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Z nastankom novih politicnih strank v zacetku 90. let se je v SlovenUi bistveno 
spremenila obarvanost politicne scene. Na politicno prizorisce so stopile stranke 
slovenske pomladi, ki so se v svojih programskih izhodiscih opredelile za 
bistveno zmanjsan vpliv zveznih institucij in organov oblasti, v zameno za vecjo 
samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije oz. njenih organov. Tisti cas je 
bila Slovenija se vedno tesno zrascena s centralisticno jugoslovansko oblastjo. Se 
posebej je bila ta povezanost izrazita na vojaskem in obrambnem podrocju. JLAje 
bila se vedno najmocnejsi garant ohranitve SFRJ. Zato tudi ni slucajno, daje bila v 
oceh predstavnikov novonastalih politicnih strank v Slovenij i organizacij a, katere 
oslabitev bi posledicno tudi najbolj vplivala na razbitje zvezne centraliscne 
oblasti v Beogradu. Za dosego tega ciljaje bilo potrebno izbrati Ie prave vsebine in 
za to primeren cas. 

SkupsCina SlovenUe je ze leta 1990, v casu pred volitvami, sprejela odlocitev 
o neposiljanju nabomikov na Kosovo, kasneje pa je preko svojih pogajalskih 
skupin z vrhom JLA svoje zahteve se zaostrila. Na sluzenje vojaskega rokaje bila 
pripravljena posiljati nabomike Ie v enote 5. armadnega obmocja, kar je prakticno 
pomenilo Ie v enote JLA na obmocju Slovenije in Hrvaske. Toda v tistem trenutku 
je bila to Ie politicna opredelitev. Za konkretno izvedbo te namere in odlocenosti 
pa takrat ni bilo ustrezne podlage ne v republiskih, se manj pa v zveznih predpisih. 
Pogajalski predstavniki Slovenije so to svojo namero zato zeleli uresniciti preko 
zahtevnih pogajanj z nepredvidljivim in nepopustljivim armadnim vrhom. Taje v 
zacetku na te zahteve reagiral s posmehom in obcutkom podcenjevanja, kasneje 
celo navidezno nekoliko popustil, vendar Ie toliko, da si je pridobil potreben cas. 
Da je bilo v resnici tako, potrjuje dejstvo, da so hkrati s pogajanji pripravljali 
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nacrt, po katerem naj bi JLA, ce bo potrebno, tudi s silo zaplenila evidence 
nabomikov in tako sarna izvedla zahtevano napotitev slovenskih nabomikov v 
enote JLA na obmocju celotne SFRJ. Nabome evidence pa so obstajale Ie na 
sedeZih upravnih organov za obrambo obein, ki pa niso bili podrejeni JLA, ampak " 
prist<?jnemu republiskemu organu za obrambo. 

o njihovi nameri, da to storijo na nasilen naein, priea tudi v jeseni 1990. leta 
podpisani odlok predsednika Zveznega izvrsnega sveta SFRJ 0 oblikovanju 
posebnih vojasko-teritorialnih organov, ki naj bi po zasegi nabomih evidenc v 
upravnih organih za obrambo sami prevzeli nalogo napotitve slovenskih 
nabomikov v JLA. Potrjenaje bila tudi ze njihova kadrovska sestava. Na eelo teh 
organov so bili postavljeni po rangu najvisji komandanti enot JLA na 
posameznem obmoeju. Za obmocje Bele Krajine, Dolenjske in Posavja je bil 
sedez tega organa v Vojasnici Novo mesto, vodil pa naj bi ga komandant 145. 
pehotnega polka major Stanislav Galie. 

Slovenija je na te odkrite namere JLA pravoeasno in ucinkovito odgovorila. 
Vsem upravnim organom za obrambne zadeve v Sloveniji je bilo nalozeno, da vse 
nabome evidence in sezname skrbno uredijo, poskrbijo za njihovo dodatno 
fizicno varovanje in dolocijo vee tajnih lokacij, na katere bi premestili evidence, 
ee bi okoliseine to zahtevale. Za skrivne lokacije so smeli vedeti Ie sekretarji 
organov za obrambne zadeve in referenti, ki so delali na nalogah izdelave 
nabomih evidenc in napotitve. Yes cas veljavnosti teh ukrepov smo premeSeanje 
evidenc iz ene tajne lokacije na drugo vcasih izvajali tudi veckrat v enem tednu. V 
tistem easu sem opravljal dolznost sekretarja v Sekretariatu za obrambo obCine 
Brezice. Zato sem nosil tudi najveejo skrb in odgovomost, da te evidence ne bi 
prisle v roke nepoklicanim. Nalozene ukrepe in njihovo dosledno izvajanje sem 
sprejel z vso resnostjo. Zavedal sem se, da za temi "papimatimi evidencami" stoji 
usoda vee kot tristo nasih nabomikov. Zato sem osebno izbiral in doloeal skrivne 
lokacije v objektih v mestu Brezice. Prepriean sem bil, da so to kraji, od koder jih 
zanobeno ceno ne bo mozno odtujiti. 

Obremenjenost z odgovomostjo in pogosta menjava lokacij me je veasih ze 
spravila v stanje, ko sem moral dobra pomisliti, da sem v slehemem trenutku 
vedel, kje se dokumentacija tisti eas nahaja. 

Pray s tern v zvezi je zanimiv dogodek, ki se mi je osebno pripetil v zaeetku 
meseca oktobra 1990, ko naj bi skrb za nabome evidence bila najpomembnejsa 
naloga nasega organa. Bilo je 4. oktobra 1990, Ie nekaj minut pred zakljuckom 
rednega delovnega dne. Prejel sem kodirano sporocilo, da se moram naslednjega 
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dne ob 8.30, z oborozenim spremstvom,javiti na sedefu Sekretariata za obrambo 
obcine Maribor, zaradi prevzema dolocenih zaupnih dokumentov in novih 
navodil v zvezi s cuvanjem naborne evidence. 

Sarno obvestilo se mi je zdelo nekoliko nenavadno, predvsem zaradi kraja 
sestanka. Ni bil namrec obicaj, da bi prevzem tovrstnih dokumentov opravljali 
izven obmocja Ljubljane. Ta dan je sndilo, pa tudi vremenska napoved za 
naslednji dan ni obetala izboUsanja, zato sem sodelavcu narocil, da bova odsla na 
pot ze ob 6.30, da bova kUub slabim vremenskim razmeram lahko pravocasno v 
Mariboru. Zaposleni so ob 15.00 zapustili sluzbene prostore. Pred svojim 
odhodom domov pa sem ocenil, da bi bilo dobro, ce bi naborno dokumentacijo, ki 
se je tisti cas nahajala v pisarni, preselil na skrivno lokacijo. 0 tern nisem v 
upravnem organu nikogar obvestil. 

Naslednji dan ob dogovorjeni uri sva se s sodelavcem odpeljala proti 
Mariboru. Zasnezena cesta ni dovoUevala hitre voznje. Kratek cas nama je delala 
glasba na Radiu Ljubljana. Okoli sedme ure zjutraj sva bila v naseUu Bistrica ob 
Sotli, ko naju je iz monotone voznje prebudila novica na Radiu LjubUana, da je 
prejsnji vecer posebna enota Vojaske policije iz Sentvida pri Ljubljani nasilno 
zasedla prostore RSTO na Prdihovi 4 v LjubUani. Sporoceno je bilo tudi, da se je 
v jutranjih urah pred omenjenim poslopjem zbrala mnozica Ljubljancanov, ki 
odlocno protestirajo proti taksnemu pocetju, da pa do oborozenih spopadov ni 
prislo. 

V tistem hipu mije obcutek monotone voznje popolnoma izginil. Sprva nisem 
vedel, ali naj nadaljujem pot ali naj se vrnem na delovno mesto. Preko radijske 
naprave v vozilu sem vzpostavil zvezo z defurnim v sekretariatu v Brezicah. Tudi 
tu niso imeli nobenih novih inforrnacij, zato sem nadaljeval pot v Maribor. Med 
voznjo sem v mislih iskal vzrocno povezanost med vecernim dogajanjem 
prejsnjega dne v Ljubljani in danasnjim sestankom v Mariboru. Preprican sem bil, 
da med tema dvema dogodkoma obstaja vzrocna zveza. Mislil sem, da je 
republisko vodstvo ze prej zvedelo za namero JLA, da bo ta vecer zasedla prostore 
JLA in so zato sestanek sekretarjev za obrambo sklicali v Mariboru in se stem 
nacrtno izognili tudi mozni zasedbi Republiskega sekretariata za obrambo, skupaj 
z vsemi sekretarji vred. 

Takoj po prihodu na sestanek smo od prestavnika Republiskega sekretariata za 
obrambo dobili nekaj skopih inforrnacij 0 dogajanju v LjubUani. Zvedeli smo, da 
se bomo takoj po sprejetju dolocenih zaupnih dokumentov morali napotiti na 
sedeie svojih upravnih organov. Tu nas naj bi ze cakala dodatna navodila in 
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ukrepi za nadaUnje ravnanje. Povedano nam je bilo, da SO dolocene zadolzitve 
prejeli tudi predsedniki izvrsnih svetov obcin. 

Med sestankom sem imel telefonski klic iz BreZic. Na drugi strani telefona 
sem prepoznal glas svojega referenta, ceprav je bil nenavadno tresoc, se bolj pa 
nacin izrazanja. "Sef, tu doma je sranje!" " In kaj je narobe?" sem tudi sam 
nekoliko presenecen odvmil. "Papirjev ni!" je kratko odvmil. "Katerih papirjev?" 
sem tudi sam nekoliko presenecen odvrnil. "Tistih, kijih zadnje tri mesece stalno 
selimo!" "Kako jih niT' sem bil odlocen. "Nijih injih ni. Vse sem pregledal injih 
ni nikjer." "Alije bilo vdrto v prostore?" "Ah, kje pal Nikjer nobene sledi!" "Saj 
to je potem skoraj nemogoce", sem dejal bolj sam sebi kot pa v odgovor 
sogovomiku. Referentu sem narocil, naj 0 zadevi zaenkrat ne obvesca nikogar, 
dokler se osebno ne vmem. Naj pa Ie poizkusa najti kaksno sled za izginulo 
dokumentacijo. "Ja, to bo pa teZko", mi je odvrniL Povedal mi je, da ga je malo 
prej poklical predsednik izvrsnega sveta in spraseval, kje semjaz. Pojasnil muje, 
da sem na sestanku v Mariboru in da ne ve, kdaj se born vrnil. Tudi izvrsni svet 
obcine je v zvezi z dogodki prejsnjega vecera dobil konkretne naloge, se zlasti za 
ucinkovito varovanje nabomih evidenc in s tern v zvezi je predsednik izvrsnega 
sveta sklical ob 12.00 sejo izvrsnega sveta. Tu naj bi poleg ostalega porocali tudi 0 

ustreznosti ukrepov varovanja nabomih evidenc. Narocil sem mu, naj na seji 
nicesar ne poroca, dokler sam ne pridem na sejo. V kolikor pa bo vseeno vprasanj 
o tej zadevi, naj se izgovori, da on 0 tern ne ve nicesar, da za te stvari vern edino jaz. 

Med voznjo nazaj v Brezice s sovoznikom nisem spregovoril niti besede. 
Edino, kar mije yes cas rojilo po glavi,je bilo vprasanje, ki sem ga zastavljal sam 
sebi. "Kako se mije to sploh lahko zgodilo? Kako born to dejstvo sporocil clanom 
izvrsnega sveta?" V mislih sem si ze predstavljal tudi sobo v zaporih na Dobu, kjer 
born lahko v miru pisal spomine na ta dogodek. 

V premlevanju teh vprasanj sem povsem pozabil na cas in pot in se naenkrat 
znasel na obcinskem dvoriscu. Vstopil sem v pisamo do referenta in po izrazu oci 
ugotovil, da ugodnih novic se vedno ni. "Nic novega, nobene sledi, 
dokumentacije nil" je popolnoma bled se uspel spraviti iz sebe. "Obleci se, greva 
se enkrat pogledat, ce je to res", sem zamrmral in sel skozi vrata. "Ja, kam pa 
greva, da moram vzeti plasc?" V tis tern trenutku pa mi je postalo vse jasno. "Ah, 
saj midva vendar yes cas nisva govorila 0 isti lokaciji!" sem bil ze bolj 
samozavesten. "Evidenco sem vceraj osebno preselil, ti si bil odsoten in zato ti 
nisem mogel povedati. Zjutraj pa si s svojim sporocilom tudi mene presenetil 
tako, da na to sploh nisem bil pozoren", sem povsem v drugi barvi glasu zakljuCil. 
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Takoj sem odsel na sejo izvrsnega sveta. Po uvodni informaciji predsednika 
me je le-ta v nadaljevanju vprasal, ali je naboma dokumentacija zavarovana tako, 
da ni mozna njena odtujitev. Pod vtisom prijetne ugotovitve izpred nekaj minut 
sem odgovoril: "Predsednik, naboma dokumentacijaje vamo shranjena, vcasih 
celo tako, da sami ne verno kje", sem bil odlocen. Prisotni so planili v smeh ne 
vedoc, daje bilo to Ie nekaj ur prej dejansko res. 
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