Ferdo Pinteric

"Ko born velik,
born carinik na Sotli."

V casu mojega studija, nekako deset let pred osamosvojitvijo Slovenije, smo
se studentje obramboslovja (pa tudi drugi) zabavali z idejo, da bomo branili naso
juzno mejo in smo si pripenjali tisto znano znacko z napisom: "Ko born velik, born
carinik na Kolpi." Jaz sem Kolpi seveda vedno dodal tudi Sotlo.
Ceprav smo tedaj se vedno poslusali uradna stalisca, kako bo "Jugoslavija po
Titu" se vedno nasa najboljsa domovina, pa je v zgornjem izreku v bistvu ze bilo
skoncentrirano intimno razmisljanje vecine Slovencev. Misel, izrazena na malce
saljiv, poljuden nacin, kot nekaksen politicni vic, je v resnici ze napovedovala
bodoco politicno odlocitev Slovencev in Slovenije, ki je v naslednjih letih vse
bolj dozorevala v nasih custvih in razumu. Sicer smo si takrat teiko predstavljali,
kako in kdaj naj bi se to zgodilo, zato se je vsaj meni zdelo, da je cas v naslednjih
letih kar nekako prehiteval samega sebe. Burna leta so letela mimo kot minute in
kar naenkrat smo se znash v letih 1988 pa 1989 in 1990, ko namje bilo manj ali vee
ze vsem jasno, da poti nazaj pravzaprav vee ni in da smo nekako kar cez noc
postal i tako veliki, da j e biti carinik na juzni slovenski mej i dejstvo in realnost.
Z Mitjem Teropsicem sva se bolje spoznala ze v casu mojega studija in lahko
recem, da so najini kasnejsi sluzbeni odnosi dokaj hitro prerasli v prijateljske.
Ceprav sva vedno znova ugotavljala, da si premalokrat vzameva cas za kak
prijateljski klepet ob kozarcku, sva vendarle velikokrat prekomentirala aktualne
dogodke, si odkrito izmenjala svoja razmisljanja in na ta nacin vzpostavila visok
nivo medsebojnega zaupanja. V teh razgovorih sem Mitjo velikokrat "moril" z
vprasanji 0 tern, ali se TO pripravlja na vse mozne scenarije, ki so se
napovedovali.
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Ze zelo zgodaj sva bila oba mnenja, da se bo politiena kriza na koncu resevala
z vojaskimi sredstvi, zato sva 0 teh pripravah tudi kritieno razmisljala. Kljub
zaupljivosti, ki je bila med nama, sem imel obeutek, da Mitja ohranja kaneek
profesionalne moleeenosti. Doloeeno mero hladnokrvnosti sva ohranjala tudi z
majhnim upanjem, dase najhujse ne bo zgodilo.
Nato paje prisel mesec maj 1990. Mislim, daje bilo ravno na moj rojstni dan,
ko se je pripeljal Mitja. Ker sem ze slisal za ukaz 0 razorozitvi sJovenske TO, sem
vedel, da mi ni prisel eestitat. Bil je vidno spremenjen. Neprespan, bled, napet.
Brez besed sva se sporazumela, da gre zares. Moji mami, ki bi ji sicer lahko vse
stoodstotno zaupala, sva hotela prizanesti z moreeimi dejstvi, zato sva molee
stopila iz hise in se napotila v skedenj za gospodarskim objektom. Mitja me je
razveselil z novico, da so se v breziskem in se nekaterih stabih TO po Sloveniji
uprli ukazu 0 predaji orozja, zato je bilo potrebno organizirati disperzijo orozja na
skrivne lokacije. Ena teh lokacij naj bi bila tudi pri nas doma. Kljub tekoeemu
spremljanju vseh poroeil v tistih dnevih sem tudi od njega zelel slisati informacije,
kako bo na dogajanja odreagirala slovenska politika. Dejal je, da ima zaupne
informacije 0 tern, da si je glede teh odloeitev politika enotna in da bomo svoje
pravice branili tudi z orozjem. Po takratni oceni je bilo intervencijo JLA
prieakovati nekako v roku treh mesecev. Nato sva govorila 0 nataneni lokaciji
skrivalisca orozja. Kljub obilici prostorov sem imel kup pomislekov. Izpraznjen
hlev v gospodarskem poslopju bi bil sicer idealen, vendar me je motilo vprasanje,
kako marsikomu, ki je do tedaj prihajal v te prostore, pojasniti, da je to zdaj
"prepovedan kraj". Celotna akcij a se je morala namrec odvijati v strogi tajnosti.
Vedelo se je, da so predvsem pripadniki TO, pa tudi marsikdo drug pod
budnim nadzorom vojaske obvescevalne sluzbe JLA in da so lahko v nevamosti
zivljenja teh ljudi in njihovih druzin. Zaradi istega razloga sva izloCila tudi vinsko
klet in odloCiI sem se, da bo lokacija skrivalisca v stanovanjski hisi. Tu sem imel
tudi sam najboljsi nadzor, ce bi kdo kaj "vohljal". Seveda sem moral 0 tern
seznaniti se mamo, vendar sem vedel, da se bo strinjala. Ko sva z Mitjem koneala
razgovor, se namaje od razburjenja glas posteno tresel, vendar sva bila oba trdno
odlocena in sva verjela, da delamo pray. Moram reci, da sem bil po tern dogodku
pravzaprav nekako notranje pomirjen, ker sem v bistvu dobil odgovor na
vprasanje, ki se je v meni vse mocneje pojavljalo. Ali se bomo Slovenci znali
dovolj pogumno in odloeno postaviti zase in obraniti svoj pray? In biti v tistem
trenutku del tega, se mi je kljub nevamosti zdelo pray imenitno.
Dnevi so tekli in nasta10 je nekaksno zatisje, ki mi je ze porodilo dvom 0 tern,
ali se bo res kaj zgodilo. Nato paje nekegadne pozvonil telefon in znam glas mije
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govoril 0 prelaganju pseniee. Zetev je bila res koncana in pseniea posusena,
vendar oba skupaj nisva imela pseniee za enD zemljo. Je pa tisto noc prihrumel
velik tovomjak in orozje je koncno prispelo. Pravo presenecenje pa me je cakalo,
ko se je eerada tovornjaka dvignila. Pricakoval sem seveda kake stare "M48" ali
kvecjemu polavtomatske in avtomatske puske, fantje pa so iz tovomjaka zaceli
razkladati zaboje, ki so bili polni rocnih bomb, protipehotnih in protitankovskih
min, eksploziva ter rocnih minometa1cev z minami. Priznati moram, da me je ob
tovoru, ki se je selil v hiso, ma1ce spreletelo, mucno tisino pa je pregnal Vinko
Cancer, ki ni zabojev nic kaj nezno odlagal. To je komentiral z besedami, da testira
"robo", ce bo kaj eksplodiralo. No ja, res lepa zamenjava za marmelado in
kompote, ki so sieer domovali v prostoru pod stopniscem. Kar nekaj dni in noCije
bilo potrebno, da sem nekaj ton nevamega tovora lahko potisnil v ozadje svojega
razmisljanja. Prostor z eksplozivomje po tisti noCi ostal strogo zaklenjen, kljuc pa
sem tako rekoc skril pred samim seboj.
Dnevi so nato tekli v pricakovanju, kaj se bo zgodilo, in moja oeena tega
obdobjaje, da se je slovenska politika v bistvu zelo dolgo izogibala oborozenemu
konfliktu ter se v tern casu pripravljala na osamosvojitev.
Na nevami tovor pod stopniscem smo doma kar nekako pozabili, ceprav sem
iz navade velikokrat pritisnil na kljuko te shrambe, vrata pa se seveda niso odprla.
Sestra, ki je z druzino pogosto prihajala domov, nikakor ni mogla razumeti, zakaj
v tern prostoru ne shranjujemo vee ozimniee in pijace, ki je imela v njem tako
pozimi kot poleti najbolj pravo temperaturo. Ceprav bi j i skrivnost lahko zaupal,
sem se odlocil, da je z resnieo ne born obremenjeval. Vedel pa sem, da mojim
neprepricljivim izgovorom ne verjame in da si pac misli svoje, kaj si misli; pa
nisem vedel niti nisem hotel vprasati.
To leto pred osamosvojitveno vojno je bilo seveda zelo politicno obarvano in
pogovori s prijatelji, znanei, sosedi so se velikokrat sukali okoli tega, kaj se bo v
Jugoslaviji zgodilo, kako smo Slovenei na to pripravljeni in podobno. Vprasanja,
ki sem si jih nedavno zastavljal tudi sam. Od trenutka, ko je bilo doma shranjeno
orozje, sem bil se toliko bolj preprican, da pravzaprav zelo dobro poznam
odgovore na ta vprasanja in seenarij, ki se bo prej ali slej zgodil. Odgovora, kako
se bo vse skupaj koncalo za Slovenijo ali za kateregakoli izmed nas, pa seveda ni
vedel nihce.
Ceprav me je velikokrat pri tovrstnih razgovorih imelo, da bi prijateljem, ki
sem jim zaupal, namignil, da se pripravljamo tudi na najhujse in da so za to
storjeni tudi nekateri konkretni koraki, sem molcal kot grob. V takih situaeijah
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clovek spozna, da ima cuvanje tovrstnih skrivnosti svojevrsten car, hkrati pa je
tudi precejsen psihicni napor.
Bolj ko seje blizaljunij 1991, bolj seje stopnjevala tudi napetost. Teritorialna
obrambaje stopnjevala pripravljenost, ravno tako tudi enote Milice. Mobilizacija
je bila iz dneva v dan vecja in prisel je dan, ko se je zgodilo. Prvi dan vojne. Vsi
smo bili na nogah. V Sromljah, v neposredni blizini, so imeli svojo lokacijo stab in
dolocene enote TO. Svojo lokacijo je v blizini ravno tako organizirala Milica.
Organizirale so se vaske straze, pripadniki civilne zasCite in lovci so cuvali
pomembnejse objekte ter spremljali trenutna dogajanja. Kraji, kjer zivim, so
znani kot partizanski in obcutek sem imel, kot da se zgodovina ponavlja. V resnici
pa se je dogajala nova zgodovina.
Drugi ali tretji dan vojne so teritorialci prisli po shranjeno orozje oziroma
mine. Nekateri so kar malce cudno gledali in sprasevali, od kdaj to leZi v tej
shrambi. V spominu mi je ostala reakcija enega od njih: "Noben hudic me ne bi
prisilil, da bi zivel v tej hisi ob vsem tern eksplozivu," je bila njegova izjava, ko je
ugotovil, da so v zabojih mine in eksploziv.
Ceprav v tistem trenutku ni nihce vedel, kaksne bodo razseznosti vojne, sem
vendarle cutil olajsanje, ko je zadnji zaboj zapustil skrivalisce. Nenazadnje je bila
v tistem trenutku uresnicena naloga in namen, zaradi katerega je bilo orozje
priblizno leto dni pred vojno disperzirano na skrivne lokacije. Ob velicini
osamosvojitvenega dogajanja v Sloveniji se zdi mogoce opisani detajl skoraj
nepomemben. Preprican pa sem, da so ravno tovrstni kamencki v mozaiku
osamosvojitvenega dogajanja dajali tisto nujno odlocnost in samozavest tako
tistim, ki so v usodnih trenutkih sprejemali zgodovinske odlocitve, kot tudi vsem
Slovencem, ki smo se enotno, kot se nikoli v svoji zgodovini, odlocili za svojo
drzavo.
Ddavljani Posavja smo na svoje kamencke v tern mozaiku lahko upraviceno
ponosni, saj smo bili v vseh fazah osamosvajanja med tistimi, ki so kljub preteCi
nevamosti in nadpovprecno stevilni prisotnosti pripadnikov JLA bili med tistimi
v Sloveniji, ki so se na osamosvojitev kar najresneje in najbolje pripravili in stem
pray gotovo bistveno prispevali k temu, da imamo danes na Kolpi in Sotli nase
slovenske carinike. Postali smo torej veliki, ideja, ki je sarno nekaj let nazaj
izgledala kot politicni vic, se je uresnicila.
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Akcija Sever. Prihod milicnikov v Krsko.

Zaselek Silovec, ena od baz posavskih milicnikov. Folo: Ludvik Divjak.
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V stanovanjski hisi Rudija Drganca v KrSkem je bilo tajno skladisce oroija
in streliva MSNZ. Foto: Ludvik Divjak.

Tudi v hisi druiine Pinteric v Sromljah je bilo tajno skladisce MSNZ.
Foto: Ludvik Divjak.
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