi tega so napovedali miting resnice v Ljubljani za 1.12.1989 in vložila vlogo na 
upravnem organu za notranje zadeve mesta Ljubljane, ki pa je miting prepovedal. 
Skupščina SR Slovenije je 22. novembra 1989 obravnavala razmere v zvezi z 
mitingom in pristojnim organom naložila, da zagotovijo varnost in suverenost SR 
Slovenije. V skladu s to ugotovitvijo sta predsedstvo SR Slovenije in izvršni svet (IS) 
SRS odločila, da republiški sekretar za notranje zadeve sprejme potrebne ukrepe za 
zagotovitev varnosti ter da izda tri odredbe:  

- odredbo o prepovedi sestajanja občanov na javnih mestih; 
- odredbo o omejitvi gibanja na območju SR Slovenije in  
- odredbo o prepovedi prometa na območju SR Slovenije.  

V zadnjih dneh pred mitingom se je republiško vodstvo odločilo, da mitinga v Sloveniji 
ne sme biti in so tako ONZ prvič po drugi svetovni vojni zaprli južno mejo, torej mejo z 
Republiko Hrvaško in prepovedali prehod brez nadzora.  
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Za nadzor nad južno mejo so bile določene PEM, ki so pokrile tudi napovedano 
prizorišče mitinga v Ljubljani. 7. bataljon PEM ali Pomurski je dobil nalogo, da pomaga 
glavna cesta med Ljubljano in Zagrebom. 

Posamezne UNZ so morale zagotoviti nadzor v večjih mestih na območju UNZ, tiste 
na južni meji pa pokrivanje mest, kjer bi se lahko pripeljali mitingaši v Slovenijo. Tako 
so v Pomurju posebej pokrivali središče Murske Sobote, Gornje Radgone, Ljutomera 
in Lendave. 

 

arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: prve usmeritve za PM v zvezi akcije Sever 
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Prve usmeritve v zvezi mitinga so enote dobile že 20.11.1989 z namenom zbiranja 
obvestil o izvedbi mitinga in udeležencih. Dne 25.11.1989 je bila izdana prepoved 
prevoza eksplozivnih snovi v cestnem in železniškem prometu.36 

26.11.1989 je UNZ Murska Sobota določila pomoč miličnikov UNZ Ljubljani in sicer iz 
PM Murska Sobota z oddelkom milice37 4 miličnike, PM Gornja Radgona z OM 2 
miličnika, PM Lendava z OM 2 miličnika, PM Ljutomer 1 miličnik, postaja mejne 
milice38Gornja Radgona 2 miličnika in PMM Hodoš 1 miličnika s tem, da v to pomoč 
niso smeli odrediti miličnikov pripadnikov PEM, vodnikov službenih psov in miličnikov, 
ki so se 23.11.1989 vrnili iz Kosova. Miličniki so odpotovali v Ljubljano 28.11.1989.39 

 

Arhiv PVD Sever za Pomurje: protesti proti razširitvi mejnega pasu 

Zaradi odločitve, da se prepreči miting resnice so enote dobile 28.11.1989 nova 
navodila za delo. Ustanovljene so bile tri kontrolne točke za kontrolo in nadzor potnikov 
in morebitno prisilno ustavljanje vozil in sicer: 

- PM Lendava na relaciji Lendava Mursko Središče 
- PM Ljutomer v Razkrižju 
- PM Gornja Radgona v Spodnji Ščavnici. 

Ekipe na kontrolnih točkah so sestavljali dva aktivna in eden rezervni miličnik. Postaja 
prometne milice40je morala zagotoviti stalno patruljo s sredstvi za prisilno ustavljanje 
vozil. V Ljubljano so se poslali štirje vodniki službenih psov s psi. Službena 
intervencijska vozila – marice so se opremila z zaščitnimi mrežami in sta bili dve 
poslani v Ljubljano ena pa je ostala na UNZ. Določeni so bili ukrepi mobilizacije PEM 
in pripravljenost za 70 % sestava rezervnih miličnikov od 1.12.1989 dalje, 30 % 

                                                 
36 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 21/6-4-2/479 z dne 25.11.1989 
37 V nadaljevanju OM 
38 V nadaljevanju PMM 
39 Depeša UNZ Murska Sobota 21/1-2-482 z dne 26.11.1989 
40 V nadaljevanju PPM 
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rezervnega sestava pa je na enotah milice z možnostjo, da se število rezervnih 
miličnikov hitro poveča na 60 %41 

42Po skupnem sestanku na UNZ konec novembra 1989 je bilo odločeno, da v Lendavi 
na takratni postaji milice ostane nameščen en oddelek PEM-a, s katerim bosta tam 
nameščena tudi inšpektorja Marjan Horvat in Janez Konrad, preostali del PEM pa 
odpotuje v Krško, kjer bo nudil pomoč ostalim pripadnikom PEM iz Slovenije.  
 

 

Fotografija Štefana Abrahama prikazuje enote PEM v času akcije Sever (arhiv RSNZ) 

Ta del PEM naj bi poskrbel, da iz območja Hrvaške preko Murskega središča proti 
Ljubljani ne bi krenili Srbi ali protestniki iz drugih republik, v podporo mitingu resnice. 
Na UJV pa je bil kot koordinator za celotne pomurske ONZ določen kot dežurni 
inšpektor Božidar Culič. Obravnavan je bil eden incident, ko se je v noči pred 
napovedanim mitingom pri policijski patrulji, ki so jo imeli na relaciji proti Hrvaški, pred 
mejno kontrolno točko Petišovci ustavil avtobus, ki je prevažal srbske državljane, ki so 
bila na delu v evropskih državah in so bili namenjeni domov v Srbijo.  
 
Šofer je prosil za posredovanje milice, saj je povedal, da ga potniki prisiljujejo, naj pelje 
v Ljubljano na miting resnice, on pa tega ne želi. Takoj je bila na lokacijo poslana 
intervencijska skupina PEM-a, ki je bila stacionirana v Lendavi. Ta je uspela prepričati 
potnike, da potujejo naprej čez Hrvaško proti Srbiji. Ko so mislili, da smo zadevo že 
uredili, se je zadeva ponovila.  
 
Voznik avtobusa  je čez nekaj časa ponovno ustavil pri patrulji milice in ponovil, da ga 
potniki prisiljujejo, da pelje proti Ljubljani. Po ponovnem posredovanju intervencijske 
skupine, je očitno avtobus odpeljal preko Hrvaške proti Srbiji, saj pozneje z njim niso 
imeli več problemov. To je bil edini zaplet, ki so ga imeli miličniki nameščeni v Lendavi, 
za zaščito mitinga resnice. 
                                                 
41 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 21-1-2/488 z dne 28.11.1989 
42 Povzeto po knjigi Pomurje je gorelo modro, PVD Sever za Pomurje, 2018, stran 123 in 124 
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PEM II je bil aktiviran 29.11.1989 ob 06.00 uri. Po pregledu enote je bil iz sestava 
izločen celoten 1.vod 1. čete, ki je bil napoten domov v pripravljenost na domu z 
nalogo, da se zberejo ponovno 30.11.1989 ob 09.00 uri na UNZ Murska Sobota. Ta 
del PEM-a se je po ponovnem zboru in dodeljenimi nalogami premaknil na PM 
Lendava, kjer so se nastanili. Naloge so opravljali v križišču glavne ceste Murska 
Sobota, Mursko Središče, Lendava in v premični patrulji na tem območju.43 
 
30.11.1989 je UNZ Murska Sobota enote obvestila, da je združenje Božur odstopilo 
od mitinga resnice v Ljubljani, vendar so vseeno naročili začetek izvajanja ukrepov, 
ker temu obvestilu nihče ni zaupal.44 Dne 1.12.1989 ob 13.00 uri je bilo preklicano delo 
rezervnih miličnikov na PM in pripravljenost na domu ostalih 70 % rezervnih 
miličnikov.45 
 
Milica je z odločnim nastopom na notranji južni meji, v središčih mest, predvsem 
Ljubljane in predvsem pripravami preprečila miting resnice in s tem omogočila, da je 
skupščina Socialistične Republike Slovenije decembra lahko z zakonom46 legalizirala 
stranke in s spremembo zakona o volitvah v republiško skupščino omogočila volitve in 
nastop tem novim strankam na njih. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Poročilo poveljnika 7. bataljona Alojza Flisarja po končani akciji Sever 
44 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 01-2/497 z dne 30.11.1989 
45 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 21/1-502 z dne 1.12.1989 
46  Zakon o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89) , Zakon o političnem združevanju 
(Uradni list SRS, št. 42/89 

https://www.uradni-list.si/Data/File/vip_akti/1989-02-2188.pdf
https://www.uradni-list.si/Data/File/vip_akti/1989-02-2192.pdf
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Delo milice v letu 1990, volitve, MSNZ, plebiscit 

Leto 1990 se je začelo kot se je staro končalo z občasnimi pritiski zveznega političnega 
in upravnega vodstva. Pomembna je bila odločitev, da se v začetku februarja 1990 
Slovenska milica umakne z Kosova. Tako je 5.2.1990 Slovenski  kontingent prispel 
nazaj v Slovenijo. Marca in v aprilu 1990 so delo milice obremenjevale predvolilna 
kampanja in volitve v skupščino Republike Slovenije47 
 

 
Predsedstvo Socialistične Republike Slovenije izvoljeno na volitvah aprila 1990, Milan 
Kučan, Ivan Oman, Ciril Zlobec, Matjaž Kmecl in Dušan Plut, vir inštitut novejše 
zgodovine 
 
Volitve v tridomno Skupščino Republike Slovenije so potekale v več delih. 8. aprila 
1990 so bile obenem z volitvami za predsednika in člane predsedstva še volitve za 80 
delegatov družbenopolitičnega zbora in 80 delegatov zbora občin. Volitve za 80 
delegatov zbora združenega dela so potekale 12. aprila, ko so bile tudi občinske 
volitve. Volilno pravico je imelo 1.491.471 volivcev. Volilna udeležba je bila 83,5%. Na 
volitvah so večino glasov prejele stranke, združene v koalicijo Demos.48 
 
Volitve so potekale ob pritiskih JLA, zvezni sekretar za ljudsko obrambo je celo obiskal 
Slovenijo, da bi pomagal povečati pritisk na vodstvo Slovenije, da odstopi  od volitev. 
Že januarja 1990 je RŠTO49  ukazal pregled vseh skladiščnih objektov in skladiščenih 
sredstev zunaj objektov JLA. Dne 15. maja 1990 so na RŠTO pripravili ukaz o predaji 
orožja, streliva in minskoeksplozivnih sredstev zunaj objektov JLA. Ukaz je predvideval 
tudi izvedbo natančnih popisov vseh sredstev. Prav tako so predvideli premik vsega 
orožja in streliva, ki je bilo na železnici, RTV, elektrogospodarstvih, pošti in drugih 
sistemih, orožje zaščitne brigade v Kočevski Reki pa naj bi zastražila enota JLA. Ukaz 
je določal tudi odvzem osebnega orožja starešinam stalne sestave TO. Oddajo orožja 
je zavrnilo 14 občin, ob prejetju ukaza pa so številni ugotovili, da pomeni to popolno 
razorožitev TO. 
 

                                                 
47 7.3.1990 se je pri imenu republike črtala beseda »Socialistična« 
48 Demokratična opozicija Slovenije 
49 Republiški štab teritorialne obrambe 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Skup%C5%A1%C4%8Dina_Socialisti%C4%8Dne_republike_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Predsednik_Predsedstva_SR_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/DEMOS


 
 

30 
Nikoli  več 

 
Arhiv časopisa Delo, http://www.muzej-nz.si/si/1920, vlada izvoljena 1990 
 
Dne 19.5.1990 je PM Gornja Radgona poročala UNZ, da se orožje občinskega štaba 
TO Gornja Radgona od ustanovitve štaba hrani na dvorišču stražnice Gornja Radgona 
in tudi del eksplozivnih sredstev, preostanek pa v vojašnici Ptuj. Prav tako so poročali, 
da se del pripadnikov TO ta dan in še naslednjega usposablja v streljanju z orožjem v 
Mariboru in imajo s sabo orožje. Ključi skladišča pa so pri skladiščniku občinskega 
štaba. Poročali so tudi, da se zaradi odvzema orožja do takrat ni sestal občinski svet 
za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito in da njegov predsednik do takrat ni bil 
od vodje občinskega štaba seznanjen s tem ukazom in ne s telefaksom predsedstva 
Republike Slovenije.50  
 
Kot reakcija na ta poseg se je v ONZ in TO začela dobivati skupina domoljubov, ki so 
želeli izvesti priprave za primer, da bi JLA poskusila nasilno prevzeti oblast v Sloveniji, 
še posebej glede na nakazano smer nove vlade, da Slovenijo odpelje iz Jugoslavije. 
V drugi polovici avgusta 1990 so bile te priprave že tako daleč, da so določili 
organizatorje na terenu.  
 

                                                 
50 Depeša PM G Radgona številka 1/39-560/90 z dne 19.5.1990 

http://www.muzej-nz.si/si/1920
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina depeša z seznamom orožja in streliva, ki ga je 
še oktobra 1990 občinski štab TO hranil na PM G Radgona 
 
Organizatorji MSNZ iz vrst ONZ na nivoju Uprave za notranje zadeve Murska Sobota 
so bili:  

- Organizator in koordinator, Flisar Alojz, poveljnik PEM in samostojni inšpektor   
milice za mejne zadeve in tujce; 
- namestnik Magdič Ciril, inšpektor za PEM, VEM in obrambne načrte; 
- pomočnik Cvernjek Ludvik – skladiščnik orožja in opreme. 

Organizatorji na nivoju postaj milice so bili:   
- Občina Gornja Radgona − Sakovič Stanko, komandir PM Gornja Radgona; 
- Občina Murska Sobota − Vegi Ladislav, komandir PM Murska Sobota; 
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- Občina Ljutomer − Slokan Franc, komandir PM Ljutomer; 
- Občina Lendava − Bokan Ludvik, komandir PM Lendava.51 

 
Po vključitvi MSNZ v RSTO oktobra 1990 se je delo nadaljevalo na formalnih temeljih. 
ONZ so od začetka leta pa vse do konca tega leta izvajali redna usposabljanja VEM in 
PEM in ob rednem delu, stalno izvajale posebne naloge glede na posamezno situacijo. 
Konec julija 1990 so bile enote milice obveščene, da se bo pripeljalo iz Pariza 1500 do 
2000 vozil v Slovenijo, da bi podprli ukrepe zvezne vlade in zveznega predsedstva. 
Ukrepi so se vodili pod akcijo Yu karavana 90 in so predvidevali zbiranje informacij o 
poti protestnikov in krajih zaustavitve. Do tega protesta nato ni bilo, ker so Slovenski 
organi opozorili organizatorje, da morajo za vsako prireditev v Sloveniji pridobiti 
dovoljenje.52 
 

 
Križevci pri Ljutomeru, 15. 03. 2009; Organizatorji Manevrske strukture narodne 
zaščite 1991 (milica UNZ  M. Sobota), v prvi vrsti stojijo (od leve) g. Ludvik Cvernjek, 
Ludvik Bokan in g. Stanislav Sakovič, v drugi vrsti pa g. Ciril Magdič, g. Alojz Flisar in 
g. Franc Slokan (Foto: Štefan Abrahama iz arhiva Cirila Magdiča ) 
 
Prav tako je bilo tudi uradno že zaznano, da se zbirajo podatki o Slovenskih ONZ, TO, 
predstavnikih organov oblasti na vseh nivojih.53Predvsem so bili opaženi, da so se 
izpostavljali carinski delavci srbske in črnogorske narodnosti z kritiko oblasti v Sloveniji, 
zagovarjanjem politike srbskega predsednika Miloševiča in grozili, da bo Slovenija v 
kratkem plačala račun za svoj odnos do federacije.54 
 
PMM Gornja Radgona je 6.9.1990 poročala UNZ Murska Sobota, da je bil na mejni 
prehod Gornja Radgona 20.8.1990 premeščen carinik Zlatko Petkovič zaradi pomoči 
                                                 
51 Pomurje je gorelo modro, PVD Sever za Pomurje, 2018, prispevek Alojza Flisarja in Cirila Magdiča, stran 145 
52 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 21/5-1-7/3688 z dne 25.7.1990 
53 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 01-2/110 z dne 27.7.1990 
54 Dopis PMM Gornja Radgona štev. 1-Z/78-90 z dne 6.9.1990 
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v času kmetijskega sejma v Gornji Radgoni. Ob nastopu dela je sklical carinike in med 
drugim ocenil umik slovenske milice iz Kosova kot pravilen, ker ta ni izvajala svojih 
nalog ampak je podpirala Albance. Slovenija bo zato potegnila slabe posledice. 
Razlagal je tudi, da bosta Avstrija in Italija razkosali Slovenijo in imata za to že 
pripravljene načrte. Žalil je upravnika carinarnice Sevra in hvalil srbskega politika 
Miloševiča. Odobraval je dogodke v Kninu in trdil, da so Hrvati lagali o razlogih za 
posredovanje. Take stvari bi se naj v kratkem času začele goditi v Sloveniji. Cariniki 
Srbske narodnosti so se s tem strinjali. 55Naslednji dan, to je 7.9.1990 so poročali tudi, 
da je v blagovnem delu carinarnice, kjer se odvija blagovno carinjenje zelo razvita 
korupcija, katero pa se še ne da dokazati, ker si cariniki v dogovoru z lastniki vzamejo 
kakšen kos blaga, ki ga carinijo. Med njimi bi naj izstopal Milisavljevič Budimir.56 
  
PM G Radgona je 1.10.1990 poročala UNZ o razgovoru komandirja PM z 
predsednikom skupščine občine Gornja Radgona, ki ga je zanimalo ali ONZ spremljajo 
stanje v Jugoslaviji in da razpolaga z informacijo, da se občani srbske narodnosti 
ponovno povezujejo. Zato ga je zanimalo ali PM nadzira te občane. Komandir PM mu 
je pojasnil, da seznama teh občanov ne more milica sestavljati in da v tistem trenutku 
nimajo takšnih zaznav.57  
 
Že v začetku oktobra 1990 so enote do bile navodila kako ravnati, ker je obstajala 
velika verjetnost, da bo JLA posegla v novo vodstvo TO.58 Vodstvom enot in PEM je 
bila odrejena pripravljenost na domu. ONZ so odredili posebne ukrepe za varovanje 
lastnih objektov, da se prepreči nasilne vstope v objekte ONZ in za lastno varnost.  
 

 
Zaradi zasedbe štaba TO se je pred stavbo na Prežihovi zbralo veliko ogorčenih 
Ljubljančanov. Med njimi je zdaj že pokojni pomorščak Jure Šterk, ki v rokah drži tablo 
(Foto: Tone Stojko) 
 

                                                 
55 Depeša PMM G Radgona štev. 1-Z/78-90 z dne 6.9.1990 
56 Depeša PMM Gornja Radgona štev. 1-Z/79-90 z dne 7.9.1990 
57 Depeša PM GR štev. 1-39/1018-90 z dne 1.10.1990 
58 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 21/1-1-2/137 z dne 2.10.1990 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: pripravljenost zaradi morebitnega posega JLA 
v vodstvo TO v republiki 
 
Patrulje na terenu pa so imele nalogo spremljati premike enot JLA ter kontrolirati vitalne 
objekte (zgradbe občin, PTT, radio, železniške in avtobusne postaje in druge takšne 
objekte na območju PM ali OM). Patrulje so morale biti oborožene z avtomatskim 
orožjem in tudi starešine enot. Komandirji PM s splošnim delovnim področjem so imeli 
nalogo, da se povežejo s predstavniki  TO, da jim nudijo pomoč. Istočasno so bili 
miličniki opozorjeni, da ne izzivajo konfliktov s pripadniki JLA. In na pogovore po 
radijskih zvezah, ki morajo biti samo v nujnem obsegu.59Ta navodila nakazujejo na 
resnost razmer  v času posega JLA oziroma vojaške policije 4.10. ob 23.00 uri v 
republiškem štabu TO v Ljubljani 
 

                                                 
59 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 01-2/142 z dne 5.10.1990 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina depeša z navodilom o ravnanju ONZ v času 
posega JLA na štab TO v Ljubljani 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina depeša z navodilom o ravnanju ONZ v času 
posega JLA na štab TO v Ljubljani, nadaljevanje 
 

 
https://docplayer.net/88447552-Cini-policistov-in-oznake-na-policijskih-uniformah-
med-letoma-1945-in-2012.html magistrsko delo Janez Gregorič 
 
Dne 11.10.1990 je načelnik Uprave milice RSNZ izdal ukaz, da se iz uniform miličnikov 
sname kovinski grb SFRJ in se namesto njega namestijo kovinske plamenice zlato 

https://docplayer.net/88447552-Cini-policistov-in-oznake-na-policijskih-uniformah-med-letoma-1945-in-2012.html
https://docplayer.net/88447552-Cini-policistov-in-oznake-na-policijskih-uniformah-med-letoma-1945-in-2012.html
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rumene barve 14 x 27 mm. To so bile oznake Slovenskih miličnikov preden je zvezna 
vlada z uredbo odredila nošenje grba SFRJ.60 
 
Ta ukaz je pomenil že dejansko oddaljevanje slovenske milice in tudi v celoti ONZ od 
drugih ONZ v Jugoslaviji in dejstvo, da Slovensko vodstvo ni več v celoti upoštevalo 
zvezne zakonodaje na tem področju. To ni bila posledica vdora JLA v štab TO ampak 
posledica sprememb ustave Republike Slovenije septembra 1990. Miličniki so na 
enotah sprejeli ta ukaz brez nasprotovanja ali pa z njegovim zagovarjanjem. 
 
Zadeve se niso umirjale ampak ostajale še naprej resne. Zato je 15.10.1990  
inšpektorat milice61 UNZ Murska Sobota odredil, da se miličniki PEM po formaciji I 
(aktivni miličniki) zadolžijo z dolgim orožjem in pripadajočim strelivom in da to hranijo 
doma. Če doma nimajo pogojev za to orožje hranijo na enoti. Istočasno je bilo 
naročeno vodstvom enot, da načrtujejo takšno zadolžitev z dolgim orožjem in strelivom 
za vse miličnike v bodočnosti.62 
 
Dne 25.10.1990 je PM G Radgona poročala o stiku komandirja in namestnika 
komandirja PM z komandantom stražnice Jože Kerenčič v Zgornjem Konjišču. 
Ugotovila sta, da je v stražnici ostrejši režim, ker ju stražar ni pustil takoj naprej. 
Komandant stražnice ju ni povabil naprej ampak so se pogovarjali pri službenem vozilu 
PM in pogovor je bil prisiljen. Stražnica je imela na razpolago dve tovorni vozili. 
Komandanta stražnice je zanimalo, če je PM 13.10.1990 vpoklicala rezervni sestav. 
Ko je komandir PM to zanikal je povedal, da so Mariborčani aktivirali veliko število 
miličnikov z planinskimi kapami63, vzrok pa bi naj bil prevoz okoli 100 vozil JLA, ki so 
bila v remontu v Zagrebu in so jih prazne pripeljali nazaj v enote.64 
 

                                                 
60 Depeša RSNZ štev. 0215-5-4/14434 z dne 11.10.1990 
61 Danes sektor uniformirane policije, ki je imel nalogo na UNZ, da operativno vodi, usmerja in nadzoruje enote 
milice na območju UNZ 
62 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 21/1-1/148 z dne 15.10.1990 
63 Miličniki PEM 
64 Uradni zaznamek PM G Radgona štev. 1-Z-59/17-90 z dne 25.10,1990 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: depeša za RSNZ o premikih JLA 
 
V začetku meseca decembra 1990 so po večkratnih zahtevah JLA, da se jim preda 
naborne evidence, ONZ prišli do preverjenih podatkov, da se JLA pripravlja na 
zasedbo upravnih organov za ljudsko obrambo, da bi pridobili te evidence, jih zasegli 
in nato uporabili kot svoje, da bi lahko sami izvajali nabor za služenje vojaškega roka. 
Za spremljanje teh aktivnosti je bila odprta akcija »plebiscit«, pod tem imenom se je 
do konca osamosvojitvene vojne poročalo o dejavnostih enot in organov JLA.65  
 
 

                                                 
65 Depeša UNZ Murska Sobota za RSNZ štev. 21/1-1-179 z dne 5.12.1990 



 
 

39 
Nikoli  več 

 
arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: poročilo PM G Radgona o opravljenih nalogah 
po akciji plebiscit 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: poročilo PM G Radgona o opravljenih nalogah 
po akciji plebiscit, druga stran 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: zadolžitev z orožjem miličnikov PM Gornja 
Radgona 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: zadolžitev z orožjem miličnikov PM Gornja 
Radgona stran 2 
 

 
arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: zadolžitev z orožjem miličnikov PM Gornja 
Radgona stran 3 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: zadolžitev z orožjem miličnikov PM Gornja 
Radgona stran 4 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: zadolžitev z orožjem miličnikov PM Gornja 
Radgona stran 5 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina:: navodila PM za delo dežurnih v času akcije 
Plebiscit 
 
Milica v Pomurju je povečala varovanje lastnih objektov znotraj in zunaj. Izvedena je 
bila koordinacija z TO in načinom prepoznavanja patrulj milice. Formirana je bila 
skupina PEM za intervencije z opremo in oborožitvijo za hitro posredovanje v primeru 
poskusa vstopa pripadnikov JLA v prostore upravnih organov za ljudsko obrambo. 
Ustanovljena je bila tudi operativna skupina na UNZ za koordinacijo (štab).66  
 
Dne 8.12.1990 je PM G Radgona poročala na UNZ Murska Sobota, da se je 7.12.1990 
komandir PM sestal s komandantom VP 5457 Maribor, ki je povedal, da ga skrbi, da 
bo prišlo do posredovanja JLA v Sloveniji, kar se za nikogar ne bo končalo dobro. Tudi 
njegova enota ima izdelan načrt za zapiranje določenih relacij manjka samo datum in 
ura realizacije.67 
 

                                                 
66 Depeša UNZ na RSNZ štev. 21-1-2/184 z dne 6.12.1990 
67 Depeša PM G Radgona štev. 1-39/1212 z dne 8.12.1990  
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina::opomnik za delo intervencijske skupine PM G 
Radgona za akcijo Plebiscit 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: opomnik za delo intervencijske skupine PM G 
Radgona za akcijo Plebiscit, stran 2 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: poročilo PM G Radgona o ukrepih v zvezi akcije 
Plebiscit 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: navodilo skupščine občine G Radgona o 
varovanju objekta občine 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: navodilo skupščine občine G Radgona o 
varovanju objekta občine, stran 2 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: depeša o ugotovitvah enot milice glede priprav 
JLA za odvzem nabornih evidenc in dogovorih z TO 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: depeša o ugotovitvah enot milice glede priprav 
JLA za odvzem nabornih evidenc in dogovorih z TO 

Po podatkih dobljenih od virov je bilo ugotovljeno, da bo JLA poskušala pridobiti 
evidence nabornikov 10.12.1990. Milica je dobila nalogo spremljati vse premike JLA in 
aktivnost varnostnega organa JLA. Spremljal se je tudi promet po železnici. Potrebno 
je bilo preveriti vso opremo enot milice, tudi agregate za električno energijo. 
 
Posebej je bilo potrebno paziti zadrževanje oseb v bližini objektov ONZ ali TO. Vodstva 
enot so dobila tudi nalogo, da preverijo psihološko trdnost v enotah milice. UNZ pa je 
morala zagotoviti usklajeno delovanje enot milice na terenu. UNZ je po ukazu RSNZ 
aktivirala PEM po formaciji I 10.12.1990 ob 05.00 uri na dvorišču UNZ v Murski Soboti. 
Miličniki so morali biti oblečeni, oboroženi in opremljeni za dalj časa trajajoče delo na 
terenu.68 

PEM je pokrival 3 relacije in sicer na prvi objekte ONZ v Murski Soboti, Radencih, 
Gornji Radgoni, Ljutomeru, Lendavi in Beltincih, na drugi relaciji objekte ONZ v Murski 
Soboti, Gederovcih, Cankovi, Rogašovcih, Kuzmi, Gornjih Petrovcih, Hodošu in na 
koncu Murski Soboti in na tretji relaciji objekte ONZ v Murski Soboti, Ljutomeru, 
Lendavi, Dolgi vasi, Dobrovniku, Beltinci, Gornja Radgona, Radenci in na koncu 
Murska Sobota. Njihova naloga je bila nudenje pomoči miličnikom na enotah. Določen 
je bil tudi način predstavitve enote predstavnikom TO z razpoznavnimi znaki, ki so bili 
                                                 
68 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 21-1-2/190 z dne 9.12.1990 
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sproti skupno dogovorjeni. Poleg oborožitve so imeli v patruljah v vsakem vozilu po 10 
plinskih bomb.69 

 

arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: navodilo RSNZ glede ravnanja ONZ v primeru 
poskusa odvzema evidenc JLA s strani predstavnikov JLA 

Dne 11.12.1990 so bili ukrepi zmanjšani. Varovanje objektov ONZ se je zmanjšalo na 
dodatnega dežurnega na enoti z obveznostjo občasnih obhodov okoli zgradbe enote. 
Še vedno je bilo potrebno spremljati prihode in odhode iz vojašnic in stražnic. 
Spremljati je bilo tudi potrebno stališča pripadnikov JLA glede dogajanja v Sloveniji.70 

                                                 
69 Dopis UNZ z načrtom delovanja  PEM 
70 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 21/1-2/196 z dne 11.12.1990 
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Še vedno pa je ostala pripravljenost na domu za starešine enot milice in UNZ ter 
miličnike PEM. 

 

Demokracija.si: razglas za plebiscit 
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Arhiv PVD: glasovnica za plebiscit 

Po kratkem predahu je milica že 21.12.1990 dobila nove zadolžitve v zvezi varovanja 
izvedbe plebiscita in prvič spremljanje in varovanje božičnih in novoletnih praznikov s 
prireditvami na prostem. Zaradi tega so morali poostreno kontrolirati okolico vitalnih 
objektov na svojem območju.  

Potrebno je bilo preprečevati in odkrivati morebitna kazniva dejanja z orožjem ali 
pirotehničnim sredstvom in uporabo orožja ali pirotehnike na javnih prireditvah ter tem 
zagotavljati varnost ljudi in premoženja. Poostriti je bilo potrebno kontrolo na mejnih 
prehodih z namenom preprečevanja.in odkrivanja ilegalnega vnašanja orožja in 
streliva. 

Prav tako je bilo potrebno okrepiti nadzor na cestah in javnih prevoznih sredstvih z 
namenom varnega odvijanja prometa in varnosti potnikov. Miličniki so dobili usmeritve 
glede ravnanja na voliščih kjer se je izvajal plebiscit.71 

.Istočasno je bila odrejena pripravljenost za starešine UNZ in PM od 21.12.1990 do 
24.12.1990, katerim je bilo odrejeno tudi, da se vključujejo v delo patrulj na terenu, jih 
usmerjajo in nadzorujejo njihovo delo.72 

 

 

                                                 
71 Depeša UNZ štev. 21/1-1-2/6149 z dne 21.12.1990 
72 Dopis UNZ Murska Sobota štev. 21-sl./90 z dne 21.12.1990 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: navodilo RSNZ glede ravnanja ONZ v primeru 
poskusa odvzema evidenc JLA s strani predstavnikov JLA, nadaljevanje 
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Priprave na vojno na UNZ Murska Sobota od januarja 1991 do 20.6.1991 

Razmere so se zaostrile že v začetku januarja 1991 in je bilo 9.1.1990 zaradi razmer 
odrejena dosegljivost za vse vodilne na UNZ in enotah, pripravljenost PEM I na domu 
in sočasno naročilo, da PM poostrijo pokrivanje stavb v katerih so sekretariati za 
ljudsko obrambo.73 
 
 

  
arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: opomnik za izvajanje nalog na PM G Radgona 
od 10.1.1990 

                                                 
73 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 01-2/6 z dne 9.1.1991 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: opomnik za izvajanje nalog na PM G Radgona 
od 10.1.1990, stran 2 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: sistemizacija in zasedenost enot milice brez 
drugih služb januarja 1991 
 
Dne 11.1.1990 je PM G Radgona poročala o stiku s komandirjem stražnice Gornja 
Radgona, ki je zaprosil komandirja PM, da je prisoten pri ogledu lovske preže, ki bi jo 
naj poškodovali pripadniki JLA. Na kraju sta ugotovila, da je bila preža poškodovana 
in da so okoli nje sledovi vojakov JLA. Med potjo je komandir karavle povedal, da bo 
vodstvo Demosa najbrž zahtevalo odstop Milana Kučana, ker bi naj ta na seji 
predsedstva SFRJ zagovarjal obstoj Jugoslavije in da ukrep odvzema orožja ni bil 
namenjen slovenski TO ampak Hrvaški, ki ima oborožene strankarske formacije.74 
 
Dne 17.1.1990 je PM G Radgona poročala o stiku z komandirjema stražnic Gornja 
Radgona in Konjišče, ki je bil izveden na zahtevo kapetana JLA Kolariča, ki je povedal, 
da sodelovanje z milico pri varovanju državne meje ne sme imeti nobenih ovir in da bi 
se naj republike same dogovorile o nadaljnjem bivanju v Jugoslaviji. Komandirja karavl 
sta pozneje povedala, da se izogibata stikov z ljudmi ker sta deležna provokacij.75 
 
                                                 
74 Dopis PM G Radgona štev. 1-10/23-1-z/90 z dne 11.1.1990 
75Dopis PM G Radgona štev. 2-10/23-16-z/90 z dne 17.1.1990 
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PM Murska Sobota je obvestila UNZ, so dobili obvestilo od OŠTO Murska Sobota, da 
imajo od petka 18.1.1991 redno dežurstvo na sedežih občinskih štabov76 TO in da ima 
aktivni kader odrejeno dosegljivost. Prav tako so bili obveščeni, da bodo od 23.1.1991 
v Pomurju potekala redna usposabljanja pripadnikov TO, ki se bodo izvajala do srede 
junija tega leta v obliki petdnevnih vaj, istočasno bodo potekala usposabljanja na dveh 
OŠTO  in sicer v vsakem eno enoto. Vsi ukrepi pa so uvedeni zaradi možnosti 
interveniranja JLA. Dogovorili so se tudi o izmenjavi informacij o aktualnih dogodkih in 
pojavih.77 To obvestilo dokazuje, da so bili tudi v TO pozorni na razmere v republiki in 
so se pripravljali na najhujši scenarij. 

 
arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: dokument RSNZ o pojačani pripravljenosti JLA 
 

                                                 
76 V nadaljevanju OŠ 
77 Dopis PM M Sobota za UNZ Murska Sobota štev. Z-10/24-16-91 z dne 21.1.1991 



 
 

61 
Nikoli  več 

Gornje obvestilo RSNZ dokazuje kako zelo so bile razmere napete po tem, ko JLA ni 
uspelo priti do evidenc nabornikov. Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo78 je dobil 
nalogo od predsedstva Jugoslavije, da razpusti mobilizirane in paravojaške skupine, 
kamor so začeli šteti tudi TO v Republikiu Sloveniji in Hrvaški. 

 
arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: dokument RSNZ o pojačani pripravljenosti JLA, 
druga stran 
 
Prav tako bi naj enote JLA spremljale dejavnost ONZ, predvsem glede spremljanja 
dejavnosti v njihovih objektih. Poostrili so varovanje državne meje in bi naj celotno V. 
armadno območje 24.1.1991 prešlo v popolno borbeno pripravljenost. Zaradi tega je 
RSNZ odredil ukrepe pripravljenosti vseh enot VEM in PEM. Naslednji dan je UNZ 
Murska Sobota odredila pripravljenost na domu za vse vodilne in vodstvene delavce, 
PEM I in oskrbo.79 Prav tako se je uvedlo zunanje varovanje objektov ONZ. 
 
Dne 27.1.1991 so se ukrepi omilili v toliko, da se je ukinilo zunanje varovanje objektov 
ONZ in pokrivanje vojaških objektov.80 Naslednji dan se je preklicalo pripravljenost na 
domu razen za miličnike PEM, ki so morali javljati na enoto svojo odsotnost. Potrebno 
je bilo še spremljati gibanje enot JLA in miličniki so službo zunaj še naprej opravljali z 
dolgocevnim orožjem. 

                                                 
78 Danes bi bilo zvezno ministrstvo za obrambo 
79 Depeša UNZ Murska Sobota 21/1-1-2/26 z dne 25.1.1991 
80 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 01-2-28 z dne 27.1.1991 
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Tudi JLA je spremljala delo ONZ in poskušala priti do podatkov, kje so doma miličniki 
in predvsem komandirji PM in drugi starešine. Milica se je usposabljala vso zimo, 
pomlad in poletje do vojne ter jeseni ponovno. Zato je imela izdelan rokovnik 
usposabljanj za enote VEM in PEM. Usposabljanja so bila izvajana ne glede na 
razmere in zadolžitve zaradi njih. Poleg vaj v uporabi in poznavanju orožja so bila tudi 
usposabljanja za vzdrževanje JRM, ko je ta huje kršen in poznavaje postopkov milice. 
 
 

 
arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: program usposabljanja miličnikov UNZ M 
Sobota za leto 1991 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: program usposabljanja miličnikov UNZ M 
Sobota za leto 1991, stran 2 
 
Dne 7.2.1991 je PM Gornja Radgona na UNZ poročala, da je dne 6.2.1991 iz stražnice 
Konjišče v stražnico sladki vrh prispela zvezna vojaška inšpekcija iz Beograda v 
sestavi petih oficirjev. Po izjavi komandanta stražnice je bila starešinam ukazana 
pripravljenost na delovnem mestu od trenutka odhoda oficirjev.81 
 

                                                 
81 Uradni zaznamek UNZ M Sobota – inšpektorat milice z dne 7.2.1991 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: program usposabljanja miličnikov UNZ M 
Sobota za leto 1991, stran 3 
 
UNZ Murska Sobota je na RSNZ posredovala informacijo PM Gornja Radgona, da so 
dne 8.2.1991 v stražnici Gornja Radgona zadolževali z opremo nove rezerviste za 
popolnitev stražnice. Istega dne popoldne pa so bili obveščeni , da morajo opremo 
takoj vrniti. Prav tako so ugotovili, da je stražnica povečala število vojakov v patrulji ob 
meji iz dva na tri.82 
 
Zaradi zaostritve razmer v Pakracu na Hrvaškem, kjer so Srbski rezervni miličniki 
odpovedali pokornost in se oborožili, je bilo ponovno stanje bolj intenzivno v Sloveniji, 
ker so bili zaznani premiki enot JLA iz Slovenije na Hrvaško. Zaradi tega je bila 
odrejena pripravljenost na domu za miličnike PEM I in dosegljivost za vse starešine.83 
Vsaka zaostritev na širšem območju je vplivala tudi na dogajanje v Sloveniji.  
 
Ponovna zaostritev je bila po hudih demonstracijah v Beogradu od 9.do13.3.1991, ko 
je predsedstvo Jugoslavije odobrilo uporabo JLA za vzdrževanje JRM v Beogradu. Šlo 
je pravzaprav za poskus državnega udara s strani JLA in ko načelnik generalštaba ni 
dobil soglasja v Moskvi za pokritje in pomoč pri tem, so umaknili enote in naj bi izpadlo 
kot da se nič zgodilo. Zaradi teh dogodkov je bila odrejena pripravljenost na domu PEM 
I od 12.3.1991, ki je trajala do 12.3.1991.84 
 

                                                 
82 Depeša UNZ M Sobota šte. 21/6-1-Z/42 
83 Depeša UNZ Murska Sobota številka 01-2-981 z dne 2.3.1991 
84 Depeša UNZ Murska Sobota številka 01-2-/64 z dne 12.3.1991 
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Dne 22.3.1991 je PM Gornja Radgona poročala UNZ Murska Sobota, da hrani na PM 
evidence upravnega organa za ljudsko obrambo skupščine občine Gornja Radgona o 
nabornikih in rezervni načrt MOB85 
 
Zaradi protestnega zborovanja v Mariboru 28.3.1991 je bila odrejena pripravljenost na 
delovnem mestu za PEM I in nato že 2.4.1991 zaradi razmer na Hrvaškem v Plitvicah 
spet poostrene aktivnosti ONZ, uvedba opazovalnega dela na mejnih prehodih, 
uvedena je bila dosegljivost za vse starešine in PEM I.86 
 
OM Radenci je dne 26.4.1991 poročala UNZ M Sobota, do se tega dne izvajale vojaške 
vaje JLA na mostu čez reko Muro na relaciji Radenci Petanjci. Pri vaji je sodelovalo 10 
vojakov JLA.87 
 
Konec aprila 1991 so spet nastopila pričakovanja o možnem odvzemu nabornih 
evidenc, ker je bil spremenjen zvezni zakon o vojaški dolžnosti in se je bližal začetek 
služenja vojaškega roka samo v Sloveniji. Zaradi tega so dobile PM s splošnim 
delovnim področjem navodilo, da se spet dogovorijo o varovanju nabornih evidenc in 
njihovi hrambi na rezervnih lokacijah, če ni mogoče drugače pa na PM.88 
 
Začetek maja 1991 sta opredelila poleg drugi stvari predvsem spopad v Borovem selu 
na Hrvaškem, kjer v oboroženem spopadu v vasi Borovo pri Vukovarju umre 12 
hrvaških policistov in trije Srbi, zaradi česar posreduje JLA. Dogodek je predstavljal 
eno pomembnejših zaostritev odnosov v tem letu, ki so privedli do vojn na ozemlju 
nekdanje Jugoslavije ter sprejem Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah 
Ustavnega zakona  za izvedbo Ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k Ustavi 
Republike Slovenije  na področju ljudske obrambe.89  
 
S tem ustavnim zakonom je bilo določeno, da se brez soglasja Predsedstva Republike 
Slovenije ne more odrediti ali izvajati mobilizacija na območju Republike Slovenije, če 
teh aktivnosti ni odredilo predsedstvo Republike Slovenije. Prav tako je določil, da se 
v Republiki Sloveniji ne uporabljata Zakon o splošni ljudski obrambi90 in Zakon o 
vojaški obveznosti91.  Prav tako pa se v Republiki Sloveniji ne uporablja Zakon o službi 
v oboroženih silah92 v delu, ki se nanaša na TO in vojaške obveznike v rezervni sestavi. 
V Republiki Sloveniji  se ne uporabljajo  tudi nekatere določbe kazenskega zakona 
SFRJ93 in zakona o financiranju federacije.94 
 
Zaradi tega je bila seveda pričakovana reakcija zveznega vodstva in JLA. Zato je 
RSNZ 6.5.1991 aktiviral izvajanje nalog iz akcije Kamen stopnja 1/1 na meji z Italijo, 
Avstrijo in Madžarsko, odredil spremljanje dejavnosti JLA na mejnih območjih in 
odreditev posebnih patrulj na tem območju. UNZ na meji z Hrvaško pa so morale 

                                                 
85 Depeša PM G Radgona štev. 1-39/193-91 z dne 22.3.1991 
86 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21-2/1525 z dne 2.4.1991 
87 Depeša OM Radenci štev. 3-38-145-91 z dne 26/4-1991 
88 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21/1-Z/101 z dne 30.4.1991 
89 Uradni list RS, številka 20/91 
90 Uradni list SFRJ številka 21/82 
91 Uradni list SFRJ štev. 65/85 in 26/89 
92 Uradni list SFRJ številka 7/85, 20/89 in 26/90 
93 Uradni list SFRJ številka 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 in 38/90 
94 Uradni list SFRJ številka 15/77, 71/85, 71/86, 16/89, 41/89 in 60/89 
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oblikovati patrulje 3 miličnikov PEM za kontrolo prehajanja čez republiško mejo 
(nezakonit promet orožja in eksploziva, begunci iz drugih Republik). Prav tako je bila 
odrejena pripravljenost na domu za miličnike PEM I.95 
 

 
Pomurje je gorelo modro, PBVD Sever za Pomurje , 2018, stran 176, izsek iz načrta 
kamen 1/1 
 
 

                                                 
95 Depeša RSNZ številka 0214-2-4/5132 z dne 6.5.1991 
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: opomnik za delo PM G Radgona po zaostritvi v 
začetku maja 1991  
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: opomnik za delo PM G Radgona po zaostritvi v 
začetku maja 1991, stran 2  
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arhiv policije v zbirki akcija zgodovina: opomnik za delo PM G Radgona po zaostritvi v 
začetku maja 1991, priloga 
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Patrulje PEM so delale na območju PM Lendava in PM Ljutomer po razporedu, ki ga 
je izdelal poveljnik PEM. Naslednji dan, to je 7.5.1991, je RSNZ odredil dosegljivost za 
vodstvene in vodilne delavce RSNZ in UNZ in pripravljenost starešin PM na domu, 
letni dopusti so se prekinili, pripravljenost miličnikov PEM I na domu in varovanje 
objektov ONZ.96 Zaradi resnosti razmer so se le te malo umirile šele v drugi polovici 
maja 1991. 
 
PM Gornja Radgona je dne 9.5.1991 poročala UNZ Murska Sobota, da so se v hotelu 
Grozd nastanilo 5 vojaških oseb.97 Dne 10.5.1991 je PM Gornja Radgona poročala 
UNZ Murska Sobota, da so prek virov ugotovili, da imajo v mestu Bad Radkersburg v 
Avstriji urejeno taborišče za prebežnike iz SFR Jugoslavije za 20 000 ležišč. V naselju 
Kloch ob državni meji je nameščenih 7 vojakov avstrijske vojske, v okolici pa je več 
oklepnih vozil, tankov in topov avstrijske vojske.  
 
Več občanov na območju PM je izrazilo zaskrbljenost glede služenja vojaškega roka v 
JLA njihovih otrok in so razmišljali, da bi jih poslali v Avstrijo. Vojak JLA, ki služi vojaški 
rok v Zagrebu je po telefonu sporočil miličniku PM, da je sodeloval pri posredovanju 
JLA v Plitvicah na Hrvaškem, kjer je bil ubit eden vojak JLA s katerim sta bila skupaj v 
sobi. V plitvicah je njegova enota bivala pod šotori, dopustov pa ne dobijo do 
odsluženja vojaškega roka.98 
 
PMM G Radgona je 13.5.1991 poročala na UNZ M Sobota, da se je povečala aktivnost 
vojakov JLA, patrulje so sedaj sestavljene iz 4 vojakov (prej 2) skupaj s službenim 
psom in tudi večja je frekvenca obhodov.99 Dne 15.5.1991 pa je PMM Gornja Radgona 
obvestilo dopolnila s tem, da so ugotovili, da ima JLA na hribu nad MP stalno 
opazovalno mesto. Po stiku z opazovalcem so ugotovili, da je tam v izmeni na 4 ure in 
da mora opazovati dogajanje na mostu čez reko Muro. To bi jim naj naj naročil major 
iz Murske Sobote.100 

V 710. učnem centru TO v Pekrah se je usposabljala prva generacija nabornikov za 
služenje vojaškega roka v samostojni Sloveniji. Dotedanje zvezne oblasti in JLA so si 
prizadevale to preprečiti. JLA je že večkrat zahtevala zaprtje obeh učnih centrov TO, 
v Pekrah in na Igu pri Ljubljani, ter izročitev nabornih evidenc. Slovenske oblasti tega 
niso hotele storiti. JLA je v mariborske vojašnice poslala več posebnih oddelkov z 
oklepnimi vozili, v bližino Peker pa je začela pošiljati izvidnike. TO je zato vpoklicala 
dve protidiverzantski četi, ki sta oba centra zavarovali.  

                                                 
96 Depeša RSNZ številka 0214-2-2/603 z dne 7.5.1991 
97 Depeša PM G Radgona štev. 11/39-249/91 z dne 9.5.1991 
98 Dopis PM G Radgona štev. 10- z dne 10.5.1991 
99 Depeša PMM G Radgona štev. 14/38-169/91 z dne 13.5.1991 
100 Depeša PMM G Radgona štev. 15/38-171/91 z dne 15.5.1991 
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Oklepniki JLA pred 710. učnim centrom Teritorialne obrambe v Pekrah 23. maja 1991 

Dne 23. maja 1991 prišlo do incidenta med TO in JLA. Teritorialci so v bližini centra 
zajeli dva vojaška izvidnika, vendar so ju kmalu nato izpustili. JLA je kljub temu učni 
center obkolila s tanki in zahtevala izročitev enote, ki je priprla njihova izvidnika. Čeprav 
z neprimerljivo oborožitvijo, so se naborniki in vodstveni kader Teritorialne obrambe 
odlično držali in nedvoumno nakazali, da bodo odločno branili svoj učni center. V Pekre 
je JLA želela napotiti vojaške okrepitve, vendar so se temu Pekrčanke in Pekrčani uprli 
z živim zidom. Nabornikom se je pridružila še delegacija mestnih oblasti Franc Čuš, 
Andrej Verlič, Rudolf Moge in Stanislav Holc.  

Na pobudo predsednice Skupščine občine Maribor Magdalene Tovornik so v občinskih 
prostorih v večernih urah začela pogajanja za rešitev konflikta, ki je grozil, da preraste 
v širšo konfrontacijo. S strani republiške oblasti je pogajanja vodil Miran Bogataj, 
sodelovala pa sta še Marjan Fekonja, vodja štajerske Manevrske strukture narodne 
zaščite in major Andrej Kocbek. S strani občine so sodelovali Magdalena Tovornik, 
Boris Sovič, Janez Gajšek, Anton Rous, Bogo Rogina in Smiljan Pušenjak. S strani TO 
je bil prisoten poveljnik Teritorialne obrambe Vzhodnoštajerske pokrajine Vladimir 
Miloševič in njegov sodelavec Milko Ozmec.  

S strani JLA je bil na pogajanjih general Mićo Delić, poveljnik 31.korpusa garnizije 
Maribor, njegov namestnik polkovnik Alojz Lipnik, svetovalec poveljnika polkovnik 
Stojan Filipović in podpolkovnik Ratko Katalina, načelnik korpusne protiobveščevalne 
službe101. JLA je prišla na pogajanja z močno enoto specialcev, ki so na Delićev znak 
pozno ponoči vdrli v pogajalsko sobo in kljub protestom prisotnih pod grožnjo orožja 
ugrabili Miloševiča in Ozmeca ter ju odpeljali v vojaški zapor.  

                                                 
101 V nadaljevanju KOS- kontra obaveštajna služba JLA 
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Aretacija poveljnika TO je med Mariborčankami in Mariborčani vzbudila veliko 
ogorčenje. Mestne oblasti so kot protiukrep skorajda vsem vojaškim objektom izključil 
telefon in elektriko. Pred vojašnico, kjer sta bila zaprta pripadnika TO, se je 24. maja 
1991 začela zbirati velika množica ljudi, ki je z živim zidom želela preprečiti gibanje 
JLA. Vojaško oklepno vozilo BOV102 je zapeljalo v množico in na Ljubljanski cesti do 
smrti povozilo Josefa Šimčika, ki je postal prva žrtev osamosvojitvene vojne.103  

RSNZ je takoj reagiral in odredil pripravljenost na domu za vse miličnike in starešine 
PEM I, starešine RSNZ , UNZ in starešine na PM in OM. Posebne naloge je dobila 
UNZ Maribor.104Enota PEM I iz Murske Sobote je bila tudi pred vojašnico v Mariboru, 
kjer je bila postavljena kot zid med protestniki in vojaki JLA, ki so z pripravljenim 
orožjem na strel ležali za ograjo vojašnice. 

PMM Dolga vas je poročala na UNZ, da sta se vojaka JLA v patrulji na mejnem 
prehodu105 Dolga vas zanimala, če je Madžarska vojska oborožena in opremljena z 
ubojnim strelivom ter ima pojačano varovanje državne meje. Ko je miličnik to zanikal, 
sta še rekla, da je komandir stražnice ves čas na stražnici in da morajo oni nositi s 
sabo radio zvezo pod šifro »šatorsko krilo«106.Pri tem gre za tipični primer zavajanja 
vojakov na služenju vojaškega roka v JLA. Več enot je do osamosvojitvene vojne 
poročalo o takih primerih. 

OMM Trate je PM Gornja Radgona obvestila, da je 24.5.1991 ob 11.30 uri na OM Trate 
klical po interni liniji komandir stražnice Jože Kerenčič v Konjišču in sporočil, da na 
stražnici nimajo elektrike in če je to v povezavi z dogodki v Sloveniji bo v roku 30 minut 
do 1 ure vrgel v zrak trafo postajo v bližini stražnice in zahteval, da se o tem obvesti 
pristojne v elektro podjetju.107 

Dne 24.5.1991 je UNZ Murska Sobota seznanila enote, da obstaja realna možnost, da 
JLA zasede vitalne objekte v Sloveniji, predvsem radijske in televizijske oddajnike, 
objekte elektrogospodarstva in PTT. Zato so naročili, da enote operativno pokrivajo te 
objekte in se dogovorijo z vodstvi teh objektov za samozaščitno obnašanje in enako 
za občane, ki živijo v bližini.  

RSNZ je UNZ-je dne 25.5.1991 obvestil vse enote v Sloveniji, da imajo podatke, da so 
vojaške osebe izvajale ukrepe zoper občane v Mariboru in na drugih območjih v 
Sloveniji. Naročili so, da se v takih primerih zberejo podatki ter se zoper vojaške osebe 
podajo kazenske ovadbe.108 Dne 26.5.1991 je RSNZ UNZ-jem naročil, da se posebna 
pozornost posveti objektom infrastrukture in preskrbe in da se opravijo razgovori z 
odgovornimi osebami ter se jih opozori ns samozaščitno obnašanje.  

V srečanjih z pripadniki JLA je potrebno ravnati previdno in poskrbeti za lastno varnost 
in varnost objektov ONZ. Potrebno je takoj pripraviti vse za delo na rezervnih lokacijah, 
ki ne smejo biti iste kot so v načrtih. V pokrajinah TO (7 pokrajin) se ustanovi 
                                                 
102 Kratica pomeni bojno oklopno vozilo 
103 https://sl.wikipedia.org/wiki/Pekrski_dogodki 
104 Depeša RSNZ številka 0214-2-4/5847 z dne 23.5.1991 
105 V nadaljevanju MP 
106 Šotorsko krilo 
107 Depeša OMM Trate štev. 09-38/373-91 z dne 24.5.1991 
108 Depeša RSNZ številka 0216-5-4-/5940 z dne 25.5.1991 
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koordinacija med ONZ in TO v katero so vključeni načelniki UNZ, načelniki IM, 
komandanti bataljonov PEM in drugi delavci ONZ, ki bodo določeni z aktom o 
ustanovitvi. Koordinacija za Pomurje je bila v Mariboru. Vodil pa jo je šef SDV 
Maribor.109 Tej depeši je za enote milice dodal načelnik UNZ, da bodo miličniki vse 
nadure plačane kljub ukrepom racionalizacije v tem času. 

RSNZ je UNZ-je dne 27.5.1991 obvestil, da opažajo pogoste observacije 
pomembnejših objektov v republiki, ki jih izvajajo pripadniki JLA s snemanjem in 
fotografiranjem objektov in oseb. Pri tem uporabljajo motorna vozila različnih registracij 
in so na njih registrske tablice, ki pripadajo drugim vozilom. Zaradi tega so izdali ukaz, 
da se dosledno kontrolira okolico takih objektov in legitimira osebe, ki bi se tam 
zadrževal z opozorilom na lastno varnost.110 

Dne 27.5.1991 republiška koordinacija naročila, da se s tem dnem prepreči vstop vsem 
aktivnim vojaškim starešinam in drugim pripadnikom JLA v prostore UNZ, PM in OM, 
upravnih organov za notranje zadeve, upravnih organov za ljudsko obrambo, štabov 
TO in v podjetja z namensko proizvodnjo in se vse predstojnike organov in organizacij 
izven ONZ seznani s tem ukazom.111 Naslednji dan pa je RSNZ aktiviral PEM I, ki se 
neprekinjeno usposabljajo do preklica in se ne vračajo domov po koncu usposabljanja.  

PEM UNZ Murska Sobota je bil nastanjen v telovadnici kmetijske šole v Rakičanu. 
Enote milice pa so lahko vpoklicale rezervne miličnike kot nadomestilo do 50%.112 
Enote so na območju UNZ M Sobota vpoklicale 121 rezervnih miličnikov. Izjemoma so 
lahko vstopili starešine JLA v objekt ONZ, če so želeli govoriti s starešino enote in so 
pred tem oddali orožje. Ta ukrep so dne 4.6.1991 nekoliko omilili s tem, da so jim 
dovolili vstop v objekte namenske proizvodnje.113 

UNZ Murska Sobota je 28.5.1991 poročala, da je tega dne vojaški helikopter letel ob 
državni meji z R Avstrijo od Gornje Radgone do Radencev in nato po železniški progi 
do Ljutomera ter nato prek Jeruzalema v smeri Hrvaške. V pogovor med miličnikoma 
Gornje Radgone in Radenec se je vmešal nekdo iz helikopterja z besedami »umri«.114 

Dne 29.5.1991 je RSNZ aktivirala akcijo Atlas, ki se nanaša na poostreno varovanje 
najvišjih predstavnikov oblasti in objektov teh organov z fizičnim in tehničnim 
varovanjem. UNZ pa so bile dolžne take ukrepe izvesti, ko prispejo te osebe na njihovo 
območje.115 

UNZ Murska Sobota je 30.5.1991 opozorila na poseben fenomen, ki se je takrat pojavil 
zaradi zadnjih ukrepov JLA. Na protestih občanov in predstavnikov občin so se pojavile 
zahteve po mirovnih pogajanjih med predstavniki oblasti in JLA. Zato so bila določena 
pravila za izvedbo teh pogajanj, če bi do njih prišlo. Naročeno je, da se izvedejo na 

                                                 
109 Depeša RSNZ številka 0214-2-2/712 z dne 26.5.1991 
110 Depeša RSNZ za UNZ-je številka 0212-2-4/5965/91 z dne 27.5.1991 
111 Depeša RSNZ štev. 294-8175 z dne 27.5.1991 
112 Depeša UNZ Murska Sobota številka 01-Z-1-2/135 z dne 28.5.1991 
113 Depeša RSNZ številka 8697 z dne 4.6.1991 
114 Depeša UNZ M Sobota štev. 21/6-4-2/133 z dne 28.5.1991 
115 Depeša RSNZ številka 0211-4/1/740 z dne 29.5.1991 
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nevtralnih območjih ali objektih. Pri tem mora milica operativno pokriti območje in 
fizično zavarovati objekt in prostor, kjer bodo pogajanja.  

Onemogočiti je bilo potrebno vstop osebam, ki ne sodelujejo v pogajanjih, zaposlenim 
v objektu pa omejiti gibanje, opraviti pregled oseb, ki vstopajo in odvzeti orožje, strelivo 
in druge nevarne predmete osebam, ki sodelujejo v pogajanjih. Če je potrebno se 
opravi tudi proti bombni pregled ali drugi ukrep.116 Nismo našli podatkov, da bi se 
takšna pogajanja vršila na območju UNZ Murska Sobota. 

Dne 30.5.1991 je PM G Radgona poročala na UNZ, da so tega dne 0b 10.00 uri 
popolnili stražnico Gornja Radgona z 20 vojaki, ki so jih pripeljali s kamionom iz 
Maribora mimo MP Trate, stražnica Konjišče pa je bila popolnjena z 10 vojaki.117 

                                                 
116 Depeša UNZ Murska Sobota številka 01-2-142 z dne 30.5.1991 
117 Depeša PM G Radgona štev. 1-310/91 z dne 30.5.1991 
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arhiv policije iz akcije Zgodovina: podatki o upravniku Carinarnice Gornja Radgona 
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arhiv policije iz akcije Zgodovina: podatki o upravniku Carinarnice Gornja Radgona, 
stran 2 

PM G Radgona je dne 6.6.1991 poročala o prijavi streljanja s strani občanov tega dne 
zjutraj okoli 5.15 ure. Izstreljenih naj bi bilo 5 nabojev zaporedoma in nato dva. Kljub 
poizvedovanju niso ugotovili strelca. Pri TO pa so zatrdili, da imajo vsi vojaki vse 
naboje.118 

PMM G Radgona je 13.6.1991 ugotovila, da je šla mimo MP patrulja 3 vojakov od 
katerih je imel eden koso. Okoli 17.40 ure sta po patruljni stezi prišla dva oficirja JLA v 
delovnih uniformah , oborožena s pištolo in si ogledala most čez reko Muro. Malo pred 
tem so bili pri naselju Mele opaženi trije vojaki JLA, ki so ležali pri terenskem vozilu.119 

UNZ M Sobota je po obvestilu PM G Radgona poročala RSNZ, da je 11.6.1991 v 
stražnico G Radgona pripeljal manjši tovorni avto z opremo, ki ni bila ugotovljena. 
Podporočnik kot spremljevalec v vozilu je bil oborožen z avtomatsko puško in zaščitno 
masko. Ponoči ali zjutraj bi naj pripeljali v stražnico dodatnih 15 do 20 vojakov in jih 
namestili v zgradbi bivšega štaba TO. Kakšen je namen njihovega prihoda ni bilo 
ugotovljeno.120 

Dne 14.6.1991 je RSNZ ponovno ukazal izvajanje nalog iz akcije Kamen 1/1. Prav tako 
se je okrepilo delo na MP.121 Istega dne je PMM Dolga vas poročala, da so tega dne 
imeli kolegij šefi carinskih izpostav. Na njem so se dogovorili, da ne bodo izvajali 
slovenskega odloka o plačevanju carine ampak zveznega, ker bi naj sicer zamenjali 
vse šefe carinskih izpostav in carinarnic122 UNZ je na to obvestilo reagirala z naročilom, 
da se spremlja delo carine, možnost pasivne stavke carinikov, zadrževanje pripadnikov 
JLA na MP. Če je potrebno se postopki tudi zvočno in slikovno posnamejo.123 

                                                 
118 Depeša PM G Radgona štev. 03/38-331/91 z dne 6.6.1991 
119 Depeša PMM G Radgona štev. 06/38-216/91 z dne 13.6.1991 
120 Depeša UNZ M Sobota štev. 21/6-1-z/168 z dne 11.6.1991. 
121 Depeša RSNZ številka 0213-2/2-2/806 z dne 14.6.1991 
122 Depeša PMM Dolga vas številka 6-38-163/91 z dne 14.6.1991 
123 Depeša UMZ Murska Sobota številka 01-2/178 z dne 14.6.1991 
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Po republiškem posvetu s carino je RSNZ dal navodilo, da milica začne operativno 
pokrivati carinarnice. Ker so se slovenski šefi carinarnic opredelili za Slovenijo jim je 
potrebno nuditi pomoč v primeru, da bi jih zvezi organi poskušali zamenjati. Če 
upravnik carinarnice zaprosi za pomoč se pošlje večje število miličnikov, ki nudijo 
asistenco in vzpostavijo normalno stanje.124 UNZ Murska Sobota je splošnim PM 
odredila tudi, da poostreno kontrolirajo promet na cesti iz Hrvaške, da zaznajo prihod 
carinskih delavcev iz zvezne carinske uprave ali drugih republik. Zoper njih pa naj ne 
ukrepajo ampak samo takoj poročajo na UNZ.125 

 

arhiv policije iz akcije Zgodovina: seznam carinikov v Gornji Radgoni 

Dne 15.6.1991 je PMM G Radgona poročala o pritožbi voznika tovornjaka, ki je imel 
težave zaradi nenadne spremembe dela carinikov. Okoli 09.10 ure pa je na MP prišel 

                                                 
124 Depeša UNZ Murska Sobota štev. 01-2/2736 z dne 15.6.1991 
125 Depeša UNZ Murska Sobota številka 217&-4-2/2731 z dne 15.6.1991 
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upravnik Carinarnice G Radgona Sever Janez, ki je zaposlenim zagrozil, da bo vsak 
delavec ostal brez službe, če ne bo delal po zveznem zakonu.126 

 

arhiv policije iz akcije Zgodovina: seznam carinikov v Gornji Radgoni, stran 2 

 

                                                 
126 Depeša PMM G Radgona 7/38-219/91 z dne 15.6.1991 
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arhiv policije iz akcije Zgodovina: seznam carinikov v Gornji Radgoni, stran 3 

Dne 18.6.1991 je PM G Radgona poročala na UNZ M Sobota, da se je 11.6.1991 na 
stražnici Konjišče pričel tečaj za desetarje, ki ga vodi podporočnik po rodu Makedonec. 
Na tečaju bi naj bilo 15 vojakov. Tečaj poteka v bližini stražnice. Komandir in namestnik 
sta opravila nadzor državne meje do Trat, kjer delovna skupina obnavlja in čisti mejne 
kamne pri reki Muri. Stražnica naj bi dobila nalogo po poročilu PM G Radgona, da 
zavaruje delo zvezne carine na mejnem prehodu. Dne 17.6.1991 je med 22.00 in 23.00 
uro potekala nočna vaja v okolici stražnice Konjišče.127 

                                                 
127 Depeša PM G Radgona štev. 1/38-322/91 z dne 18.6.1991 
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arhiv policije iz akcije Zgodovina: varnostna ocena  zgradbe občine Gornja Radgona 
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arhiv policije iz akcije Zgodovina: varnostna ocena  zgradbe občine Gornja Radgona, 
stran 2 
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arhiv policije iz akcije Zgodovina: varnostna ocena  zgradbe občine Gornja Radgona, 
stran 3 
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arhiv policije iz akcije Zgodovina: varnostna ocena  predsednika skupščine občine 
Gornja Radgona Vogrinčič Alojza, stran 1 

 

arhiv policije iz akcije Zgodovina: varnostna ocena  predsednika skupščine občine 
Gornja Radgona Vogrinčič Alojza, stran 2 
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arhiv policije iz akcije Zgodovina: varnostna ocena  predsednika skupščine občine 
Gornja Radgona Vogrinčič Alojza, stran 3 

Zaradi priprave na zamenjavo mejnih označb je dne 18.6.1991 UNZ Murska Sobota 
poročala RSNZ po zbranih podatkih od enot milice, da so mednarodnih mejnih 
prehodih označbe SFRJ z grbom na mejni črti v 5 primerih in enako število označb 
območja mejnega prehoda. Poleg tega pa so take označbe tudi na 7 mejnih prehodih 
za obmejni promet z Republiko Avstrijo.128

  

                                                 
128 Depeša UNZ Murska Sobota za RSNZ številka 21/3-3-2/2778 z dne 18.6.1991 
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arhiv policije iz akcije Zgodovina: aktiviranje akcije Lipa, kar je v praktičnem pomenu 
pomenilo, priprava na izredne razmere ali vojno 

Dne 18.6.1991 je PMM G Radgona poročala o bistveno povečani frekvenci vojakov 
JLA, ki so bili tokrat oblečeni v maskirne obleke in opremljeni s polno bojno opremo, 
med njimi je bil tudi neznani oficir. V 11 urah je šlo mimo MP 11 vojakov JLA.129 

Dne 19.6.1991 je PMM G Radgona na UNZ M Sobota poročala, da je bil ta dan na 
Carinarnici sestanek 3 predstavnikov zvezne carine in upravnika Carinarnice. Po 
sestanku so se zvezni carini sestali s tremi cariniki srbske narodnosti v lokalu Kompasa 
na MP. Prav tako je v Kompas prispel fax iz Zvezne uprave carine za upravnika. V 

                                                 
129 Depeša PMM G Radgona štev. 8/38-238/91 z dne 18.6.1991 
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načrtu naj bi bila zamenjava vodje Carinarnice in carinskih izpostav. Vodja carinarnice 
je bil na sestanku v Kranju.130 

 

arhiv policije iz akcije Zgodovina: aktiviranje akcije Lipa, kar je v praktičnem pomenu 
pomenilo, priprava na izredne razmere ali vojno, druga stran 

 

 

                                                 
130 Depeša PMM G Radgona štev. 06/02-245 z dne 19.6.1991 
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arhiv policije iz akcije Zgodovina: aktiviranje akcije Lipa, kar je v praktičnem pomenu 
pomenilo, priprava na izredne razmere ali vojno, tretja stran 

 



 
 

92 
Nikoli  več 

 

arhiv policije iz akcije Zgodovina: Ukrepi v zvezi prihoda zveznih carinikov v Radence 
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arhiv policije iz akcije Zgodovina: program slovesnosti občine G Radgona ob 
osamosvojitvi S 
 
Priprave na osamosvojitveno vojno s strani TO 
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Spomini miličnikov, pripadnikov TO, civilne zaščite občinskih 
organov na čas do začetka osamosvojitvene vojne 
 
Miran Horvat, moji spomini na predvojne čase  
 
Po končani Kadetski šoli za miličnike sem s 1.7.1982 nastopil z delom na takratni 
Postaji milice Gornja Radgona. Že leta 1983 sem bil napoten na usposabljanje v Zvezni 
sekretariat za notranje zadeve v Beograd in sicer v »Inštitut bezbednosti« na Banjici, 
kjer sem se opravil usposabljanje s področja protidiverzantske zaščite.  
 
Nekje v letu 1984 sem bil razporejen v posebno enoto milice UJV Murska Sobota, 
oddelek PM Gornja Radgona. Vodja oddelka je bil, zdaj že pokojni FILIPIČ Franc, 
zatem pa je postal vodja HODOŠČEK Edmund. Kmalu zatem sem postal tudi 
ostrostrelec in prevzel ostrostrelno puško od miličnika PLOHL Igorja, ki je bil 
premeščen iz PEM.  
 
Puška je bila relativno dobra, znamke Zastava M-69, z montažo ZRAK Sarajevo in 
optiko TELEOPTIK Zemun. V skupini ostrostrelcev UJV smo na vajah dosegali zelo 
lepe rezultate in spoznali vsak svoje orožje. To navajam zato, ker mi je malo pred 
začetkom vojne, meni iz nepoznanih razlogov, bila  puška odvzeta in čez čas 
zamenjana, z novo ostrostrelno puško STAYER Manlicher kalibra 308, z zelo dobro 
optiko. Tudi ta puška mi je bila neposredno pred samo vojno, odvzeta in ponovno 
vrnjena ob koncu vojne. 
 
Leta 1985 sem bil premeščen na oddelek milice Radenci. Leta 1989, ko so se že kazali 
znaki nacionalnih teženj in razhajanj v SFRJ, sem bil napoten na Kosovo, kjer smo 
slovenski miličniki delovali v okviru združenega odreda milice. Čeprav izšolan in 
naravnan v duhu socializma, ter tako imenovanega bratstva in enotnosti, sem 
sprevidel, da temu več ni tako in, da se v prihodnosti »kuha« nekaj zelo grdega.  
 
V spominu pa mi je predvsem ostalo to, ko sva se z miličnikom srbske narodnosti, s 
katerim sem bil v patrulji, srečala s skupino uniformiranih četnikov, čeprav je obstajala 
še država SFRJ. To je bilo na proslavi ob 600. letnici bitke na Kosovem polju, pri 
samostanu Gračanica na Gazimestanu. Takrat sem prvič videl bradate četnike v živo, 
s kokardami na kučmah, kot sem jih poprej videl le iz partizanskih filmov. Več ali manj 
so bili vinjeni in so naju posmehljivo gledali in komentirali najine petokrake zvezde na 
titovkah.  
 
Srbski miličnik je videl, da mi je nelagodno, saj sem krepkeje prijel za avtomatsko 
puško, sam pa sem tudi pri njem opazil  veliki strah. Postopoma sva se previdno 
umaknila in ni prišlo do nobenega incidenta. Po takratnih nam dostopnih podatkih bi 
naj bilo na proslavi okrog 2 milijona ljudi, predvsem srbske narodnosti in v taki množici 
bi se lahko zgodilo marsikaj.  Uradna oblast pa na take pojave sploh ni odreagirala oz. 
se je to že javno podpiralo.  
 
Spomin na Kosovo je tudi predvsem prijaznost ljudi albanske narodnosti do nas 
slovenskih miličnikov in samih miličnikov albanske narodnosti, katerim pa se je na 
žalost  očitno poznalo, da so drugorazredni napram srbskim kolegom. Ta 
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neenakopravnost je v meni pustila grenak priokus. Istega leta in sicer 1. Decembra je 
bil v Ljubljani napovedan miting resnice.  
 
Dne 29.11.1989 na praznik Dan republike sem se zgodaj zjutraj odpravil na zborno 
mesto na UJV Murska Sobota, v popolni opremi in z ostrostrelno puško, za katero sem 
prejel 90 kom. nabojev. Pripadniki PEM smo se z avtobusoma odpeljali v Krško, v 
Leskovec kjer bila naša izhodiščna točka. Nastanili smo se v telovadnici OŠ. Naša 
naloga je bila blokada magistralne ceste iz smeri Hrvaške in preprečitev prihoda 
udeležencev na »mitingu resnice«.  
 
Po spletu okoliščin naše posredovanje ni bilo potrebno, saj prihoda »mitingašev« ni 
bilo. Spomin pa se, da je bilo zelo mrzlo, posebno ponoči, ko sem v bundi zlezel  v 
spalno vrečo in na glavi imel podkapo, pa kljub temu zaradi mraza nisem mogel 
zaspati. Kljub temu pa smo po vrnitvi bili zelo veseli, saj smo  čez nekaj  časa tudi dobili 
podobleke za delovne uniforme, zato je na mrzle dni ostal le spomin.  
 
Čas pa je tekel naprej in v SFRJ se je vse bolj zapletalo. Pri osrednjih poročilih na TV 
je bilo poročano, da je Ameriška CIA napovedala, da bo SFRJ v roku dveh let razpadla. 
Miličniki, ki smo bili takrat v službi smo se temu smejali, vendar pa se je ta smeh 
razblinil že kmalu po tem. Bil pa je tudi zanimiv primer, saj je bila moja velika želja, da 
bi postal lovec. Leta 1989 sem se tudi včlanil v lovsko družino. Po nabavi puške 
risanice, je bilo potrebno nabaviti tudi dobro strelno optiko. Zaradi omejenega trga pri 
nas, sem se nekega dne odpravil v Avstrijo v znano trgovino z lovsko opremo. Kupil 
sem dober strelni daljnogled z montažo.  
 
Ko sem se ob vračanju pripeljal na mejni prehod na avstrijski strani so me obstopili 
avstrijski »zollwacherji« in sem jim moral strelni daljnogled pokazati. Pri tem so me 
zbadljivo spraševali, če imam to za Srbe.  Ko sem jim obrazložil, da sem miličnik in  
lovec, so se malo sprostili in spustili ton. Povedal sem jim da je to za lov, zatem pa mi 
je eden porogljivo odvrnil, ja to je za lov, samo, da boš ti lovil Srbe. Zatem pa smo se 
vsi temu nasmejali. Sam do takrat  na to nikoli nisem pomislil. Kmalu pa se je izkazalo, 
da so bili zelo dobro seznanjeni s situacijo, ki se pripravlja.   
 

Marjan Misja miting resnice 1.12.1989 

V času akcije SEVER sem služboval na OM Radenci kot mlad miličnik. Za 1.12.1989 
je bil v Ljubljani napovedan miting resnice. Ker je republiški sekretariat sprejel 
odločitev, da se prepove prihod mitingašev  na ozemlje SR Slovenij je bila na UNZ 
Ljubljana mesto nudena kadrovska pomoč. 
 
Iz UNZ M. Sobota nas je bilo napotenih 12 miličnikov. Jaz sem opravljal naloge na PM 
Ljubljana Moste. Nameščeni smo bili v telovadnici na Kotnikovi ulici, kjer smo se tudi 
prehranjevali. Na PM Ljubljana Moste smo službo opravljali v patruljah po štirje. Vodja 
patrulje je bil vedno miličnik iz PM Ljubljana Moste. Naloga patrulje je bila spremljati 
stanje, zbirati obvestila in propagandni materiali v zvezi mitinga resnice.   
 
Takrat je bila milica zelo spoštovana in cenjena. Državljani so nas zelo spoštovali in 
imeli zaupanje v nas. Spomnim se, da smo prišli v nek ljubljanski lokal v večernem 
času, kateri je bil dokaj obiskan in vsi so nas hoteli počastiti s pijačo. Takšnega 
zaupanja ni bilo nikoli več v Milico in pozneje v Policijo. Ker je uspelo takrat miličnikov 
na mejah preprečiti prihod mitingašem v SR Slovenijo in posledično prihod v Ljubljano, 
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se je dne  1.12.1989 pred skupščino SRS zbralo okrog 30 do 50 oseb. Nekaj agresivnih 
oseb je bilo pridržanih, ostali pa so se razšli. 
 

Priprave na vojno 

Nekaj mesecev pred vojno sem bil premeščen na PM Gornja Radgona, kjer sem 
opravljal dela in naloge pomočnika komandirja. Namestnik komandirja je bil Branko 
KOS, komandir pa Stanko SAKOVIČ. Ker je bil Branko KOS član PEM, sva s 
komandirjem sama vodila enoto. Odgovoren sem bil za skladišče orožja in za rezervni 
sestav milice. V skladišču smo pripravljali orožje in sezname za vpoklic rezervnih 
miličnikov. 
 

Kratek opis dogodkov med osamosvojitveno vojno – Slovenija, 
Pomurje, občina Gornja Radgona 

Osamosvojitvena vojna v Republiki Sloveniji in v Pomurju v času od 20.6.1991 
do 15.7.1991 

Osamosvojitvena vojna je v uradnih arhivih trajala manj časa vendar pa so bili ONZ z 
aktiviranjem akcije Lipa dejansko v stanju izvajanja ukrepov za stanje izrednih razmer 
ali vojne od 20.6.1991. Šele po 15.7.so se dejansko ukrepi ONZ, ki so se nanašali na 
njihove vojaške naloge začeli krčiti in ukrepi, ki se nanašajo na mirnodobno delo ONZ 
širiti, kljub temu, da stanje še zdaleč ni bilo mirno v tem času. Dejstvo pa je, da so bili 
ONZ v tihi vojni z zveznimi organi in JLA od akcije Sever 1.12.1989 in do 25.10.1991, 
ko je zadnji vojak JLA zapustil Slovenijo, čeprav so se po tem še kar nekaj časa 
dogajale provokacije v meji z Republiko Hrvaško ali v zvezi z njo. 

Osamosvojitvena vojna v Sloveniji 

Moč JLA pred 27. 6. 1991131 
Kopenska vojska 

 Skupaj 1850 tankov od tega 850 T-54 in T-55A, 300 M-84, 400 T-34 (zastareli), 
300 M-4 (zastareli) 

 Skupaj 1060 bojnih oklepnih vozil 
 Skupaj okrog 2000 kosov topniškega orožja velikega kalibra 

Letalstvo 

 122 letal Mig 21F 
 18 letal Mig 21 N 
 16 letal Mig 29 
 79 letal Jastreb 
 60 letal super Galeb G-4 
 25 letal Galeb 
 55 letal Orel-2 

                                                 
131 Vir: revija Obramba 
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 25 letal Orel-1 
 1 letalo An-12 
 15 letal An-26 
 70 helikopterjev Mi-8 
 120 helikopterjev gazela 

Mornarica 

 11 podmornic 
 15 raketnih čolnov 
 14 torpednih čolnov 
 30 patruljnih čolnov 
 14 minolovcev 
 35 amfibij 

JLA je štela skupaj 180000 mož, od tega 78600 poklicnih častnikov in 101400 vojakov 
(letniki 1969−1974).Kopenska vojska je štela 138000 pripadnikov, od tega 45000 
častnikov in 93000 vojakov. Rezerva je štela 510000 obveznikov (všteti sta tudi 
Republika Slovenija in Republika Hrvaška). 
TO je skupaj s Slovenijo in Hrvaško štela približno milijon in pol mož. 
JLA je v Republiki Sloveniji štela po oceni od 20000 do 25000 mož. Imela je približno 
250 tankov stalne sestave in 100 tankov, ki so v Slovenijo prišli iz Hrvaške, približno 
300 oklepnih vozil različne namenskosti (transporterji, protiletalski topovi, poveljniška 
vozila, izvidniška vozila, vozila za postavljanje min, čiščenje in uničevanje ovir). Na 
štirih letališčih z betonskimi vzletno pristajalnimi stezami (Celje, Maribor, Brnik, 
Portorož) je bilo na začetku spopadov približno 90 letal in 50 helikopterjev. 
Slovenska vojska132 
V začetku je bilo vpoklicanih 15500 mož, kar je postopno doseglo 35100 mož oficirjev 
in vojakov. Organi za notranje zadeve so imeli 7100 ljudi vključno s pomožnimi 
službami. Njeni pripadniki so bili oboroženi s pehotnim orožjem, z orožjem za podporo 
(minometi, topovi …), z orožjem za protioklepni boj in z lahkim topniškim orožjem za 
protiletalsko obrambo (rakete Strela 2M). Prav tako se je v njeno oborožitev vgrajevalo 
zaplenjeno orožje JLA, ki je omogočalo oblikovanje novih enot, kot so bile tankovske 
čete, baterije za protiletalsko obrambo. 
 

Kratek opis dogajanja med osamosvojitveno vojno v Sloveniji 
 
Sreda, 26. junija133 

Slovenska skupščina je ustavni zakon o samostojnosti sprejela 25. junija 1991, na 
mejnih prehodih so bile jugoslovanske table in zastave zamenjane s slovenskimi in 
postavljeni mejni prehodi proti Hrvaški. Isti večer se je v Beogradu sestal Zvezni izvršni 

                                                 
132 Revija Veteran, oktober 2011, polkovnik doc. dr. Tomaž Kladnik, Oblikovanje slovenskih oboroženih sil v letih 
1990−1991, stran 46. 

133 Slovenska osamosvojitvena vojna  (Vir: Wikipedija, prosta enciklopedija) 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/26._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/25._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/1991
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Beograd
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svet. Sprejel je odlok o zavarovanju državnih meja v Sloveniji, s čimer sta imeli JLA in 
zvezna milica odprto pot za oborožen nastop proti Sloveniji. 

Vojaško-policijski nastop je bil v prvi fazi uperjen proti slovenskim mejam in letališču 
Brnik. Ko bi bila Slovenija odrezana od sveta, bi v drugi fazi prišel na vrsto obračun z 
delom Slovenije, ki je zagovarjal samostojnost, zamenjali pa bi tudi staro politično 
vodstvo z novim, ki bi bilo marioneta za uresničevanje srbskih ciljev. 

Proti mejnim prehodom z Italijo so 26. junija prve krenile oklepne enote reškega 
korpusa. Med potjo so naletele na nebranjene barikade in na spontan, ponekod zelo 
odločen nastop domačinov, zlasti v Vrhpolju. Neoboroženi prebivalci pohoda tankov 
niso mogli preprečiti, odločno pa so reagirali proti agresiji, kar je bilo pozneje značilno 
za vso Slovenijo. Kot grožnja slovenskim demonstrantom je v Divači ob 14.30 padel 
tudi prvi strel, ki ga je sprožil oficir JLA. 

Taktika nastopa JLA proti slovenskim mejnim prehodom je bila opredeljena s 
posebnim ukazom, ki je najprej pozival k predaji prehoda, nato je sledila grožnja z 
orožjem in nazadnje streljanje v bližino prehoda in v centre odpora. Po izkušnjah na 
Kosovem in na Hrvaškem je JLA tudi v Sloveniji aktivirala oborožene sile, vendar 
napačno predvidevala, da bodo tudi Slovenci pokorjeni brez težav. Zato so bile enote 
JLA brez ustrezne logistične podpore za daljše vojskovanje, upoštevana pa niso bila 
bistvena taktična načela, da tanki ne nastopajo brez podpore pehote. 

Enote za vojaški poseg proti Sloveniji so oblikovali ljubljanski, mariborski, reški, 
zagrebški in varaždinski korpus ter letalski korpus JLA. Vsi so bili pod poveljstvom 5. 
armadnega poveljstva v Zagrebu. V Sloveniji je imela JLA približno 22300 vojakov, 
Slovenska TO 16000 pripadnikov, med vojno pa se je število povečalo na 35200. 
Slovenska policija je imela okoli 10000 aktivnih in rezervnih pripadnikov, JLA pa je 
imela popolno premoč v orožju in močne oklepne enote s podporo vojnega letalstva. 
Slovenska vojska in policija sta imeli samo pehotno oborožitev, nekaj protiletalskih 
topov 20 mm in minometov 82 mm, vendar niti enega tanka, letala ali topniških enot. 
Boju z oklepniki so bili namenjeni ročni raketometi Armbrust, obrambi pred nizko 
letečimi letali pa prenosne rakete Strela-2M. 

 
Tank JLA med prebijanjem barikade v Šentvidu 
 
Četrtek,27. junija 

Vojna za Slovenijo se je začela ob 1:15 ponoči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA 
pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2:40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču 
Brnik krenil 1. oklepni bataljon. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Policija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Letali%C5%A1%C4%8De_Jo%C5%BEeta_Pu%C4%8Dnika_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Italija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Korpus_%28voja%C5%A1tvo%29
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vrhpolje,_Vipava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tank
https://sl.wikipedia.org/wiki/Diva%C4%8Da
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jugoslovanska_ljudska_armada
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kosovo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pehota
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zagreb
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vojno_letalstvo
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Protiletalski_top&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Protiletalski_top&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Minomet
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Raketomet&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strela-2M&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0entvid_pri_Ljubljani
https://sl.wikipedia.org/wiki/Metlika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Voja%C5%A1nica_26._oktober
https://sl.wikipedia.org/wiki/Letali%C5%A1%C4%8De_Jo%C5%BEeta_Pu%C4%8Dnika_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Letali%C5%A1%C4%8De_Jo%C5%BEeta_Pu%C4%8Dnika_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Tank01vojna_za_slo_barikade.jpg


 
 

99 
Nikoli  več 

Kolono oklepnikov, ki je prodirala skozi Belo krajino, je sestavljalo 12 bojnih oklepnih 
vozil s tricevnimi protiletalskimi topovi 20 mm in več tovornjakov. Ustavila jih je 
barikada v Pogancih. V stopnjevanju napetosti med pripadniki TO in vojaki so padli 
prvi streli. Ob 10.30 je kolona odpeljala proti Ljubljani, vendar jo je ob 15:45 ustavila 
zapora na cesti pri Medvedjeku. 

Oklepni bataljon z Vrhnike je proti Brniku prodiral v dveh kolonah. Na poti je naletel na 
improvizirane, nebranjene barikade iz avtomobilov. Ena oklepna kolona je prodirala po 
avtocesti in ljubljanski obvoznici ter skozi Trzin in Mengeš, druga po stari cesti, pri 
čemer je po pomoti zavila v gozdove na Toškem čelu in pri obračanju na ozki cesti 
izgubila dva tanka. Prvi tanki so prišli na letališče Brnik okoli 5. ure zjutraj. Zavzeli so 
okolico letališča, enota TO pa jih je napadla okoli 18. ure. Po napadu so tanki zavzeli 
položaj za krožno obrambo. 

V Trzinu so za kolono JLA z Vrhnike ostali trije oklepni transporterji in vozilo za zveze. 
Proti večeru so se iz dveh helikopterjev JLA izkrcali pripadniki diverzantskega odreda, 
ki so prišli na pomoč oklepnikom. V približno 20 minut trajajočem spopadu s policijsko 
specialno enoto in TO so padli štirje vojaki JLA in pripadnik TO.  

Deset tankov je približno ob 9. uri odpeljalo iz Maribora proti Šentilju, pet tankov ter 10 
oklepnikov pa proti Dravogradu. Kolono, ki je prodirala proti Šentilju, je ustavila 
branjena barikada v Pesnici. Okoli poldneva so jo začeli obstreljevati in jo zažgali. 
Pripadniki TO so tanke napadli okoli 17.30. Na mostu čez Dravo je bila zavrnjena 
tankovska kolona polkovnika Popova, ki je poskušala prodreti s hrvaške smeri. 
Ustavljena je bila oklepna kolona, ki je prišla v Slovenijo pri Razkrižju. 

V Dravogradu popoldan je 115. protidiverzantskega voda zajela zvezne policiste, ki so 
pristali s helikopterjem na stadionu. 

Zvečer je bil pri vasi Rigonce ustavljen poizkus vdora oklepne kolone JLA. Ob 20.45 
je bil z dvema minometoma 82 mm izveden napad na letališče Cerklje ob Krki, nato pa 
je večina letal letališče zapustila. Do ostrega spopada s kolono JLA je prišlo v Kosezah 
pred Ilirsko Bistrico, padli so trije vojaki JLA. Zvečer je bil sestreljen vodilni od treh 
helikopterjev  Mi-8, in sicer med poskusom raketiranja in desantiranja na 510. učni 
center TO na Igu in drugi s slovenskim pilotom Antonom Mrlakom (med preletom 
Ljubljane). 

Petek, 28. junija 

Ponoči so slovenske oborožene sile krepile blokade in na novo mobilizirane enote TO 
usmerjale proti zavzetim mejnim prehodom. Vse koordinacijske podskupine so dobile 
ukaz: »Na vseh točkah, kjer so oborožene sile RS v taktični prednosti, izvršite 
ofenzivne akcije proti okupatorskim enotam in objektom. Nasprotnika pozivajte k 
predaji, določite čim krajši rok in izvedite akcijo z vsem razpoložljivim orožjem. Pri 
akcijah poskrbite za evakuacijo in varnost življenj civilnega prebivalstva.« 

Tanki, ki so prenočili pred barikado v Pesnici, so do sedme ure zjutraj barikado 
odstranili in nadaljevali z vožnjo proti Šentilju. Ustavila jih je barikada na Ranci, pri 
Kaniži sta dva tanka obtičala. Druge tanke je okoli 10.30 ustavila branjena barikada v 
Štrihovcu. Pripadniki TO in policije so tanke napadli. Po 11. uri so prišla tankom na 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Bela_krajina
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poganci&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Medvedjek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trzin
https://sl.wikipedia.org/wiki/Menge%C5%A1
https://sl.wikipedia.org/wiki/To%C5%A1ko_%C4%8Delo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0entilj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dravograd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pesnica_pri_Mariboru
https://sl.wikipedia.org/wiki/Drava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Razkri%C5%BEje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rigonce
https://sl.wikipedia.org/wiki/Letali%C5%A1%C4%8De_Cerklje_ob_Krki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koseze,_Ilirska_Bistrica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ilirska_Bistrica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-8
https://sl.wikipedia.org/wiki/510._u%C4%8Dni_center_TO
https://sl.wikipedia.org/wiki/510._u%C4%8Dni_center_TO
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ig
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana


 
 

100 
Nikoli  več 

pomoč letala jugoslovanskega vojnega letalstva in raketirala ter obstreljevala barikado. 
Ob 13.30 so spet napadla štiri letala, pri tem so bili štirje vozniki tovornjakov ubiti. 
Tankovska kolona je nato barikado obšla, vendar se je kmalu ustavila. 

Kolona JLA iz Maribora v sestavi kamionov, oklepnih vozil in protiletalskih oklepnikov 
je ves čas svoje poti bila ovirana z barikadami na svoji poti do Koroške. Ob 2:30 je 
napadla 28. samostojna četa iz Mislinje in jo 400 m pred barikado v Dravogradu 
ustavila. S prihodom EPN jurišnega odreda na to območje se je vnel nov spopad, v 
katerem je okrog pol osmih žal padel Vincenc Repnik, istočasno pa tudi dva miličnika 
v bitki za Holmec, ki se je začela ob 5:30. Nosilka napada na Holmec je bila 115. 
protidiverzantska četa, ki je v sodelovanju z ostalimi enotami TO in policije prisilila JLA 
v stražnici po peturnih bojih k predaji.  

Ob 9.50 so slovenske enote napadle oklepno kolono JLA na Medvedjeku. V napadih 
letalstva JLA je bilo ubitih šest voznikov tovornjakov. 

V Limbušu pri Mariboru sta bila uspešno napadena dva tanka JLA. Na Gibini je bil 
ustavljen prodor oklepne kolone s Hrvaške. Pred Dravogradom je bila ustavljena 
oklepna kolona JLA, ki je prodrla iz Maribora. Po ostrem spopadu je bil zavzet mejni 
prehod Holmec. Padla sta dva policista in trije vojaki JLA, 91 je bilo zajetih. Enote TO 
so napadle vojašnico Bukovje pri Dravogradu. Jugoslovanska letala so napadla 
letališče Brnik, oddajnike Krim, Kum, Boč in Nanos ter Karavanški predor, Kočevsko 
Reko in Mursko Soboto. 

V Dravogradu sta ob 15:35 uri dva aviona MIG-21 raketirala okolico mostu. Na letališču 
Turiška vas Slovenj Gradec je na isti letali streljala novoustanovljena enota LPA 
20/1mm in eno letalo lažje zadela. 

OB 17:30 sta dva aviona MIG-21 visoko preletela Dravograd brez napada. 

Oklepna kolona polkovnika Popova, ki je v Slovenijo prodrla pri Razkrižju, je zavzela 
mejni prehod Gornja Radgona. Domači prostovoljci so ji zažgali tovorne avtomobile. 
Zavzeto je bilo skladišče JLA v Borovnici, s čimer se je oborožitev TO bistveno 
izboljšala, zavzeli so skladišče v Leskovcu, neuspešen pa je bil napad na vojašnico v 
Ribnici. 

V Črničah v Vipavski dolini je TO odgovorila na ogenj iz kolone JLA, dva vojaka sta 
padla. Enota TO je napadla vojake na mejnem prehodu Rožna Dolina, dva tanka sta 
bila uničena, trije zajeti, trije vojaki JLA so padli, 98 pa je bilo ujetih. Zavzet je bil 
prisluškovalni center JLA na Rožniku pri Ljubljani in uničen prisluškovalni center JLA 
na Suhi. Izvedena sta bila napada na vojašnico Škofja Loka in skladišče JLA Drulovka. 
Na letališču Brnik je JLA ubila dva avstrijska novinarja. Ponoči se je tankom ob letališču 
približal pripadnik TO Peter Petrič, streljal na poveljniški tank, ranil poveljnika in pri tem 
izgubil življenje. 

JLA je ob 21. uri razglasila prekinitev ognja, saj so bile obkoljene enote v vedno težjem 
položaju. 
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Sobota, 29. junija 

V noči s petka na soboto so se predstavniki Slovenije v Zagrebu sestali s tremi 
zunanjimi ministri Evropske skupnosti in predsednikom zveznega izvršnega sveta 
(ZIS). Sprejeli so dogovor o ustavitvi sovražnosti, ki pa je bil tako nejasen, da do 
njegove uresničitve ni prišlo. 

Dopoldne so se vdali vojaki in zvezni policisti, ki so bili obkoljeni v letalski bazi JLA na 
letališču Brnik. V skladišču goriva JLA v Mokronogu je podoficir streljal na poveljnika, 
ki se je hotel vdati, in grozil, da bo razstrelil rezervoar z gorivom. Uspešen je bil napad 
na bojno oklepno vozilo JLA pri Moretinih in spopad policistov z vojaki JLA pri Škofijah. 
V Štrihovcu je bila razbita tankovska kolona, ki je prodirala proti Šentilju.  

Tanki razpadle kolone so pozneje sestavljali tankovsko četo TO. Popoldne so se po 
pogajanjih predali vojaki JLA stražnice Vrtojba, ki so bili okrepljeni z vojaki iz Vipave. 
Proti večeru pa so se po uspešni akciji miličnikov predali vojaki JLA in zvezni miličniki 
na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba, skupaj se je vdalo 140 vojakov in osem 
zveznih miličnikov, zaseženih je bilo tudi sedem tankov. 

Od predsedstva RS in vlade RS je JLA s pisnim ultimatom zahtevala kapitulacijo 
Slovenije. Zadnji rok je bil 30. junija ob 9. uri. Zvečer se je sestala slovenska skupščina, 
se opredelila za mirno rešitev krize, vendar slovenska neodvisnost ni smela biti 
ogrožena. 

Nedelja, 30. junija 

Ob 9. uri je bil zračni alarm, z letališč na Hrvaškem so proti Sloveniji poletela letala 
JLA, vendar so se kmalu obrnila in vrnila na letališča. V varaždinskem, zagrebškem in 
reškem korpusu je JLA oblikovala nove sile za napad na Slovenijo. 

Enote TO so napadle ploščad pred Karavanškim predorom, ponoči pa je bil sprejet 
dogovor o izročitvi predora. Zavzeli so center zvez nad Senožečami. 

Iz zaplenjenih tankov je bila pri Novi Gorici organizirana tankovska četa TO z devetimi 
tanki. 

Ponedeljek, 1. julija 

 
Oklepniki JLA v Krakovskem gozdu med napadom na Slovenijo 

Okoli pol treh zjutraj je prišlo do požara in eksplozije, ki je uničila skladišče orožja JLA 
v Črnem Vrhu nad Idrijo. V skladišču je bilo orožje slovenske TO. 
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Po spopadu, v katerem je padel poveljnik, se je vdala stražnica JLA v Novi vasi. JLA 
je s helikopterji z oznako rdečega križa dovažala okrepitve in opremo obkoljenim 
enotam. Oklepna kolona na Medvedjeku se je ponoči izvlekla iz blokade, saj so enote 
TO po napadu letalstva JLA zapustile položaje brez zavarovanja. Vojaki JLA so 
odstranili zaščitno ograjo na avtocesti in se z oklepniki po vzporedni cesti napotili v 
smeri Brežic. Kolona je v Krakovskem gozdu ponovno naletela na blokado TO. 

Po neuspelih pregovorih o predaji je bil ob 05.15 uri izveden napad na kolono. Uničeno 
je bilo eno bojno oklepno vozilo (BOV) in nekaj poškodovanih. Ubitih je bilo nekaj 
vojakov JLA in ranjen en teritorialec. Takoj po napadu so enote TO zapustile mesto 
napada zaradi bližajočega se letalskega napada. Kolona je ostala nezavarovana, zato 
se je major Prodanovič, poveljujoči kolone JLA, odločil, da z vojaki zapusti kolono. 
Odpravili so se peš preko Gorjancev v matično enoto v Jastrebarskem. V bližini vasi 
Planina jih je dohitela in obkolila številčno slabša posebna enota policije pod 
poveljstvom Andreja Bobeka. Z zvijačo so napravili vtis, da gre za veliko večjo enoto 
in po kratkih pregovorih se je major Prodanovič z enoto, brez borbe, predal. 

Zvečer je sledil nov ultimat JLA Sloveniji. 

Zavzeto je bilo skladišče minsko eksplozivnih sredstev (MES) Zaloška Gorica. 

Torek, 2. julija 

Drugi julij je pomenil prelomnico v vojni za Slovenijo. Ob 5. uri zjutraj so enote TO 
napadle oklepno kolono v Krakovskem gozdu in ji zadale močan udarec. Oklepno 
mehanizirani bataljon JLA iz Jastrebarskega je skušal prodreti v Slovenijo in rešiti 
obkoljeno kolono v Krakovskem gozdu, vendar je bil zaradi velikih izgub ustavljen in 
zavrnjen pri Prilipah. V brezizhodni situaciji so vojaki JLA oklepnike v Krakovskem 
gozdu zapustili in bili naslednji dan zajeti. 

Ob 13:30 se je z ognjem iz tankovskih topov TO začel napad na stražnico JLA v 
Šentilju. Na položaje vzhodno od mejnega prehoda je bilo izstreljenih 65 granat in na 
stražnico 25 granat. Vojaki JLA so jo zapustili. 

OB 15:22 je enota LPA 20/1 mm streljala na štiri avione na Dobrovi pri Dravogradu, ki 
so takoj odleteli. V bližini blokirane kolone JLA v Dravogradu so ta letala odmetavala 
svetleče vabe, ker je imela enota LPA 20/1mm tudi dve raketi STRELA-2M. 

Ob 16:00 se je vnel več urni boj v Dravogradu med kolono JLA, kasarno Bukovje in 
enotami TO obrambe. 

Ob 16:15 so na mejnem prehodu Gornja Radgona enote TO napadle oklepnike JLA, 
streljanje iz tankov pa je uničilo del mesta. Oklepnikom sta pomagali dve letali. 

Zavzeto je bilo skladišče JLA v Ložnici, ekonomija Rajhenav in nekdanja skladišča TO 
na Prulah v Ljubljani. Letala JLA so napadla oddajnike na Nanosu, Kumu in v 
Domžalah, barikadi pri Čatežu in v Krakovskem gozdu. Po ostrem spopadu, v katerem 
je padel poveljnik, se je vdala stražnica Kuzma. V Mariboru so iz vojašnice Franca 
Rozmana-Staneta s havbicami streljali proti Pohorju. Pripadniki oboroženih sil TO pred 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Krakovski_gozd
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0entilj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gornja_Radgona
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekonomija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nanos
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kum
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dom%C5%BEale
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cate%C5%BE_ob_Savi
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kuzma
https://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pohorje
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Dravogradom so, po napadu letal JLA, od 15:30 do 21:30, doživeli nov spopad z 
oklepno kolono. 

Iz vojašnice na Vrhniki so tanki odpeljali proti Ljubljani in proti Logatcu, vendar so jih 
na Cesarskem vrhu in v Sinji Gorici ustavili. Napadena je bila oklepna kolona v vasi 
Orehek, zavzeta sta bila mejna prehoda Fernetiči in Gorjansko. 

Predsedstvo RS je ob 21. uri sprejelo sklep o enostranski ustavitvi ognja, pri čemer je 
ugotovilo, da je bila vojaška ofenziva iz Beograda že zlomljena. V večernih poročilih je 
na TV nastopil načelnik Generalštaba Blagoje Adžić z grožnjo: »Zagotovili bomo 
nadzor in stvari privedli do konca!« 

Sreda, 3. julija 

Iz vojašnic v Beogradu je proti Sloveniji krenila gardna oklepno mehanizirana divizija, 
vendar je zaradi okvar iz ure v uro večji del vozil ostajal ob cesti in pohod proti Sloveniji 
je propadel. 

Zjutraj so pripadniki TO in policije obkolili vojake JLA, ki so se umaknili iz stražnice 
Šentilj. Brez boja sta se predala dva oficirja, trije podoficirji in 45 vojakov. Pri Vidmu ob 
Ščavnici je bil spopad z oklepno kolono, ki je prodirala proti Gornji Radgoni. Pri 
Radencih je bila dokončno ustavljena oklepna kolona JLA, ki je prodrla s Hrvaške, da 
bi pomagala obkoljeni enoti na mejnem prehodu Gornja Radgona. Uspešen je bil 
napad na oklepno kolono na Kogu. Tudi JLA je sprejela dogovor o ustavitvi ognja. 
Helikopterji JLA z oznako rdečega križa so dovažali okrepitve. Zaradi dogovora o 
premirju Slovenija ni ukrepala. 

Četrtek, 4. julija 

TO je zasedla vse mejne prehode. Enote JLA se vračajo v vojašnice in na Hrvaško. 
TO je dovolila umik tankovski koloni z Brnika in oklepni koloni pred Dravogradom. V 
Mariboru je ob napadu JLA na policijsko vozilo ubit policist Robert Hvalc. Oklepni koloni 
JLA je dovoljen umik iz Gornje Radgone. 

Nedelja, 7. julija 
Na Brionih se je delegacija Evropske unije sestala s slovensko, hrvaško in zvezno 
delegacijo. Po petnajsturnih pogajanjih so sprejeli Brionsko deklaracijo, s katero so bile 
ustavljene sovražnosti na ozemlju Slovenije, slovenska stran je za dobo treh mesecev 
zamrznila svoje osamosvojitvene aktivnosti, kljub temu pa sta Slovenska vojska in 
policija ohranili popolno suverenost na slovenskem ozemlju. 
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Osamosvojitvena vojna v Pomurju od 20.6.1991 do 26.6.1991 – priprave 

Tudi dne 24.6.1991 je PMM G Radgona poročala o povečani aktivnosti patrulj JLA v 
mejnem pasu. Zjutraj so bili v patrulji 4 vojaki v maskirnih uniformah in polni bojni 
opremi. Popoldne so iz smeri mesta prišli trije vojaki JLA v maskirnih uniformah, dva 
sta imela avtomatske puške, eden pa je imel le torbico. Počasi so opazovali okolico 
mejnega prehoda. Zelo verjetno je bil neoborožen vojak oficir.134 

Vse skupaj se je začelo z ukazom o zamenjavi tabel z označbo Republika Slovenija in 
odstranitvi tabel z označbo SFRJ, ki so ga mednarodni MP dobili 25.6.1991 z UNZ 
Murska Sobota. Istočasno so dobili nalogo, da dne 26.6.1991 spustijo zastavo SFRJ 
z droga in na njega namestijo zastavo Republike Slovenije. Table so zamenjali delavci 
cestnega podjetja iz Murske Sobote, milica pa jih je bila dolžna zavarovati. V primeru, 
da bi grozil spopad z JLA zaradi tega se namestijo table poleg tabel SFRJ. 
 
Dne 25.6.1991 je PM G Radgona poročala UNZ M Sobota, da je tega dne okoli 9.05 
ure ob gramoznih jamah izven naselja Hrastje mota pripadnik TO Gornja Radgona 
izstrelil rafal 30 nabojev iz avtomatske puške. Navedeni bi naj čistil orožje, ko je končal 
se je obrnil vstran od drugih nameril v smeri vode in streljal. Streljal bi naj zaradi 
depresije, ker so doma ostali žena in otroci. Primer je obravnaval varnostni organ 
TO.135 
UNZ je dne 25.6.1991 opozorila vse PM, da se je število miličniko z 100% vpoklicem 
bistveno povečalo in glede na pričakovano zaostritev na mejnih prehodih, da mora 
milica opravljati redne naloge in se pri tem ne spuščati v konflikte z JLA ali jih 
provocirati. ONZ v nobenem primeru ne smejo prvi uporabiti orožja. Prepovedali so 
zadrževanje miličnikov v uniformi v gostinskih lokalih razen v primeru intervencije. 
Prepovedalo se je uživanje alkohola ne glede ali so bili v službi ali ne. Prav tako so 
opozorili na iznašanje podatkov ali na konflikte z pripadniki JLA v prostem času.  

                                                 
134 Depeša PMM G Radgona štev. 06-38-280/91 z dne 24.6.1991 
135 Depeša PM G Radgona štev. 1/38-344/91 z dne 25.6.1991 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: sistemizacija del in nalog PM G Radgona, 
stran 1 
 



 
 

106 
Nikoli  več 

 
Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: sistemizacija del in nalog PM G Radgona, 
stran 2 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: sistemizacija del in nalog PM G Radgona, 
stran 3 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: sistemizacija del in nalog PM G Radgona, 
stran 4 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: sistemizacija del in nalog PM G Radgona, 
stran 5 
Seznanili so PM, da je prišlo do prvih pojavov uporabe orožja s strani pripadnikov TO. 
Če pri tem ni bil nihče ogrožen se poroča UNZ ta pa na republiško koordinacijo, v 
nasprotnem primeru se ravna po veljavni zakonodaji. Komandirji PM so morali 
vzpostaviti stik s prostorskimi enotami TO na njihovem območju in se dogovoriti za 
izmenjavo podatkov in koordinacijo ukrepov.136 
Dne 26.6.1991 je načelnika UNZ po telefonu poklical polkovnik Đurovič, ki je bil v V. 
armadni oblasti odgovoren za varovanje državne meje in zahteval, da naj se na mejnih 
prehodih takoj preneha z menjavo tabel, ker bo sicer naročil enotam v stražnicah, da 
to preprečijo s silo. Načelnik UNZ mu je pojasnil, da za takšen preklic nima pristojnosti 

                                                 
136 Depeša UNZ Murska Sobota številka  21-1-2/219 z dne 25.6.1991 



 
 

110 
Nikoli  več 

in naj se obrne na republiško koordinacijo. Po razgovoru pa je o vsebini obvestil 
RSNZ.137 

 
Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt mobilizacije PM G Radgona 
 

 
Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt mobilizacije PM G Radgona stran 2 

                                                 
137 Depeša UNZ Murska Sobota za RSNZ številka 01-Z/232 z dne 26.6.1991 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt mobilizacije PM G Radgona stran 3 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt mobilizacije PM G Radgona stran 4 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt mobilizacije PM G Radgona stran 5 
 

 
Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt mobilizacije PM G Radgona stran 6 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt mobilizacije PM G Radgona stran 7 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt obrambe  PM G Radgona 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt obrambe  PM G Radgona stran 2 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt popolnitve z vozili  PM G Radgona 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt popolnitve z vozili  PM G Radgona 
stran 2 

 
Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt rezervnih vojnih lokacij PM G Radgona 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt varstva pred požarom PM G Radgona 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt varstva pred požarom PM G Radgona 
stran 2 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt varstva pred požarom PM G Radgona 
stran 3 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt varstva pred požarom PM G Radgona 
stran 4 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt zvez PM G Radgona 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: načrt mobilizacije TO 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: ukaz o zamenjavi označb in zastav na MP 
Dne 26.6.1991 je UNZ obvestila RSNZ, da so tega dne ob 21.50 uri zaznali premike 
vozil JLA. Zaznali so prihode iz dveh smeri eni iz smeri Lenarta in Gornje Radgone in 
drugo iz smeri Ptuja, Ormoža in Ljutomera. Skupno je v Mursko Soboto prispelo 10 
tovornjakov in 3 terenska vozila, ocenjevali so, da je skupno prispelo 200 vojakov. 6 
kamionov in 2 terenski vozili so ostali na dvorišču UNZ medtem, ko so 4 kamioni in 1 
terensko vozilo formirali kolono v smeri MP Gederovci in nato MP Kuzma.138 
 

                                                 
138 Depeša UNZ za RSNZ številka 21/3-3-2/234 z dne 26.6.1991. 
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Dne 26.6.1991 je RSNZ obvestil UNZ-je, da bodo naslednji dan 27.6.1991 vsi kadeti 
4. letnika kadetske šoile za miličnike, ki so uspešno končali šolo postali pooblaščene 
uradne osebe – torej miličniki s polnimi pooblastili. Dne 28.6.1991 se morajo ti miličniki 
javiti na enotah. Kljub temu pa so priporočili, da se tem miličnikom na PM določi 
mentorje, ker so postali miličniki brez sicer obveznega 6 mesečnega pripravništva.139 

 
Osamosvojitvena vojna v Pomurju od 27.6.1991 do 3.7.1991 – spopadi 
 

Dne 27.6.1991 je UNZ Murska Sobota RSNZ obvestila, da je tega dne ob 02.23 uri 
sprejeli v občinskem štabu TO v Murski Soboti ukaz, da morajo preprečiti JLA 
vzpostavitev nadzora na MP z vsemi ukrepi – tudi z orožjem in to z blokado 
komunikacij. Komandirji PMM so opravili koordinacijo s pripadniki TO glede določitve 
mest blokad. Ob 05.00 uri tega dne pa je TO pričel postavljati blokado izhoda iz 
vojašnice v Murski Soboti.140 
 
Oddelek skupnih služb UNZ Murska Sobota je obvestil PM, da ne bo mogel zagotavljati 
oskrbo s hrano in naročil, da se PM dogovorijo z obrati družbene prehrane, gostinskimi 
obrati ali zasebniki, da zagotovijo 4 obroke v 24 urah, ki naj bodo okrepljeni. Če je 
možno se dogovorijo za dostavo hrane na lokacijo enote s priborom in posodo. Želeli 
so tudi podatke glede nastanitve enot, vozil iz vpoklica in potrebe po materialno 
tehničnih sredstvih.141 

 

                                                 
139 Depeša RSNZ številka 0215-5-2/881 z dne 26.6.1991 
140 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21/3-3-2/236 z dne 27.6.1991 
141 Depeša UNZ Murska Sobota številka 40-2/2931 z dne 27.6.1991 



 
 

127 
Nikoli  več 

Arhiv PVD Sever za Pomurje: plakat, ki so ga trosili piloti letal in helikopterjev JLA ob 
začetku vojne 

 
Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo o delu na OM Videm v času 
spopadov, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo o delu na OM Videm v času 
spopadov, stran 2 
 
Dne 27.6.1991 so iz PMM G Radgona na UNZ M Sobota poročali, da so po naročilu 
UNZ opravili stik s sosednjimi varnostnimi organi in to z Landschbauer Ernestom, vodjo 
oddelka na Bezirkhauptmnanschaftu142 Bad Radkersburg s prošnjo, da bi sprejeli tujce 
iz zahodno evropskih držav, ki bi želeli oditi iz Slovenije. Odgovor je bil pozitiven143 
 
Isti dan je PMM G Radgona na UNZ poročala , da je na MP prišel šef sosednjega MP 
z novinarjem Avstrijske ORF, ki ga je zanimalo ali je res, da je v G Radgoni 30 tankov 
oziroma ti prihajajo proti mestu. Povedano jima je bilo, da ni v mestu tankov, niti nimajo 
podatkov, da bi se mestu v takem števili približevali. Sočasno so poročali, da se je ta 
dan več tovornih vozil pripeljalo do MP in se tam obrnilo ter se vrnilo nazaj v Avstrijo.144 
 
UNZ Murska Sobota je enotam poslala vsebino depeše RSNZ s katero je opozorila 
PM, da je prišlo do več napadov na objekte ONZ, da je zajetih nekaj miličnikov, eden 
je padel, več pa je ranjeni. JLA bi naj pripravljala nove napade na objekte ONZ zato so 
naročili, da morajo enote izvesti vse ukrepe za varnost objektov ONZ in osebno varnost 
miličnikov. Miličniki morajo biti oboroženi s kratkim in dolgocevnim orožjem ne glede 
na to ali so na delu ali doma.145 
 

                                                 
142 Pri nas danes upravna enota, dobesedno okrajno glavarstvo 
143 Depeša PMM G Radgona štev. 3-38/307-91 z dne 27.6.1991 
144 Depeša PMM G Radgona štev. 6-38/303-91 z dne 27.6.1991 
145 Depeša UNZ Murska Sobota številka 01-2/2944 z dne 28.6.1991 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo o prijetju podpolkovnika Jovanoviča 
v Radencih, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo o prijetju podpolkovnika Jovanoviča 
v Radencih, stran 2 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo o prijetju podpolkovnika Jovanoviča 
v Radencih, stran 3 
 
PMM G Radgona je dne 27.6.1991 poročala tudi, da je carinik iz sosednjega mejnega 
prehoda prišel vprašat ali lahko dovoli izstop večjega števila vozil z registracijo 
Bolgarije. Dobil je odgovor, da mejni prehod še vedno deluje normalno. Na mejni 
prehod je prišel tudi svetnik z BH Landschbauer in se zanimal za stanje na MP 
Gederovci. Z njim sta govorila komandir PMM in inšpektor Flisar. Poročali so tudi, da 
je izstopilo več državljanov Slovenije, ki so potovali z namenom bega, dokler se 
morebitni spopadi ne končajo.146 
 
Dne 28.6.1991 je republiška koordinacija sporočila enotam milice, da je bil sprejet 
sporazum o premirju med predstavniki Republike Slovenije in vlado SFRJ. Zaradi tega 
je bil izdan ukaz, da se najkasneje ob 21.00 uri ustavijo vse ofenzivne aktivnosti proti 
                                                 
146 Depeša PMM G Radgona štev. 3-38/305-91 z dne 27.6.1991 
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enotam in objektom JLA. Pri tem pa se ne sme umikati s položajev, blokad in drugih 
pozicij in se ne sme dovoliti nobenih premikov oklepnih ali drugih vozil JLA. Če pride 
do kršenja sporazuma se to prepreči tudi z uporabo orožja. Če ne dodo prepričani o 
ukrepu naj takoj obvestijo republiško koordinacijo. S tem ukazom je bilo potrebno 
seznaniti TO in predsednike skupščin občin. Opozorili so na skrajno previdnost ker bi 
naj diverzantsko teroristične skupine JLA operirale v civilnih oblekah.147To je bila 
reakcija na eno od več sklenjenih premirij, ki pa so bile s strani JLA stalno kršene. 
 
Dne 28.6.1991 je UNZ Murska Sobota vzpostavila dnevno statistično poročanje glede 
spopadov z JLA. Istega dne je UNZ Murska Sobota obvestila enote, da so miličniki v 
bojih z JLA zajeli več vojakov in sprejeli več dezerterjev. Naročili so, da je za vojne 
ujetnike odgovorna milica, ki jim mora zagotoviti ustrezno varnost, osnovno preskrbo, 
zdravstveno in ostalo zaščito, dezerterjem pa se zagotovi varnost, osnovno preskrbo. 
Z vsemi vojnimi ujetniki in dezerterji je potrebno ravnati korektno in humano.148 
 
 

                                                 
147 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21-2/2946 z dne 28.6.1991 
148 Depeša UNZ Murska Sobota številka 01-2/239 z dne 28.6.1991 



 
 

133 
Nikoli  več 

 
Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: kronologija gibanja kolone tankov pod  
poveljstvom polkovnika Popova, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: kronologija gibanja kolone tankov pod  
poveljstvom polkovnika Popova, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo o ugotavljanju okoliščin smrti 
Gaube Alojza v Radencih, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo o ugotavljanju okoliščin smrti 
Gaube Alojza v Radencih, stran 2 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo o ugotavljanju okoliščin smrti 
Gaube Alojza v Radencih, stran 3 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo o aretaciji polkovnika Đurovič 
Danila, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo o aretaciji polkovnika Đurovič 
Danila, stran 2 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo  PEM- a o aretaciji polkovnika 
Đurovič Danila, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo  PEM- a o aretaciji polkovnika 
Đurovič Danila, stran 2 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo  PEM- a o aretaciji polkovnika 
Đurovič Danila, stran 3 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: poročilo  PEM- a o aretaciji polkovnika 
Đurovič Danila, stran 4  
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: pismo polkovnika Đuriča iz ujetništva 
 
Dne 28.6.1991 je RSNZ izdal ukaz UNZ M Sobota, da se vojnega ujetnika Đurovič 
Danila vozi na različne lokacije, da se za njim zabriše vsaka sled, ker je to najbolj 
pomemben vojni ujetnik.149 
 
Dne 29.6.1991 je republiška koordinacija prek UNZ Murska Sobota obvestila PM, da 
so bili v Zagrebu pogovori med predstavniki Slovenije, treh držav Evropske 
gospodarske skupnosti ter predstavnikov SFRJ. Dogovorjena je bila takojšnja 
ustavitev spopadov. Slovenija ni odstopila od samostojnosti in suverenosti, možno so 
najavljeni in kontrolirani premiki preskrbovalnih in drugih vozil JLA.  
 
Vsako gibanje v zraku se šteje za kršitev premirja, enote JLA v blokadah se lahko 
vrnejo v vojašnice vendar brez oklepnih in drugih vozil, ki jih ob odhodu ne smejo 
uničiti. Zaradi tega so ukazali, da se na vsako kršitev premirja reagira z nevtralizacijo 
nasprotnika. Potrebno je spremljati stanje v vojaških objektih. Preprečiti je potrebno 
prihod novih enot JLA v Republiko Slovenijo.  
 
ONZ naj primejo vsakega vojaka JLA, ki se giblje brez dovoljenja. Opozorili so na 
ravnanje z vojnimi ujetniki, ki mora biti skladno s konvencijami. Če bi prišlo do predloga 
menjave ujetnikov (na njihovi strani tistih, ki ne želijo več biti v JLA) se o tem dogovori 
prek republiške koordinacije. Vse blokade ostanejo. Pogrebi padlih pripadnikov ONZ 
in TO morajo biti izvedeni kot službeni pogrebi. JLA se zagotovi zdravstvena pomoč v 
zdravstvenih domovih in bolnicah v državi. Nadaljevati je treba s pozivanjem, da vojaki 
JLA prestopijo na našo stran.150 
 
UNZ Murska Sobota je obvestila RSNZ o obisku predstavnika Republike Avstrije na 
UNZ, ki je zagotovil pomoč organov Republike Avstrije ranjenim miličnikom ali vojakom  
TO v bolnišnici v Bad Radkersburgu, z reševalnim vozilom neposredno pri mejnem 
prehodu. Na meji imajo vojake in žandarje. Povedal je tudi, da je med spopadom na 
MP Gornja Radgona več nabojev preletelo v Avstrijo, kjer so rahlo ranili eno osebo in 
napravili škodo na objektih. Z njim je bilo tudi dogovorjeno, da se akcija skala izvede 
preko MP Gederovci v Avstrijo in nato preko MP Vič nazaj v Slovenijo. Poslance bo 
milica prepeljala z minibusom UNZ.151 
 

                                                 
149 Depeš RSNZ štev. 894 z dne 28.6.1991 
150 Depeša UNZ Murska Sobota 01-2/2951 z dne 29.6.1991 
151 Depeša UNZ Murska Sobota številka 01-2/246 z dne 29.6.1991 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: obrazec poročanja z izpolnjenimi podatki za 
28.6.1991 
 
Dne 29.6.1991 se je UNZ dogovorila z zapori Maribor enota Murska Sobota, da bodo 
sprejeli okrog 25 vojnih ujetnikov. Slednjim bodo zagotovili topel obrok. Dogovorili so 
se o zaupnosti podatkov o ujetnikih in prepovedi obiskov za njih. Upravnik oddelka je 
prosil tudi za dve avtomatski puški in fizični okrepitvi paznikov. Sprejemati so začeli 
tega dne ob 14.00 uri.  
 
Dan prej je bilo dogovorjeno tudi z ravnateljico ekonomske šole Murska Sobota, da bo 
v njihovi telovadnici urejen zbirni center za vojne ujetnike za cca 100 ujetnikov.152 
RSNZ je 29.6.1991 dopolnila navodilo za ravnanje z in sprejem vojnih ujetnikov. 
Določili so, da vojaki JLA iz blokade izven vojaških objektov lahko zapustijo položaje 
in vozila in odidejo v najbližjo vojašnico brez orožja. Oficirji lahko zadržijo pištolo brez 
streliva, lahko pa prestopijo v TO ali se napotijo domov.  
 
Pripadnike JLA zajete pred premirjem se selekcionira, Slovence se vključi v TO, Hrvate 
in Albance se pusti domov ali pa se priključijo TO kot prostovoljci. Potrebno pa je 
pospešiti ustvarjanje prehodnih in zbirnih centrov za vojne ujetnike.153 Predvsem v 
Pomurju je bil to problem zaradi presenečenja in tudi velikega števila vojnih ujetnikov 
v zelo kratkem času. 
                                                 
152 Zaznamek UNZ Murska Sobota z dne 29.6.1991 
153 Depeša UNZ Murska Sobota številka 01-2/2953 z dne 29.6.1991 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: poročilo o vojnih ujetnikih v zbirnem centru 
Videm 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: poročilo PM G Radgona o aretaciji zveznih 
carinikov, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: poročilo PM G Radgona o aretaciji zveznih 
carinikov, stran 2 
 
29.6.1991 je UNZ Murska Sobota poročala RSNZ o podatkih ranjenih in mrtvih, ki pa 
niso bili preverjeni, tako bi naj bili 3 mrtvi vojaki JLA in 8 ranjenih, 2 mrtva civilista in 2 
ranjena pripadnika TO.154 Naslednji dan je UNZ obvestila enote, da je v Pomurju 
opaženih več neznancev, ki prosijo hrano pri občanih, doslej niso poročali, da bi bili 
oboroženi, vendar obstaja verjetnost, da bodo svoje enote zapustili vojaki JLA z 
orožjem. Zato so opozarjali na najvišjo stopnjo previdnosti pri postopku z takimi 
osebami in naročili, da se z njimi ravna kot vojnimi ujetniki ali dezerterji.155 Pomurje je 
zaradi sorazmerno hitrega odbitja vojakov JLA, ki so poskušali zasesti mejne prehode 
na levi strani reke Mure imelo veliko vojnih ujetnikov. 

                                                 
154 Depeša UNZ Murska Sobota številka 01-5-2/245 z dne 29.6.1991 
155 Depeša UNZ Murska Sobota številka 01-2/2963 z dne 30.6.1991 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: poročilo PM G Radgona o pogajanjih za 
predajo stražnice v Zgornjem Konjišču, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: poročilo PM G Radgona o pogajanjih za 
predajo stražnice v Zgornjem Konjišču, stran 2 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: poročilo PM G Radgona o pogajanjih za 
predajo stražnice v Zgornjem Konjišču, stran 3 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: poročilo PM G Radgona o aretaciji zveznih 
carinikov, stran 3 
 
Dne 29.6.1991 je PM G Radgona poročala o realizaciji akcije Skala. Enota je obvestila 
poslanca republiške skupščine Stariha Janeza iz G Radgone, da ga bodo odpeljali v 
Ljubljano na sejo skupščine R Slovenije. Prevoz iz G Radgone sta s službenim vozilom 
opravila komandir in pomočnik komandirja PM do mosta v Veržeju. Po krajših 
pogajanjih z enoto TO, ki je varovala most je poslanec prešel most in bil predan enoti 
postaje prometne milice Murska Sobota.156 
 
Republiška koordinacija je dne 30.6.1991 naročila, da je potrebno v vseh občinah 
zagotoviti neprekinjeno delovanje upravnih organov in izvršnih svetov. Slednji morajo 
izvajati vse naloge glede materialne in zdravstvene oskrbe občanov, TO in ONZ. 
Izvajati morajo vse ukrepe za zaklanjanje prebivalstva in zato aktivirati civilno zaščito 
in druge reševalne sile. Prav tako je potrebno preprečiti vsak poskus mobilizacije s 
strani JLA.157 Istega dne je koordinacija rudi naročila, da se v primeru napada JLA takoj 
                                                 
156 Depeša PM G Radgona štev. SZ-138/10 z dne 29.6.1991 
157 Depeša UNZ Murska Sobota številka 01-2/2958 z dne 30.6.1991 
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preide v napad na objekte JLA. Signal za napad je bil »Sraka«. Prav tako je RSNZ 
poslal na enote pravila ravnanja z vojnimi ujetniki, ki so zelo natančno določila pravice 
in obveznosti vojnih ujetnikov.158 
 
 

 
Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: opis napada na stražnico G Radgona, stran 
1 
 

                                                 
158 Depeša RSNZ številka 2376 z dne 30.6.1991 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: opis napada na stražnico G Radgona, stran 
2 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: opis napada na stražnico G Radgona, stran 
3 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: opis napada na stražnico G Radgona, stran 
4 
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Republiška koordinacija je dne 2.7.1991 poroča o prekinitvi ognja in naročila, da enote 
ONZ in TO končajo napadalne akcije in zavzamejo obrambne položaje. Če se enote 
dogovorijo z JLA o vrnitvi v njihovo vojašnico se jim to omogoči brez pogojev vendar 
se premik spremlja. Ponovno so opozorili na nevarnost diverzantsko terorističnih 
akcij.159 
 
Dne 3.7.1991 je prispelo obvestilo Ministrstva za notranje zadeve160, da se takoj prične 
z izpuščanjem iz zbirnih centrov in zaporov in sicer vse vojake vseh nacionalnosti 
razen Srbov in Črnogorcev, vendar tu pri teh se izpustita najmlajša letnika. Oficirji so 
ostali v zaporih. V zaporu so ostali predstavniki zveznega sekretariata za notranje 
zadeve (miličniki, ki bi prevzeli PMM Hodoš) in zvezne carinske uprave (ki bi prevzeli 
carinarnico Murska Sobota). V zaporu ostanejo tudi tisti, ki ne želijo biti izpuščeni. 
Navodila glede azila bodo poslali pozneje.161 
 
Dne 3.7.1991 je UNZ Murska Sobota obvestila z depešo, ki jo je poslal  namestnik 
poveljnika V. vojaškega območja generalpodpolkovnik Andrija Rašeta, da bodo ta dan 
med 10.00 in 16.00 uro z neoboroženimi helikopterji JLA opravili dovoz hrane in odvoz 
mrtvih vojakov JLA.162 Pozneje je bilo ugotovljeno, da so v Gornjo Radgono pripeljali 
strelivo in s tem kršili dogovor. 
 
Dne 3.7.1991 je PM G Radgona poročala o streljanju na helikopter JLA z oznakami 
rdečega križa. Tega dne okoli 15.53 ure je helikopter JLA poletel iz vojašnice Murska 
Sobota do reke Mure in nato po mejni reki do G Radgone. V tem času se je v mestu 
slišalo streljanje. Ugotovljeno je bilo, da so na helikopter streljali pripadniki TO. Pri 
razgovoru so zatrdili, da bi naj iz helikopterja streljali tudi na njih.163 
 

                                                 
159 Depeša koordinacije številka 1562 z dne 2.7.1991 
160 V tem času se je RSNZ preimenoval v MNZ 
161 MNZ depeša številka 22-1-32-4/7406 z dne 3.7.1991 
162 Depeša UNZ Murska Sobota številka 01-2/2998 z dne 3.7.1991 
163 Depeša PM G Radgona štev. 21-1-Z-256 z dne 3.7.1991 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: kronološki opis zajetja 
poškodovanega helikopterja JLA 

Osamosvojitvena vojna v Pomurju od 3.7.1991 do 15.7.1991 –
vojna brez spopadov 

MNZ je dne 4.7.1991 PM seznanila, da prihajajo številni starši po svoje otroke vojake 
JLA, ki so vojni ujetniki. Naročeno je, da se jim omogoči odhod s starši, vendar pri tem 
podpišejo izjavo, da jim Republika Slovenija ne more jamčiti varnosti zaradi dejavnosti 
JLA.164 MNZ je tudi od UNZ-jev zahteval, da se z vojnimi ujetnimi oficirji ravna skladno 
z določbami ženevske konvencije in se jim omogoči vse pravice, ki jim pripadajo.165 
PMM G Radgona je dne 4.7.1991 poročala na UNZ M Sobota, da je bil ob 13.30 uri 
odprt mejni prehod za mednarodni promet razen za tovorna vozila.166 
Naslednji dan je MNZ naročil, da se v vseh zbirnih centrih izobesi obvestilo, da bodo 
odpuščeni vsi, ki to želijo, tistim, ki želijo ostati pa je potrebno omogočiti stik s starši.167 
Dejstvo je, da je veliko število vojnih ujetnikov predstavljalo že posebno težavo za 
državo.  
Dne 5.7.1991 je MNZ že ob 03.00 uri sporočil, da je RK Slovenije v dogovoru z drugimi 
RK Jugoslavije dogovoril prevoz vojnih ujetnikov z vlakom do Beograda, kljub temu , 
da JLA ni dala zagotovila za varen prevoz. Naročili so , da zbirni centri organizirajo 
prevoz teh vojakov, do postaje vlaka, ki bo sporočena naknadno.168 
                                                 
164 Depeša MNZ številka 0010-MP -3/91-4/7435 z dne 4.7.1991 
165 Depeša MNZ številka 0010-MP-3/91-4/7434 
166 Depeša PMM G Radgona štev. 3-38/331-91 z dne 4.7.1991 
167 Depeša MNZ številka 4/7556 z dne 5.7.1991 
168 Depeša MNZ številka 4/7454 z dne 5.7.1991  
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: zbirnik operativne skupine UNZ glede 
števila vojnih ujetnikov v Pomurju, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: zbirnik operativne skupine UNZ glede 
števila vojnih ujetnikov v Pomurju, stran 2 
 
Tega dne so enote dobile tudi v vednost kopijo dopisa, ki ga je poslal MNZ predsednik 
predsedstva Bosne in Hercegovine Alija Izetbegovič, ki je zaprosil, da se izpustijo vojni 
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ujetniki iz te republike, ker jim oni zagotavljajo varnost. Dne 10.7.1991 je MNZ naročil, 
da se vojnim ujetnikom, ki ne žele zapustiti zbirnega centra zaradi bojazni za lastno 
varnost in imajo sorodnika v tujini se po garanciji rdečega križa, da ga bodo ti sorodniki 
prejeli izda potni list za tujca z veljavnostjo 1 leto.169 
MNZ je dne 4.7.1991 imenoval komisijo za ugotovitev in oceno škode na sredstvih in 
objektih ONZ in zahteval, da posamezne UNZ sestavijo delovne skupine, ki popišejo 
škodo po kriterijih, ki so bili priloženi.170 
UNZ Murska Sobota je dne 4.7.1991 posredovala depešo MNZ, ki navaja, da je vse 
več znamenj, ki kažejo na možnost vdora oklepnih enot JLA iz Hrvaške v Slovenijo. 
Zaradi tega so naročili PM ne meji z Hrvaško, da pripravijo tajne depoje streliva, ročnih 
bomb in druge opreme, da se aktivnosti uskladijo s štabi TO. Potrebno je bilo okrepiti 
nadzor na cestah in železnici iz Krvaške.  
V globinsko varovanje območja države se je 3.7.1991 vključila tudi Lovska zveza 
Slovenije, ki je naročila vsem lovskim družinam v državi, da organizirajo 24 urno 
dežurstvo v povezavi z TO. O ugotovitvah so bili dolžni poročati TO in ONZ.Očitno je 
bilo, da se vse več ljudi zaveda nevarnosti ponovnega napada JLA in so pripravljeni 
pomagati glede na svoje zmožnosti. 
Dne 5.7.1991 je republiška koordinacija opozorila vse enote, da premirje še ni 
podpisano in da se sicer moštva odmaknejo od vojaških objektov vendar tako, da 
kontrolirajo vse izhode. Vsi objekti pridobljeni od JLA morajo biti varovani. Bojnim 
enotam JLA se ne dovoli izhod iz objektov, vendar se vojašnicam zagotovi spet nujna 
oskrba.171 
S strani koordincije je  prišla tudi zahteva, da se skupaj s TO prouči katere zapore se 
lahko deblokirajo zaradi boljšega prometa in oskrbe prebivalstva, potrebno je tudi 
zavarovati zapore, da ne pride do prometnih nesreč. Policija za najnujnejše prevoze 
lahko izda prevozniku potrdilo.172 Dne 8.7.1991 je koordinacija naročila, da se ovire na 
cestah odmaknejo na način, da se lahko hitro postavijo nazaj. Ostane pa nadzor 
vojašnic.173 
RSNZ je UNZ-je opozorila, da na nekaterih MP prihaja do konfliktov med miličniki in 
cariniki, ker slednji na kapah še nosijo petokrako zvezdo, ker bo tako stanje še nekaj 
dni je bilo potrebno zagotoviti korektno sodelovanje med službama.174 To seveda ni 
bilo nepričakovano, ker je od spopadov za mejne prehode minilo le nekaj dni in so bili 
v službi še vedno nekateri cariniki, ki so prej glasno zagovarjali ukrepe Jugoslavije. 
UNZ Murska Sobota je zaradi tega, ker ni bilo spopadov zahtevala, da enote 
organizirajo delo po tretjinah tako, da je ena tretjina na terenu, druga v pripravljenosti 
na enoti in tretja doma. Miličniki morajo poskrbeti za zavarovanje vitalnih objektov, 
legitimiranje sumljivih oseb, zbiranje obvestil o razmerah v objektih JLA, opravljanje 
vseh nalog ONZ. Enote na meji z Avstrijo in Madžarsko varujejo državno mejo na meji 
z Hrvaško pa enote varujejo mejo v dogovoru z PEM in TO.175 

                                                 
169 Depeša MNZ številka 10/7-1991 z dne 10.7.1991 
170 Depeša MNZ številka 0044/1-4/7438 z dne 4.7.1991 
171 Republiška koordinacija depeša številka 1689/91 z dne 5.7.1991 
172 Republiška koordinacija depeša številka 1690/91 z dne 5.7.1991 
173 Republiška koordinacija depeša številka 1805/91 z dne 8.7.1991 
174 Depeša RSNZ številka 0213-1/2-933 z dne 5.7.1991 
175 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21/1-2/3016 z dne 5.7.1991 



 
 

162 
Nikoli  več 

UNZ Murska Sobota je dne 5.7.1991 poročala MNZ o zbranih podatkih o žrtvah 
agresije do teg dneva in sicer so imeli ONZ 2 poškodovana miličnika, TO je imela 7 
poškodovanih vojakov, JLA je imela 4 potrjene in 3 nepotrjene mrtve vojake, 10 
vojakov TO je bilo poškodovanih od občanov sta bila 2 mrtva in 1 poškodovan. 
 
 

 
Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: obvestilo o obisku ministra vlade R Slovenije 
in članov predsedstva SFRJ v Gornji Radgoni 
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Dne 12.7.1991 je MNZ ukinil organizirano prehranjevanje razen za pripadnike 
PEM.176Z 12.7.1991 so policijske177enote začele delati po razporedu, pri objektih ONZ 
je bila še vedno straža. PEM je še naprej delal po tretjinah. Patrulje naj imajo 3 
policiste. Matere z otroci se vrnejo nazaj na delo, letni dopusti so še vedno 
preklicani.178 

 

 
Arhiv policije iz zbirke po akciji Zgodovina: obvestilo o obisku predsednika 
predsedstva R Slovenije Milana Kučana v Gornji Radgoni 

                                                 
176 Depeša MNZ številka 40-1-sl.209/91-4/7668 z dne 12.7.1991  
177 Med spopadi se je milica preimenovala v policijo 
178 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21-1-272 z dne 11.7.1991 
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Posamezna mesta spopadov – opis TO, milica sodelujoči 
miličniki, teritorialci 
 
Marjan Misja prihod tankovske enote v Gornjo Radgono 

Dne 28.6.1991 v jutranjih urah se je tankovska enota Popova pričela premika iz 
Radencev proti Gornji Radgoni. Ker je Milica nekaj dni pred tem predala vso 
protioklepno orožje TO so bili miličniki oboroženi samo s puškami in pištolami. 
Komandir Sakovič je naročil, da oddelke razporedimo v mestu Gornja Radgona in 
blokado stražnice Gornja Radgona (skupaj s PEM) jaz pa sem ostal z enim oddelkom 
na PM Gornja Radgona, da bi varovali objekt.  
 
Ko je tankovska enota prebila vse barikade v Radencih in pri avtoradgoni sem poklical 
komandirja in mu svetoval, da miličniki na PM v Radgoni ne bomo varni. Čez nekaj 
trenutkov me je poklical nazaj in mi naročil, da se  umaknemo v smeri Šlebingarjevega 
brega. Takoj smo pričeli z umikom, vendar se je tankovska enota že približevala po 
Partizanski cesti proti cerkvi. V zadnjem trenutku smo se umaknili v smeri Šlebingarjev 
breg. Ko smo se premikali med hišami po Šlebingarjevem bregu, je oklepni transporter 
pripeljal okrog cerkve in pričel streljati po nas. Na srečo ni bil nihče zadet. Smo pa 
preizkusili kaj pomeni kot ti krogle švigajo nad glavo. To je bil prvi primer ogrožanja 
miličnikov s strelnim orožjem agresorja. Po umiku smo dobili ukaz na rezervno lokacijo 
v Police. 
 

Prijetje polkovnika Đuroviča 

Dne 28.6.1991okrog 16.40 ure je okrog osnovne šole (OŠ) Gornja Radgona krožil 
helikopter JLA z oznakami rdečega križa. V tem trenutku sem se nahajal pri OŠ z nekaj 
pripadniki TO. Komandir in Žnuderl pa sta odšla v karavlo na pogajanja. V tistem 
trenutku je bil izdan ukaz, da se lahko na strelja na sovražnika. Ker smo ugotovili, da 
helikopter želi pristati, smo se odločili, da ne bomo uporabili strelnega orožja.  
 
Ko je helikopter pristal, je iz njega izstopil vojaški oficir, pristopil do mene in se 
predstavil kot polkovnik Đurovič. Takoj je vprašal za komandirja Sakoviča, da želi z 
njim govoriti. Ko se je Sakovič vrnil je prišlo do poganja s Đurovičem. Okrog 18.00 ure 
je bil izdan ukaz, da se polkovnika Đuroviča aretira. Aretacijo je opravil PEM. Skupa s 
Sakovičem sva z osebnim avtomobilom Đuroviča odpeljala v Radenski vrh, kjer so 
Đuroviča varovali miličnika OM Radenci.  
 
Ostali dogodki glede obvestila, da se želijo predati vojaki karavle v Konjišču, aretacija 
carinika Nježica, napad na karavlo v Gornji Radgoni in drugi dogodki že napisani v 
knjigi Pomurje je gorelo modro. 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: opis spominov miličnika Bruna Jančarja 
 
Miran Horvat, moji spomini na vojno leta 1991 
 
Določen čas pred vojno, miličniki, ki smo bili razporejeni v PEM, več nismo opravljali 
delo v matičnih enotah. Bili smo stacionirani v telovadnici Kmetijske šole v Rakičanu. 
Delo je bilo naporno saj smo se večinoma časa usposabljali, bili v pripravljenosti na 
delovnem mestu in nato počitek na domu.   
 
Naslednji dan po razglasitvi samostojnosti  in proslavi v Ljubljani, dne 26.6.1991 sem 
zgodaj zjutraj doma poslušal jutranja poročila. Jutranja novica je bila incident na MP 
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Kuzma, s strani JLA. Takrat sem zdaj že pokojni ženi rekel, začelo se je. Stvari in 
orožje sem že itak imel pripravljeno in doma.  
 
Ženi sem samo naročil, da v kolikor se bo zakompliciralo, naj se s hčerko  umakneta 
iz stanovanja v bloku prav tako naj odpelje na varno tudi moje lovsko orožje. Zatem pa 
se je že tudi oglasil zvonec in, ko sem pogledal skozi okno sem na parkirišču zagledal 
službeno »ZASTAVO 101« in kolega, ki sta že prišla po mene.   
 
Odpeljali smo se v Rakičan in nato na MP Kuzma. Ko smo prišli na MP je tam vladalo 
vznemirjenje zaradi jutranjega incidenta med miličniki in vojaki JLA. Pripadniki PEM 
smo se razmestili v okolici mejnega prehoda, zatem pa so na MP prišli tudi delavci 
Cestnega podjetja, ki so zamenjali državne oznake zvezne državne z oznakami R. 
Slovenije.  
 
Takoj po zamenjavi je bilo na MP veselo in sva se s sodelavcem Hodošček Edmundom 
fotografirala pri novi tabli z oznako Republika Slovenija.  Nekaj časa za tem pa se je 
na MP pripeljalo terensko vojaško vozilo JLA iz katerega sta izstopila dva častnika JLA. 
Navedena sta se suvereno namenila proti nam in ko sta prišla do nas sta nas po 
vojaško pozdravila in smo tudi mi odzdravili.  
 
Po nekaj vljudnostnih frazah, je eden prešel na dejansko stanje in nas s hladno krvnim 
pogledom  in strogim glasom opozoril v srbskem jeziku in sicer: postavite nazaj 
državne table z oznako SFRJ in  dvignite nazaj državno zastavo. Čas imate do 12.00 
ure. V kolikor tega ne boste storili, za vašo varnost več ne odgovarjamo. Nato sta 
odzdravila in zapustila MP.  
 
To je pri nas vzpostavilo neko nelagodje in deloma tudi strah. Začel sem se zavedati, 
da zadeva ni enostavna. Kljub temu pa seveda oznak in zastave več nismo zamenjali. 
Ker se je zadeva na MP nekoliko umirila,  smo pripadniki PEM zapustili MP Kuzma in 
se odpeljali nazaj v Rakičan. Naslednji dan pride povelje, da se takoj premaknemo v 
Gornjo Radgono, saj prihaja obleganje mejnih prehodov na vseh koncih.  
 
Takoj se odpravimo v Gornjo Radgono in izjemoma pustimo nahrbtnike z osebno in 
ostalo opremo v  Rakičanu. Vzamemo le orožje in strelivo, saj smo se nameravali 
zvečer vrniti nazaj. Zanimivo je, da smo nahrbtnike nosili vedno s seboj na vseh vajah 
in usposabljanjih, le sedaj ne. To se mi je obrestovalo, saj zvečer seveda vrnitve ni bilo 
nazaj, jaz pa sem bil ves čas vojne v isti obleki in spodnjem perilu in brez pribora za 
osebno higieno.  
 
Ob prihodu v Gornjo Radgono smo se namestili na območju mejnega prehoda. Ves 
čas smo poslušali poročila in ostale informacije o prodiranju JLA proti mejnim 
prehodom. Prav tako so ob reki Muri preletavala avstrijska vojaška reaktivna letala in 
tudi helikopterji, ki so snemali iz zraka. Pod mostom je bila stacionirana skupina 
avstrijskih vojakov, s katerimi smo  pozdravljali samo z mahanjem rok. Pričelo se je 
večeriti in stanje je postajalo vse bolj napeto. 
 
 Ves čas so nas obiskovali občani, ki so stanovali v bližini in tudi drugi. Nosili so nam 
hrano, razne priboljške in napitke. Vsem skupaj pa se nam je poznala velika 
zaskrbljenost in tudi strah. Posebno pa se mi je vtisnilo v spomin, ko je prišla do mene 
naša čistilka s postaje milice, Tončka, ki je jokala. Začel sem jo tolažiti, da naj se ne 
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boji itd…, pri tem pa mi je nekako očitajoče rekla; ja vam ne bo tako težko kot nam, ko 
bodo prišli ti »srbi« se boste vi umaknili, nas pa boste pustili same z njimi, da bodo 
lahko delali z nami kar bodo hoteli.  
 
Tudi meni je bilo zaradi tega zelo težko. Začelo se je zelo slabo vreme in ponoči je bil 
močan naliv. Noč sem deloma prebil v osebnem avtomobilu VW hrošč, kjer smo se 
izmenjevali in se tako nekoliko zaščitili pred slabim vremenom. Lastnik avtomobila nam 
je vozilo v ta namen prijazno ponudil. Ponoči se ves čas sliši streljane je iz smeri 
Gederovec.  
 
Zdanilo se je  in informacije ter poročila so bila vse bolj zaskrbljujoča. Ponovno smo se 
razporedili na določene točke in moja je bila pri tovarni » Mesoizdelki«, čez cesto pa 
je stala hiša družine Klobasa. Navedena družina je bila številčna in so se otroci vse 
čas sukali okrog mene. Po neprespani noči in psihofizični utrujenosti  sem otrokom 
rekel, da naj mi prinesejo en stol, da bom lahko malo sedel in malo odpočil. 
 
Otroci so stekli v hišo in jih nekaj časa ni bilo. Čez čas pa so se na veliko odprla vrata 
in sem videl, da otroci nesejo iz hiše sobni oblazinjeni fotelj. Sam sebi nisem mogel 
verjeti in sem jim v smehu povedal, da naj ga nesejo nazaj, saj sem prosil samo za 
navaden stol.  Otroci so pustili fotelj ob cesti in odšli nazaj v hišo. Čez časa se vrnejo 
in mi povedo, da drugega stola nimajo in, da mama vztraja, da uporabim fotelj.   
 
Nisem vedel kaj na storim, no pa če že je, naj bo. Sedem na fotelj na pločniku ob robu 
ceste, ko se mimo pripelje Markovič Drago, poslovodja trgovine v Radencih. Ustavi se 
ob meni in se začne smejati, odpre prtljažnik in  začne skladati steklenice piva na 
pločnik. Povem mu, da naj pakira to nazaj on pa v šali komentira »tudi Nemci so v 
Normandiji  v II. svetovni vojni na plaži imeli fotelje in pili ter čakali napad zaveznikov.  
 
Ti fotelj imaš, pijače pa nimaš. V daljavi pa se že slišijo streli. Posloviva se in se odpelje.  
V takšni situaciji sem  minuto ali dve, ko se mimo s službenim vozilom pripelje poveljnik 
PEM Flisar Alojz, kateri me presenečeno pogleda. Ustavi se ob meni in seveda v 
skladu z videnim tudi primerno odreagira. Ko mu pojasnim dejansko situacijo se samo 
nasmehne in se pozdraviva, saj se streli vse bolj bližajo. Tudi v vojni smo se večkrat 
nasmejali, vendar pa nas je smeh kmalu minil. 
 
V mestu se že slišijo streli in detonacije. Vse bližje je in se počasi z udobnega mesta, 
ki mi je služilo le kratek čas umaknem v smeri mejnega prehoda in čez preko 
betonskega protipoplavnega zidu ob reki Muri. Tam je že moj službeni kolega Kovačič 
Andrej in še en miličnik. Ura je nekje 12.00, ko se pripelje prvi tank do mejnega 
prehoda. Dvignem glavo in pogledam če betonski zid, vidim, da je tank bližje kot sem 
si predstavljal nekje na razdalji 50 metrov.   
 
S srhljivim zvokom se sliši obračanje tankovske cevi, ki išče svoj cilj. Ukaza za umik 
nimamo. Avstrijskih vojakov pod mostom več ni, Mura je narasla in kalna, tako, da 
vsaka misel in možnost za umik v Avstrijo odpade. Na mejnem prehodu je ostalo samo 
še nekaj miličnikov PEM. Sami smo, streljanje v mestu pa vse hujše. JLA je pred 
samim mejnim prehodom. Protioklepnega orožja nimamo. 
 
 Čas je za umik, preskočimo betonsko ograjo in stečemo čez cesto. Pri tem ne opazimo 
tanka, ki se je pripeljal po drugi ulici, po Kerenčičevi in smo se tako rekoč znašli na 
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brisanem prostoru. Oddamo nekaj strelov v tej smeri, vendar odgovora z nasprotne 
strani iz tanka ni bilo. Ne bi imel težko delo. Pozneje sem veliko razmišljeval o tem. 
Preko grajskega hriba smo se umaknili na hrib za gasilskim domom, kamor so se tudi 
pripeljala 3 ali 4 vojaška vozila, ki so se tam ustavila. Nekaj jih je prišlo iz vozil in so 
med seboj vneto debatirali.  
 
Dva pripadnika JLA pa sta se oddaljila in stekla v naši smeri. Izrazila sta namero o 
predaji, oba sta bila po njuni izjavi Hrvata in civilna mehanika na delu v JLA. Spomnim 
se, da sta povedala, da je bil občutek v tanku strašen, saj so samo pričakovali, kdaj 
bodo živi zgoreli. Njihov poveljnik pa je bil nepopustljiv in sta povedala, da v kolikor ga 
ne bomo likvidirali se ne bo predal.  
 
Umaknili smo se na rezervno lokacijo pri piramidi, kjer je prišlo tudi do prijateljskega 
ognja med drugimi miličniki in pripadniki TO, katere so zaradi podobnosti uniform 
zamenjali s pripadniki JLA. Na srečo brez posledic. Zatem smo odšli proti 
Hercegovščaku in se ustavili pri eni starejši hiši, kjer je živela starejša ženska sama. 
Bili smo lačni in žejni, saj je naša oskrba zaradi blokad odpovedala. Ženska nam je 
ponudila kruh, katerega smo si namazali z domačo mastjo in vodo.  
 
Dejala je, da drugega nima. Bili smo zelo hvaležni in smo se ji ob odhodu lepo zahvalili. 
Ta ženica bi verjetno pomagala vsakomur ne glede na čigavi strani bi bil, kar pa ne 
morem reči za ljudi, ki so lepo imeli pri bližnji hiši piknik in veselo pekli na žaru. No 
njihovih dobrot in pijače mi nismo okusili. Prispeli smo na našo lokacijo v 
Hercegovščak. Vojna se je nadaljevala. 
 
 Naslednji dan 29.6.1991 sem imel rojstni dan. Ves čas so me spremljali slabi občutki  
vendar se moja zla slutnja na srečo ni uresničila. Dogodki in stanje, ki je takrat vladalo 
je več ali manj zelo dobro opisano in dokumentirano. Iz mojih spominov naj še omenim 
prijetje zveznih carinikov v hotelu Radin v Radencih, ki je potekalo brez kakšnih 
posebnosti ter aretacijo občana iz Radencev,  ki je odkrito sodeloval s pripadniki JLA 
in sovražno nastopal proti novo nastali državi.   
 
Aretacijo smo izvedli v ranih jutranjih urah še v temi. Pri tem smo bili pripravljeni na 
najslabši scenarij in smo imeli pripravljene tudi ročne bombe. Občan se je mirno predal, 
žena pa je neutolažljivo jokala. V njunih očeh sem videl nepopisen strah v pričakovanju 
najhujšega. Seveda je k temu pripomogel tudi naš videz, saj smo bili pripadniki našega 
oddelka PEM umazani, neobriti in v istih oblačilih od začetka do konca vojne. Poslovila 
sta se kot, da se nikoli več ne bosta videla, vendar temu ni bilo tako. Tudi trošenje 
letakov iz vojaškega letala, z ultimatom ZIS (zveznega izvršnega sveta), da se naj 
predamo in, da bo vsak odpor zlomljen je bil zelo psihično negativno delujoča 
propaganda s strani JLA.  
 
Omenim naj še zavzetje karavle v Gornji Radgoni. Karavla je bila v samem centru 
mesta nad avtobusno postajo. Polokna so bila ves čas zaprta tako, da nikoli nisi vedel 
ali bo prišel kakšen strel iz karavle. Na mejnem prehodu pa je bila še vedno 
stacionirana motorizirana brigada JLA. Gibanje in vožnja po centru mesta je bila zaradi 
tega zelo nevarna in nepredvidljiva.  
 
Pričakovati je bilo tudi, da se bo enota JLA  na MP s karavlo povezala kar bi še bolj 
poslabšalo našo situacijo. Dne 2.7.1991 je padla odločitev o zavzetju karavle. V 
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popoldanskem času smo se miličniki PEM in ostali aktivni miličniki ter rezervni miličniki 
približali karavli. V bližini so bili verjetno tudi pripadniki TO, vendar jih sam nisem videl, 
saj sva z miličnikom Kovačič Andrejem vstopila v mrliško vežico nad karavlo. Vem, da 
je bila nova ali obnovljena, nova fasada in sveže prepleskana notranjost.  
 
Za nama je bil pred vhodom poveljnik PEM Flisar. Ker pogajanja o predaji niso bila 
uspešna, sva odprla ogenj iz avtomatskih pušk po strehi karavle. Začelo se je 
vsesplošno streljanje in naenkrat je bilo v mrtvašnici veliko prahu, ki so ga povzročile 
nasprotnikove krogle. Streljanje je bilo močno in  kratkotrajno, nato se je slišalo kričanje 
vojakov  v karavli, da se predajo in izobešanje bele zastave.  
 
Vojaki so prišli iz karavle in odložili orožje in že čez nekaj minut smo se pogovarjali kot 
stari prijatelji in se smejali. Razen seveda njihovega poročnika. Pripadnik PEM, 
Pohovnikar Dušan je pristopil do mene in povedal, srečo si imel v okvirih oken na 
mrtvašnici sem preštel okrog 25 lukenj. Ko smo stali skupaj z vojaki sem vprašal 
vojake, kdo je streljal na mrtvašnico.   
 
Takoj sem dobil odgovor, da njihov puškomitraljezec in sicer po navodilih poročnika, ki 
je lociral našo lokacijo. Tako pač to je saj smo tudi mi streljali na njih. Po meni znanih 
podatkih pa je bil na srečo  v karavli lažje ranjen le en vojak.  
 
Moje spomine lahko zaključim še z eno  mojo izkušnjo, ki pa je bila kar smešna prigoda, 
zato je seveda nikoli ne bom pozabil. Z vojaki, ki so se predali, smo stali pred karavlo 
je prišlo obvestilo o zračnem napadu. Iz smeri Murske Sobote sta leteli dve vojaški 
letali. Takoj sem stekel v smeri osnovne šole, da si najdem primeren zaklon.  
 
Takrat je že zagrmelo v bližini »Avtoradgone«, kjer je bilo raketirano. Letali sta nas 
preleteli. S puškinim kopitom sem razbil okensko steklo in poskušal splezati v 
notranjost šole. Ko sem se ozrl nazaj pa sem za sabo videl le nekaj vojakov JLA, ki so 
pritekli za menoj in nobenega miličnika saj smo se razbežali na vse strani. Ko sem 
poskušal splezati skozi okno  je hišnik OŠ odprl sosednje okno in vprašal kdo razbija.  
 
Vojaki za mano pa so postajali vse bolj nestrpni in živčni saj se letali lahko vrneta vsak 
čas in smo bili brez kritja. Zaradi oborožitve, opreme, streliva, bomb sem bil dokaj težak 
in nisem uspel splezati v šolo. Takrat za sabo slišim, »daj druže, da ti pomožemo«. 
Dobro, sem rekel in enemu dal avtomatsko puško, dva pa sta me dvignila  in sem bil v   
trenutku v šoli. Prav tako so bili zelo hitro v šoli tudi ostali vojaki, ki so se usedli ob 
enem zidu jaz pa ob nasprotnem, seveda s puško v roki.  
 
Malo smo si oddahnili. V tej stiski in nevarnosti smo bili vsi skupaj. Zahvalil sem se jim 
za njihovo pomoč.  Nekaj časa smo ostali v šoli in se med seboj pogovarjali, po 
končanem letalskem napadu pa smo odšli nazaj do karavle. Vojake je nato prevzela 
TO. 
 
Dne 3.7.1991 se je z MP Gornja Radgona umaknila še motorizirana brigada JLA. Dim 
od tankovskih motorjev se še ni razkadil mi pa smo že bili na mostu. Kar nekaj časa 
smo morali čakati, da so se pojavili avstrijski vojaki in nato njihovi mejni uslužbenci s 
katerimi smo se nato prijateljsko rokovali. S tem je bila neposredna vojna za mene 
zaključena, vse kar je sledilo je le še povojno delovanje in aktivnosti katere smo seveda 
izvajali še naprej.  
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Vsi dogodki, ki so sledili pa so več ali manj znani.  Seveda pa, da ne pozabim omeniti, 
čez nekaj dni sem dobil nazaj svojo drugo ostrostrelno puško in seveda tudi nahrbtnik, 
ki je celo vojno ostal na drugi strani reke Mure. Navedene dogodke sem opisal po 
svojem spominu, zato zaradi morebitnih razhajanj oz. netočnosti že v naprej opravičilo.  
Moja misel. Vojna je nesmisel, vsaka žrtev odveč, zato NIKOLI VEČ, želim vsem 
sedanjim in prihodnim rodovom.  
 
V Murski Soboti, dne 13.5.2021                                     Miran HORVAT 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: opis spominov oficirja TO Borisa Pučka, stran 
6 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: opis spominov oficirja TO Borisa Pučka, stran 
7 
 
 
 

Videnje vojne s strani takratnih predstavnikov gasilcev, civilne 
zaščite, narodne zaščite, zd Gornja Radgona, predstavnikov 
občine Gornja Radgona, KS, občanov 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: zapisnik 2 razširjene se Izvršnega sveta 
Skupščine občine Gornja Radgona z dne 5.7.1991, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: zapisnik 2 razširjene se Izvršnega sveta 
Skupščine občine Gornja Radgona z dne 5.7.1991, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: zapisnik 3 razširjene se Izvršnega sveta 
Skupščine občine Gornja Radgona z dne 6.7.1991, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: zapisnik 3 razširjene se Izvršnega sveta 
Skupščine občine Gornja Radgona z dne 6.7.1991, stran 2 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: zapisnik 3 razširjene se Izvršnega sveta 
Skupščine občine Gornja Radgona z dne 6.7.1991, stran 3 
 

 
Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: zapisnik 4. razširjene se Izvršnega sveta 
Skupščine občine Gornja Radgona z dne 7.7.1991, stran 1 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: zapisnik 4. razširjene se Izvršnega sveta 
Skupščine občine Gornja Radgona z dne 7.7.1991, stran 2 
 
 

 
Čas po koncu osamosvojitvene vojne policija, TO (prevzemanje objektov 
JLA, varovanje državne meje, povzročena škoda 
 

Razmere v Sloveniji in Pomurju po osamosvojitveni vojni od 16.7.1991 do konca 
leta 1991 z vidika ONZ 
 
Dne 16.7.1991 je MNZ na enote poslal obvestilo, da so dne 12.7.1991 med Veliko 
Varnico in Cvetljinom, do občanov pristopili dve oboroženi osebi. Eden je bil v uniformi 
drugi pa v civilu. Od občanov sta zahtevala obvestilo o trafo postajah in se nato vrnila 
nazaj na ozemlje Hrvaške. Enote so opozorili, da na terenu polagajo pozornost na 
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pojav sumljivih oseb, jih primejo in poskušajo izvedeti kakšen je bil njihov namen.179To 
je bila prva konkretna navedba delovanja diverzantsko terorističnih skupin JLA na 
ozemlju Slovenije. 
MNZ je enote obvestilo, da je bilo letos /1991/ sprejetih že 119 groženj z bombnimi 
napadi ali likvidaciji policistov, napadi na šole ali vrtce, kinodvorane. Grozitelji so se po 
telefonu predstavili kot: oficir, četniki, mlada Bosna, rdeči baron, Šešljeva garda. 
Naročili so, da se z direktorji ali predstojniki ustanov, kjer se zbira več ljudi opravi 
razgovor z opozorilom na kaj naj bodo pozorni.180 
Dne 18.7.1991 so ob 16.20 uri na mejni prehod Gornja Radgona prispeli trije 
opazovalci Evropske Skupnosti. Razgovor se je vodil v prostorih carine v prisotnosti 
Dišana Zagorca, ki je pomagal kot prevajalec za anleški jezik. Zagorc je predstavnikom 
opazovalne misije predstavil Gornjo Radgono. Prisotnega carinika pa so vprašali od 
kdaj je carina republiška, kam se napoti blago z mejnega prehoda in kam se nakazuje 
denar od cari. Carinik jim je odgovoril. Komandirja postaje so vprašali le od kdaj je 
milica na mejnem prehodu in jim je odgovoril, da od leta 1967 od Brionskega plenuma. 
Nato so si ogledali mejni prehod in se zanimali glede varovanja državne meje. Po 
pogovoru so odšli v brezcarinsko trgovino in nato nazaj v mesto.181 
UNZ Murska Sobota je ponovno opozorila na nevarnost terorističnih napadov dne 
6.8.1991 v kopališčin in na železnici, predvsem, da se polaga pozornost na zapuščene 
predmete.182 
PEM je bila zaradi razmer spet v pripravljenosti na delovnem mestu od 15.7.1991 do 
24.7.1991. Odrejena je bila pripravljenost na domu za eno tretjino enote. Ostali pa so 
lahko koristili tudi letni dopust, vendar ne več kot trije v oddelku.183 
V soboto 20.7.1991 med 21.00 in 21.15 uro je neznani storilec razstrelil dva nosilca 
daljnovoda od štirih na enem stebru daljnovoda Maribor – Mihovci, kraj eksplozije je 
bil med kanalom hidroelektrarne Zlatoličje in staro strugo Drave izven naselja Miklavž. 
To dejanje se je povezovalo z eksplozijo na področju Krškega dne 21.7.1991.184 
Dne 22.7.1991 je spet prispela na mejni pregod Gornja Radgona tri članska delegacija 
opazovalcev Evropske Skupnosti z predsednikom izvršnega sveta občine Gornja 
Radgona. Namen je bil ogled škode na mejnem prehodu. Z miličniki niso opravili 
razgovora.185 
Spor med ministrstvoma za notranje zadeve in obrambo je nakazovalo obvestilo MNZ, 
da ONZ ne vračajo orožja, ki je bilo najdeno ali odvzeto osebam, ki niso obvezniki TO 
ampak se z njim ravna v skladu z Navodilom o ravnanju z zaseženim, najdenim ali 
odkritim orožjem, torej se ga pošlje v skladišče MNZ.186 To se je še nadaljevalo, ker je 
22.8.1991 MNZ obvestila PM, da uradniki ministrstva za obrambo iščejo in zasežejo 
orožje, ki je bilo odvzeto JLA in je bilo že nekaj poskusov, da so to poskusili na 

                                                 
179 Depeša MNZ številka 0211-4/2-4/7770 z dne 16.7.1991 
180 Depeša MNZ številka 0211-4/2-4/7871 z dne 18.7.1991 
181 Depeša PMM G Radgona štev. 10-38-372 z dne 18.7.1991 
182 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21/1-2/2491 z dne 6.8.1991 
183 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21/6-6-2/287 z dne 24.7.1991 
184 Depeša MNZ številka 0221-33-2/1038 z dne 23.7.1991 
185 Depeša PMM Gornja Radgona štev. 6/38-379 z dne 22.7.1991 
186 Depeša MNZ številka 0211-4/2-4/7763 z dne 17.7.1991 
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nekaterih PM. Ponovno so naročili, da se ravna v skladu z Navodilom o ravnanju z 
odvzetim, zaseženim ali najdenim orožjem.187 
UNZ Murska Sobota je dne 17.7.1991 seznanila PM, da je na terenu še vedno veliko 
poškodovanih ali uničenih vozil, ki so bila na barikadah ali pa so bila poškodovana med 
dejstvovanjem JLA. Enotam so naročili, da stanje dokumentirajo in obvestijo lastnike, 
če jih ti ne odstranijo se to naroči vzdrževalcu cest. Vozila tuje registracije se odpeljejo 
na carinarnico.188 

 
Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: zbirno poročilo UNZ Murska Sobota o 
delovanju vojnih ujetnikov 
Dne 6.8.1991 sta prišla spet dva opazovalca Evropske Skupnosti v sprmstvu 
podpredsednika izvršnega sveta občine Gornja Radgona in predstavnika zunanjega 
ministrastva Republike Slovenije in se zanimala zakaj ni na mejnem prehodu zvezne 
zastave in table z napisom SFRJ. Od podpredsednika izvršnega sveta sta želela 
                                                 
187 Depeša MNZ številka 21/1-2/314 z dne 22.8.1991 
188 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21/2-2/3208 z dne 17.7.1991 
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pojasnilo ali bi ponovna namestitev zveznih simbolov na vstopu v državo zelo razburilo 
meščane Gornje Radgone. Ta je je odgovoril, da bi bile reakcije negativne vendar bi 
do konca prehodnega obdobja potrpeli zaradi miru. Nato sta tuja opazovalca 
odpotovala.189 
Dne 21.8.1991 je MNZ odredil, da se ukinjajo zbirni centri za prebegle vojake JLA. Od 
tega dne PM te vojake napotijo na upravne organe za obrambo, ki so nato izvedli 
postopek z njimi.190 Tako je PM Gornja Radgona dne 22.8.1991 poročala UNZ M 
Sobota, da  se je na PM zatekel vojak JLA iz vojašnice Maribor, ki so mu prijatelji po 
pobegu iz vojašnice priskrbeli civilna oblačila. Vojak je bil po narodnosti Albanec. 
Naslednji dan so ga predali občinskemu uprabvnemu organu za obrambo.191 
Dne 20.9.1991 je UNZ Murska Sobota opozorila PM, da ugotavljajo aktivnost 
protiobveščevalne službe (KOS) JLA, katere pripadniki po Sloveniji iščejo pobegle 
vojake iz enot na Hrvaškem. Ker je teh vojakov več, mora policija zbirati operativne 
podatke o okolici objektov, kjer se ti zadržujejo in ugotavljati zadrževanje sumljivih oseb 
v bližini teh objektov.192 
Dne 19.9.1991 je UNZ Murska Sobota obvestila PM, da je repebliški štab za civilno 
zaščito odredil izvršnemu svetu občine Maribor, da od 17.9.1991 dalje organizira 
nastanitev beguncev prebežnikov iz Hrvaške v samskem domu Konstruktorja in ta 
center se uporablja tudi za begunce prijete v Pomurju.193 Kar je pomenilo, da je 
problem z begunci z območja Hrvaške postal že resen. 
Samo poročilo UNZ Murska Sobota kaže na obseg bojev v Pomurju, ker v tem številu 
niso zajeti vojni ujetniki iz zbirnih centrov TO in tisti, ki so ostali v vojašnici v Murski 
Soboti in seveda tudi ne tisti, ki so bili v oklepnomehaniziranoh kolonah, ki so prodirale 
po desni strani reke Mure ter tako v tem številu niso zajeti. 

 
Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: zbirno poročilo UNZ Murska Sobota o 
delovanju vojnih ujetnikov, druga stran 

                                                 
189 Depeša PMM G Radgona štev. 4-38-409/91 z dne 6.8.1991 
190 Depeša MNZ številka 0211-3-2/3849 z dne 21.8.1991 
191 Depeša PM G Radgona štev. 18-38-411/91 z dne 22.8.1991 
192 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21/1-2/333 z dne 20.9.1991 
193 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21/3-2/4298 z dne 19.9.1991 
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Ukaz, katerega kopija je v nadaljevanju, o prevzemu vojašnic je še ena od nelogičnih 
in nepotrebnih opravil ONZ, s katerim so se ONZ ukvarjali v mesecu avgustu 1991. 
Gre za prevzem vojašnic s strani ONZ od JLA kot je ta sprejela ukaz o umiku iz 
Slovenije. 
Predvsem gre za to, da so se pozno v jeseni tega leta vojašnice predajale TO. Komisije 
so dokumentirale stanje objektov ob prevzemu in se ga nato zapečati. Uničenje objekta 
s strani JLA ni dovoljeno, kljub temu, da se je pozneje našlo v objektiv še iztrgane žice 
za električno energijo.  
JLA je vse te premičnine vozila v vojašnice v Mariboru, Celju in Ljubljani. Pri izmenjavi 
zaplenjene opreme je sodelovala TO in pri predmetih civilne zaščite slednja. 
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Arhiv policije iz zbirke akcija Zgodovina: ukaz o ustanovitvi komisije ONZ v Pomurju 
V začetku septembra je MNZ opozoril enote, da se pojavlja vedno več kršitev ozemlja 
Republike Slovenije s strani policistov Republike Hrvaške in Zbora narodne garde, ki 
so bili oboroženi. Te osebe je potrebno zadržati, preveriti identiteto, namen prihoda in 
jim dovoliti odhod šele z dovoljenjem MNZ.194To se je dogajalo tudi na območju PM 
Lendava, kot zametek poznejših mejnih incidentov. 

                                                 
194 Depeša MNZ številka 0211-4/2-4/9199 z dne 3.9.1991 
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Arhiv policije v okviru akcije Zgodovina: depeša o prihodu oboroženih policistov 
Hrvaške v Gornjo Radgono 
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Arhiv policije v okviru akcije Zgodovina: depeša o prihodu oboroženih policistov 
Hrvaške v Gornjo Radgono 
Gornja depeša nakazuje, da državna meja z Republiko Hrvaško še vedno ni bila 
popolnoma zaprta, da so lahko prišli oboroženi policisti Republike Hrvaške v Gornjo 
Radgono. 
Zaradi razmer na Hrvaškem je bil dne 18.9.1991 spet aktiviran PEM I in napoteni na 
južno mejo po sistemu tretjin.195 
Zaradi razmer na Hrvaškem je vse več begovcev vojakov JLA, ki so pobegnili iz 
vojašnic v Republiki Hrvaški. MNZ je dne 20.9.1991 enote opozoril, da takih begovcev 
ne sprejemajo in tudi ne, če jim jih pripeljejo iz občinskega upravnega organa za 
obrambo, ki so seznasnjeni, da policija ni dolžna sprejemati teh oseb. Če pa gre za 
pobegle vojake JLA iz vojašnic v Sloveniji pa se jih odpelje v zbirni center v 
Ljubljani.196Dne 30.9.1991 pa je MNZ obvestila enote, da se v Slovenijo vračajo bivši 
oficirji JLA in občani, ki so med agresijo JLA zapustili Slovenijo zaradi različnih oblik 
kompromitacije. Nekateri se vračajo sami, drugi z družinami. Ker je obstajala nevarnost 
njihove dejavnosti proti Sloveniji so naročili PM, da ugotovijo vzrok njihove vrnitve, 
njihovo morebitno združevanje v skupine, mesta zbiranja in druge podatke.197 
V začetku oktobra so se začela formirati moštva za delo na mejnih prehodih z 
Republiko Hrvaško, ki so bili premeščeni z mejnih prehodov na meji z Republiko 
Avstrijo in Republiko Madžarsko.198Formirali sta se dve postaji mejne policije199 in sicer 
PMP Petišovci z MP Petišovci in PMP Gibina z MP Gibina in Razkrižje. 
Ker se je iztekel moratorij na Slovensko osamosvojitev je UNZ dne 12.10.1991 enote 
seznanila glede dogovora o gibanju vojakov JLA, do njihovega odhoda. Tako je moral 
starešina JLA najkasneje 12 ur pred odhodom kolove vozil iz vojašnice seznaniti PM 
na katere območju je vojašnica. Dovoljenje je izdal dežurni starešina, ki je o tem 
obvestil UNZ. Za vstop v Slovenijo pa je morala JLA najaviti prihod vozil 24 ur prej. 
Prav tako ni dovoljeno nepotrebno zadrževanje vojakov ali starešin JLA na javnem 
kraju razen prihoda na delo in domov, predvsem pa njihovo zadrževanje v bližini 
vojaških objektov.200 
Šele po odhodu zadnjega vojaka JLA je UNZ Murska Sobota naročila, da orožje iz 
tajnih depojev prenesejo nazaj na enote, kjer se ga očisti in vskladišči. Enako se ravna 
z orožjem kolektivne zadolžitve. Po vskladiščenju bo orožje tehnično pregledano.201 

                                                 
195 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21/1-2/329 z dne 18.9.1991 
196 Depeša MNZ številka 0211-3-4/9770 z dne 20.9.1991 
197 Depeša MNZ številka 0211-3-2/1351 z dne 30.9.1991 
198 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21/5-1-2/4532 z dne 6.10.1991  
199 V nadaljevanju PMP 
200 Depeša UNZ Murska Sobota 21-2/350 z dne 12.10.1991 
201 Depeša UNZ Murska Sobota številka 21/2-1-27/4977 z dne 5.11.1991 
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Za policijo in TO se vojna ni končala 3.7.1991 ampak so potekale aktivnosti vse do 
odhoda zadnjega vojaka iz Slovenije 25.10.1991. 
 

Čas po koncu osamosvojitvene vojne TO (prevzemanje 
objektov JLA, varovanje državne meje, povzročena škoda 

 

 
Arhiv policije v okviru akcije Zgodovina: reagiranje občine Gornja Radgona na 
povzročeno škodo s strani agresorja 
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Arhiv policije v okviru akcije Zgodovina: popis škode na vozilih 
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Arhiv policije v okviru akcije Zgodovina: popis škode na vozilih 
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Arhiv policije v okviru akcije Zgodovina: popis škode na vozilih 
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Arhiv policije v okviru akcije Zgodovina: popis škode na vozilih 
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Arhiv policije v okviru akcije Zgodovina: popis škode na vozilih 
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Arhiv policije v okviru akcije Zgodovina: popis uničenih hiš v Gornji Radgoni 
 
 

Razvoj lokalne samouprave na območju občine Gornja Radgona (Gornja 
Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij) 
Iz velike občine gornja Radgona se je razvilo več lokalnih skupnosti, ki niso več 
komune in imajo naloge lokalne ne pa državne uprave. Ta razvoj. Kot posledica 
osamosvojitve, je koristno prikazati, da se vidi kaj je nastalo iz takratne občine 
Gornja Radgona. 
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a. Zaključek in zahvala     

Zaključne ugotovitve, avtorji in zahvala za pomoč. 

b. delo ZVVS Gornja Radgona in PO PVD Sever PM Gornja Radgona 

opis dela društev z aktivnostmi , sestavo in delom. 

c. spominska znamenja na območju takratne občine Gornja Radgona 

Objavijo se vsa spominska znamenja nastala do izdaje knjige.  

 


