Martin Skorc

Krcani orozj a niso oddali!

Osamosvojitvena vojna Slovencev ne predstavlja sarno obdobja neposrednih
spopadov in koncne zmage. Za vse tiste, ki smo se na to vojno pripravljali, so
vsekakor pomembnejse dolgotrajne priprave. ObCinski stab Teritorialne obrambe
Krsko je v teh pripravah in vojni v slovenskem prostoru odigral pomembno vlogo.
Deset let po teh dogodkihje cas, ko lahko 0 teh dogajanjih mimo in premisljeno
pisemo.
Spominjam se 15. maja leta 1990, ko je bil izdan pisni ukaz 0 predaji orozja
slovenske TO v shranjevanje v skladisca JLA. Takrat sem izvajal usposabljanje
minometne cete v Ucnem centru Gorenji Leskovec (upravitelj OSTO Krsko).
Poveljnik OSTO Krsko, rezervni major Ernest Breznikar, me je poklical po
telefonu in seznanil s situacijo. Rekelje, naj predam poveljevanje nad enoto v DC
in prevzamem naslednji dan poveljevanje v OSTO za cas njegove odsotnosti. V
naprej je ze imel vplacan izlet na Madzarsko v organizaciji sindikata Skupscine
obcine Krsko. Podal je smemice glede predaje orozja in rekel, naj ukrepam po
lastni presoji. Naslednji dan sem odsel na sedez OSTO.
V tistem casu sem bil poveljujoci castnik v OSTO Krsko. Z menoj so v tern
casu, po mojem misljenju odlocujocih dni, bili prisotni se rezervni zastavnik Edi
Zanut, pomocnik za mobilizacijo in usposabljanje, rezervni kapetan Zdenko
Mohar, pomocnik za zaledje in skladiscnik, vodnik Matjaz Mavsar.
Vzpostavil sem kontakt z novoizvoljenim predsednikom SO Krsko Vojkom
Omerzujem. Skupaj sva zacela razmisljati, koga in kako obvescati naprej. Dan
pred temje bila imenovana prva demokraticna slovenska vlada. Predsedniku SO
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Krsko sem zagotovil, da orozje, kupljeno z denarjem SO Krsko, nikoli ne bo
predano na cuvanje V skladisca JLA. Obvescal sem ga 0 vseh pomembnih
dogodkih vezanih za ukazRSTO 0 predaji orozja.
Poveljnik
PSTO Posavja, rezervni podpolkovnik Ignac Regovic, s
pomocnikom za zaledje, rezervnim zastavnikom Petrom Mocanom, poveljnika
OSTO Brezice in Sevnica injaz, kot poveljujoci v OSTO Krsko, smo bili sklicani
na sestanek z genera10m JLA Ivanom Hocevarjem (poveljnik RSTO) v vojasnico
Cerklje ob Krki. 0 tern sem obvestil predsednika SO Krsko. Zaradi novo nastalih
vamostnih razmer me je na sestanek odpelja1 rezervni zastavnik Edi Zanut. Po
prihodu v vojasnico so nas napotili v poveljstvo gamizije Cerklje, kjer nas je s
predstavniki letalske baze sprejel general Hocevar. Sestanek je osebno vodil
general in odgovarjal na nasa vprasanja glede izdanega ukaza. Poizkusal je
pojasniti, da z nastankom strank preti nevamost spopada znotraj strank ter kraja
orozja TO. Na vprasanje poveljnika PSTO Posavja, ali moramo tudi mi predati
osebno oborozitev, je general odgovoril, da ga tudi mi predamo. Vsi smo
enoglasno vprasali: "Ali tudi nam ne verjame?"Takoj je korigiral svoj ustni ukaz
in rekel, da delavcem PSTO in OSTO ni potrebno predati osebne oborozitve.
Rekel je, da se v roku stiriindvajsetih ur preda na "cuvanje" celotna oborozitev
Posavj a. Po koncanem sestanku so nam staresine iz 1etalske baze se pokazali
prostore, kjer naj bi se hranilo nase orozje. Prostori niso ustrezali varnostnim
zahtevam, saj je bilo nase orozje v nasih skladisCih ustreznejse varovano. Po
razporedu naj bi drugi odpeljali orozje v skladisce JLA. Posta10 nam je jasno,
kaksne so namere JLA.

o vsebini sestanka sem po prihodu na sedez OSTO takoj informiral
predsednika SO Krsko in tam novo ustanovljeno vlado. Obvestil semjih, da gre za
razorozitev TO in predlagal, da orozja ne bi predali. Na tern posvetuje bilo nato
sklenjeno, da orozj a nikakor ne bomo predali.
Zaradi nejasne reakcije RSTO in JLA v zvezi s totalno razorozitvijo paje bi10
treba kar najbolj zavlacevati pri izpolnjevanju ukaza. Kljub nekoliko zmedenim
razmisljanjem in kljub negotovosti paje bil sklep vseh sodelujoCih, da orozja ne
bomo predali JLA. Kako se bomo uprli izvedbi tega ukaza, ni vedel tedaj se nihce,
a tudi casa za premislekje bilo zelo malo.
Za mene in moje sodelavce se je pricela po tern sklepu psiholoska vojna, kako
zadrZati orozje do ustreznega ukaza predsednika republike Slovenije, ki ga tedaj
se ni bilo, da bi se lahko nanj sklicevali. V vecemih urah, 18. maja,je koncno prisel
tezko pricakovani telegram predsednika republike Slovenije 0 prenehanju
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predaje orozja JLA. To je bila prva pravna podlaga nasim odlocitvam. A zal je
obvestilo prislo nekoliko pozno, saj so glavnino orozja, kije bila v lasti in varstvu
TO, nekateri poveljniki PSTO in OSTO med tern ze predali na ukaz poveljstva
JLA v njihova skladisca. Nasemu OSTO Krsko je uspelo zadrzati orozje in
strelivo v nasem skladiscu in pod nasim nadzorom. Pri tern je bilo nasi ekipi
skupaj s predsednikom obcine in takratni obcinski vladi nekako lazje pri srcu,
kljub temu paje bil ta cas se nadalje zelo negotov.
Prvi ukaz RSTO, kije sledil telegramu predsednika Slovenije, se je nanasal na
fizicno varovanje skladisc z orozjem. Po telefonu sem poklical poveljnika enote
za protidiverzantsko delovanje, rezervnega stotnika Ignaca Znidersica, in mu
ukazal, da takoj sklice po sistemu samosklica svojo enoto za protidiverzantsko
delovanje. Reagiral je takoj in ze cez eno UfO smo se vsi dobili na sedezu OSTO
Krsko. Seznanil semjih s situacijo. Nato smo takoj pristopili k realizaciji ukaza in
skladisce orozja s stavbo OSTO Krsko fizicno zavarovali. Formirali smo
strazarsko mesto pred skladiscem in pred vhodom v stavbo OSTO. Takoj je bilo
vzpostavljeno stalno deZurstvo na sedezu OSTO. Hkrati smo razporedili
pripadnike enote za nadaljnje izvajanje varovanja teh objektov. Po prihodu
poveljnika OSTO Krsko sem mu porocal 0 nastali situaciji in izvedenih ukrepih.
Rekelje, da sem pravilno postopal in da bi tudi on tako. Prevzelje poveljevanje in
nadaljeval z delom.
Sledilo je formiranje Manevrske strukture narodne zascite in po tern tudi nova
navodila 0 nasih nadaljnjih postopkih. Naloga te organizacije je bila v tern, da vodi
in poveljuje silam v casu, ko so TO se obvladovali posamezni nezanesljivi
castniki. Mi taksnih primerov nismo imeli.
Pri aktivnostih, ki smo jih izvajali v okviru MSNZ nas je v pokrajini Posavja
organizacijsko vodil rezervni major Ernest Breznikar. Imenoval me je za
nacelnika MSNZ za Obcino Krsko. Moja naloga je bila, da z izbranimi
sodelavci iz razpolozUivih sil in sredstev TO ter eventualnim vkljucevanjem
zunanjih sodelavcev vzpostavim novo, uCinkovito in zanesljivo organizacijo z
novim sistemom vodenja in poveljevanja. Vkljuceni so bili vsi cIani poveljstva
OSTO Krsko. Vse nase dejavnosti pa so bile organizirane v strogi tajnosti.
Po desetih letih pa se z zadovoljstvom spominjam casov, ko smo skupaj s
predsednikom obcine in novoizvoljenim predsedstvom obcine uspeli zadrZati
orozje v tern delikatnem obdobju brezvladja ter ga pozneje uspesno uporabiti v
boju za samostojno Slovenijo. Pri tern nas je tvorno vzpodbujal tudi sedaj ze
pokojni sekretar za Ijudsko obrambo SO Krsko Anton Jevnik.
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