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Alojz Hudarin 

D n e  27 .6 .  1931 
je 2.E. sodelovala pri zavzetju karavle PavliEevo sedlo v Logarski dolini. Zavzetje j e  
uspelo brez bojev S predajo vojakov JLA. 

Dne  28. 6 .  1991 o b  03.35 uri sprejmem POVELJE (telefonska linija) 
poveljnika 89. OSTO Velenje, Ervina Prislana o odhodu enote na izvedbo naloge: 
zavarovati in blokirati IetaliSEe pri Slovenj Gradcu in pripraviti zasede za prepreEitev 
morebitnega helio desanta. O b  05. uri prispel z enoto na IetaliSEe in vzpostavil 
kontakt z deiurno enoto zavarovanja - Protidesantno Eeto iz Slovenj Gradca. PO 
pridobitvi informacij sern izdal povelje za razporeditev in pokrivanje prostorov, 
katere ni pokrivala Protidesantna Eeta iz OSTO Slovenj Gradca. Skupaj S 

poveljnikom, Ivanom Brezovnikom in pomoEnikom Janezom Obujem smo izdelali 
tudi dopolnilni plan blokade IetaliSke steze (1250 m doliine ). O b  5.30 uri smo sliSali 
obvestilo preko radia, ki j e  bil v zgradbi IetaliSEa, kjer je  KmeEka zveza pozvala 
kmete, d a  jim ni potrebno dati traktorje in opremo za barikade na IetaliSEu. PO 
preverjanju informacije med prifami, pripadniki Protidesantne enote, sem informacijo 
posredoval OSTO Velenje. Pripravljenost enote za delovanje j e  bila o b  6.30 uri. O b  
7.15 uri prejmem novo povelje za premik enote in obvestilo, d a  mi bo vnaprej 
predpostavljena komanda in koordinator aktivnosti OSTO Slovenj Gradec. O b  7. 2 0  
uri opravim prvi telefonski kontakt in razgovor s poveljnikom OSTO Slovenj Gradec 
ter dogovor za premik enote d o  bencinske Erpalke v Slovenj Gradcu. O b  7 . 2 5  uri sern 
obvestil OSTO Velenje o novem povelju in zahteval dodatni bk strelivo. O b  7. 45  uri 
sern prispel z enoto d o  bencinske Erpalke v Slovenj Gradcu in stopil v osebni kontakt 
S poveljnikom Jeromlom ter njegovim namestnikom in spremstvom. Sprejel prvo 
ustno informacijo o tragiEnih dogodkih v Dravogradu in s strani poveljnika Jeromla 
dobil vpraSanje, Ee se  odlofim, da z enoto prevzamem blokado in nadzor nad 
motorizirano kolono JA, ki j e  prispela d o  barikade pred Dravogradom. Ker j e  bila 
moja enota opremljena z lahkim pehotnim oroi jem in nismo imeli, razen lkosa  
"armbrusta", protioklepnega oroija, mi j e  dodatni 1 kos armbrusta predal poveljnik 
Jeromel, ki ga je  imel njegov vojak iz varovanja v Stabnem vozilu. O b  08. uri j e  
kolona vozil ( moj poveljniSki avto R-4 opremljen z radio zvezo ), poveljniSki avto 
OSTO Slovenj Gradec, avtobus z v10 891. OPN Velenje, prispela d o  mostu pred 
Dravogradom, kjer sern prviE dobil podrobno informacijo o tragiEnih dogodkih tega 
dne, informacijo o dogajanjih preteklih dni in, da j e  cestna barikada postavljena 
nasproti vojaSnice v Bukovju. PO pregledu kart in posvetu z ozjim poveljstvom enote, 
smo s e  v spremstvu poveljnika Jeromla prepeljali preko mostu d o  objektov v 
neposredni bliiini bencinske Erpalke. PO odloEitvi sem z nekaj vojaki iz izvidniSkega 
voda in v spremstvu poveljnika Jeromla zaobSel glavno komunikacijo, ter se  med 
individualnimi hiSami strnjenega naselja prebil v gozd neposredno nad cesto nad 
prednji del barikade, kjer so  bili vojaki JA. PO nekaj trenutkih ( ki so  se  mi zdeli 
neskonEno dolgi) smo s pripadnikom spremstva poveljnika Jeromla z glasom pozvali 
prisotne vojake (4), naj se  predajo in stopijo naprej. V tistem trenutku so  s e  razbeiali 
in po 15. minutah Eakanja smo se  vrnili na izhodiSEno mesto. PO pregledu terena sem 



izdal povelje o razrnestitvi posarneznih enot nad cesto, med privatnimi hiSami in v 
spodnjern robu gozda nad njimi. DoloEil tudi poveljniSko rnesto v garainih prostorih 
zadnje hiSe pod gozdom v zaselku Lubej v soglasju z lastnikom. (op. do tega trenutka 
Se nisern dobil na vpogled karte razrnestitve enot OSTO SG na tern terenu, rnoine 
ognjene podpore, niti podrobnih inforrnacij o velikosti in ognjeni rnoEi kolone). PO 
ustnern obvestilu, da ieli vojak JA prenesti sporoEilo pripadnikom TO, sern v 
sprernstvu rnojega narnestnika Zdenka HriberSka in Clana poveljstva enote Marjana 
Domanjka, z delorn izvidniSkega voda za zavarovanje, odSel do zapore - cestne 
pregrade (irnprovizirane rampe), kjer sern se ob 8.30 rninut prviE sreEal s 
predstavnikom poveljstva rnotorizirane kolone JA, ki se je predstavil kot pp Milan. PO 
predstavitvi z naSe strani srno se dogovorili, da bo v naSem sprernstvu odSel cca 200 
m na naSo stran cestne zapore, na pogajanja s poveljnikom Jeromlom. Detajlni potek 
pogajanj je znan, zato jih ne bom podrobno opisal, lahko pa o tern poteku aktivnosti, 
koordinaciji in sodelovanju z obEinskirn vodstvorn napisem poseben prispevek. 
Talu-at se rni je predstavil tudi narnestnika poveljnika OSTO SG, Fajmut Oibalt - 
Oibi. PO zakljuEku dopoldanskih pogajanj sem najprej zahteval informacijo o 
zalednih enotah in rnoinostih dobave hrane in strelivo. Od matiEnega poveljstva sern 
preko radijske zveze iz mojega poveljniSkega vozila, zahteval dodatno oboroiitev, za 
rnoinost protioklepnega ognjenega delovanja. Cez pribliino dve uri sem dobil 
ponovno obvestilo o predlogu poveljujoEega iz kolone, da se ieli dodatno pogajati. 
Ponovno sem odSel z isto spremljevalno ekipo do cestne zapore na pogajanja. V 
razgovoru je predstavnik JA zatrdil, da nimajo vode in Ee jirn jo lahko dobavirno. PO 
kasnejSern preverjanju situacije na terenu in zbiranju inforrnacij od vojakov, ki so Ze 
zbeiali iz kolone ( kmetija JeriEnik, ozirorna Sajher) in kasnejSega razgovora s 
posarneznirni prebivalci in stanovalci hi:, ki niso zapustili svojega doma, sern izvedel, 
da se kolona oskrbuje z vodo od hiSe, ki je ob sami cesti, lastnika Kobok Pavleta in, 
da so v pogovoru z narni predstavniki JA blefirali. No, da pa rnoja prisotnost le ni bila 
s strani JA sprejeta kar tako, pa potrjuje dejstvo, da so Se isti dan, priEeli po telefonu 
sistematieno groziti rnoji druiini, soprogi v Velenje, tako, da lahko vse dogodke, ki 
sem jih opisal i e  v uvodu in nadaljevanju, poveiern v dobro organizirano delovanje in 
spremljanje nas posameznikov s strani VOS-a in poizkuSanja psiholoSkih rnetod 
pritiska na posarneznike, ki srno irneli East, rnoinost in priloinost aktivneje poseEi in 
vplivati na razplet dogodkov in ki smo imeli pornernbnejge funkcije pri izvajanju 
borbenih aktivnosti v osarnosvojitveni vojni za Slovenijo. 
Prve detajlne inforrnacije o motorizirani koloni sem dobil naslednji veEer, ko sem na 
domu pri obEanu Dravograda, Ludviku PuSniku, pregledal video posnetke kolone in 
ostalo gradivo, ki jih je osebno posnel iz razliEnih lokacij nad kolono in tudi razgovor 
z vojaki, ki so bil na zavarovanju kolone ob cesti. 

Dne 29. 6. 1997 se je 12.05 uri pridruiila enota 97. JuriSnega odreda 
0brnST0 Slovenj Gradec pod poveljstvorn Sisernik Bojana, kjer sva naslednji dan 
napravila razpored in delitev prostora ter razpored enot. Kljub temu pa sem Se vedno s 
svojo >>ekipocc prevzemal naloge prvega kontakta in posredovanja ter dogovarjanja za 
Eas pogajanja s predstavniki rnotorizirane kolone JA in 83. 0brnST0 SG. Tako sem 
tudi 1. 7. 1991 posredoval pri barikadi za drugi krog pogajanj ob 12. uri. Posredovali 
srno tudi pri prevzernu vojaka Malenica Gorana iz Zadra, ki je bil izpuSEen iz kasarne 
po posredovanju med pogajanji. Omeniti rnoram izredno dobro in korektno 



sodelovanje s P M  Dravograd, saj smo preko veze in informacij policije, konkretno . 
Zlatka KljajiEa, dobili prenekatero koristno informacijo. Opazovali smo poizkuse 
dobave hrane vojakom v koloni po cesti 

D n e  30.6.1997 o b  15.55 uri opazujemo rdeE moped, mopedist j e  bil dalj Easa 
o b  koloni, preko improvizirane iiEnice Eez Dravo se  transportirajo paketi , poizkus 
preoblaEenja v civilne obleke ali kontakti posameznikov z vojaki v koloni (IIiE Petar, 
civil, 1 0  let brez dela, brat delal v Avstriji), o b  17.15 uri javil v10 v prvi liniji ( 
opazovalec-osmatraE) prisotnost avtomobila z reg. Stev. MB 297 642 o b  zapori, o b  
19. uri istega dne  gibanje novih oseb o b  cestni zapori in o b  19.45 uri videli vojaka, ki 
se  preoblati v civilno obleko. Vse te dogodke smo sproti javljali predpostavljenemu 
poveljstvu 0 b m S ~ 0  Slovenj Gradec in poveljstvu OSTO Velenje ter policiji. 1. 7 .  
1991 smo tudi na osnovi ocene o efektnosti druge barikade na cesti, na kriiiSCu pri 
mostu, le to prestavili bliie,  nekaj 100 m pred bencinsko Erpalko in tako vzpostavili 
moinost prevoznosti skozi o i ino  o b  objektu in cesto na kateri so  bili postavljeni 
kamioni naloieni s hlodovino. Dobro sodelovanje s prebivalci Dravograda potrjuje 
tudi primer, ko so  me o b  7.45 uri domaEini obvestili, d a  se  j e  skupina vojakov iz 
kolone prestavila cca 300  m nad kolono, kar sern takoj preko radio veze javil tudi 
obema poveljstvoma, o b  poznavanju dejstva, da so  tudi v kasarni prisluSkovali naSim 
radio vezam in sliSali naS razgovor in takratno razkritje njihovih namer. Isti dan se  j e  
nadaljeval tudi 3 .  h o g  pogajanj v prostorih obcinske zgradbe Dravograd, kjer smo 
prav tako organizirali prevzem, prevoz in spremstvo oficirjev JA. 

Dne 1. 7. 1991 sem zahteval projekte in razpored prostorov v kasarni v 
Bukovju. Dobil sern informacijo od vojaka, ki je  bil drugace zaposlen v Kogradu, 
tako, da sem s poveljstvom enote napravil naCrt obstreljevanja objekta z minometi. 
Pridobil sem tudi informacijo o skladiSEu strelivo in gradnji skladiSEa. S strokovnjaki" 
za razstrelivo smo ugotovili, d a  je  skladiSEe grajeno po zakonodaji, ki opredeljuje 
tovrstne gradnje in zato ni nevarnosti, da bi o b  morebitnem obstreljevanju kasarne z 
minometi in sluEajnim zadetkom skladiSEa, bil v nevarnosti pred eksplozijo cel 
Dravograd, kot smo dobili informacijo od nekaterih predpostavljenih o b  prihodu na to 
lokacijo. 

Dne 2. 7. 1991 sem odredil kontrolo zdravstvenega stanja v10 na poloiajih. 
Pojavil se  je  prehlad, v noEeh je  bilo obtutno hladneje, prehranjevanje je  bilo mogoEe 
le s suhim obrokom, pri posameznikih so se  zaradi neprestane napetosti priEeli 
pojavljati znaki depresivnosti, tako, da smo enega zaradi iivCnih in ie lodtnih 
problemov prepeljali v bolnico Slovenj Gradec. O b  13. 25  j e  prispel na ogled situacije 
in poloiajev naSe enote, poveljnik OSTO Velenje, Ervin Prislan. O b  14.50 uri j e  bil 
poslan zadnji ultimat za predajo vojakom v koloni. Neposredno po tem dogodku j e  bil 
izvrSen tudi napad Stirih letal o b  15:22 , ki pa so  v nizkem letu 5 0  m nad Dravo tudi 
raketirala v bliiini naSe barikade reko ali breg reke Drave. Korekcije minometnih 
izstrelkov srno opravili preko radio povezav. Vendar sern v nadaljevanju bojnih 
dejstev opazil, d a  j e  po vsej verjetnosti, istotasno delovala s e  ena skupina minometov 
ali minomet, za katero pa nisem bil obveSEen na poveljniSkem mestu, niti ni bilo na 
mojem poveljniSkem mestu opazovalca, d a  bi sporoEal korekture enoti. Seveda to 
trditev ne morem dokazati, j e  pa zelo verjetna, sej je  ena od min padla neposredno 
pod moj im novim p6veljniSkem mestu (pred dejstvom sem doloEil novo poveljniSko 
mesto v prizidku objekta, lociranem v prvi vrsti na hribEku nad komunikacijo 



Dravograd - M B  zaradi boljSega in neposrednega pregleda terena v prvi obrambni 
vrsti naSih enot) na objekt, kjer smo imeli locirano sanitetno sluibo, 0 tem in Se 
nekaterih primerih na dosedanjih analizah nisem dobil odgovora. Vsekakor pa k a i e  na 
doloEene nedoretenosti pri vzpostavljanju in delovanju linije poveljevanja in 
izvajanja povelj. Ves Eas bojnega spopada j e  bil na mojem poveljniSkem mestu tudi 
poveljnik 0 b m S ~ 0  Slovenj Gradec Jeromelj, zato j e  bilo to mesto hkrati tudi 
obEasno poveljniSko mesto 0 b m S T 0  Slovenj Gradec .Pribliino o b  19. uri, ko s e  j e  
zaEelo mraEiti, sem izdal povelje za prekinitev bojnega delovanja na osnovi dveh 
dejstev: PrviE i e  veE kot 4 5  minut so pripadniki J A  s svojim sanitetnim avtomobilom 
s priigano modro IuEjo in sireno opozarjali, d a  imajo ranjene in potrebujejo pomoE, in 
drugiE s strani naSih enot j e  priSla tudi informacija, d a  imamo tudi na naSi strani 
ranjene vlo. PO obveSEanju z glasom in preko megafona tudi enote, ki so  bile na drugi 
strani Drave, veze takrat nisem imel s temi enotami, in po prekinitvi streljanja, sem 
prav tako kot vse prejSnje dni s svojima Elanoma poveljstva enote in delom 
izvidniSkega voda za zavarovanje, odSel d o  cestne zapore na pogajanja s PI-edstavniki 
poveljstva kolone J A  o predaji. Pridruiil se man j e  tudi poveljnik 0 b m S T 0  Slovenj 
Gradec p. Jeromel z nekaj spremljevalci. O b  pogajanjih sem opazil, d a  j e  poveljnik 
motorizirane kolone J A  ranjen v nogo in j e  moEno krvavel. Sprejet j e  bil dogovor o 
prekinitvi bojnega delovanja a in nadaljevanje pogajanj o predaji oroi ja  in kompletne 
motorizirane enote JA. O b  21. uri sem se  z doktorjem Zdenkom Kikcem, Elani 
mojega oi jega poveljstva odpravil ogled, najprej v Zdravstveni dom Dravograd in 
kasneje Se v bolniSnici Slovenj Gradec. PO obisku in ogledu ranjencev sem opravil 
razgovor na policiji v Slovenj Gradcu, in pogovor z vojaSkim doktorjem, ki s e  j e  o b  
prebegu predal naSim organom potem nadaljeval umik skupaj z ranjenci nazaj na 
HrvaSk0.V BolniSnico Slovenj Gradec so bili sprejeti,ki so  bili ranjeni v naSi 
neposredni bliiini ,sicer pa iz 9 7  .JOD :GreSovnik Bojan , Pok Oto, Kironja Robert, 
Smidhofer DuSan, RogelSek Rudolf, Zagernik Milan, Hribernik Stanko, vsi pripadniki 
T O  in Mitov SaSa - Subotica Krstevski Igor - Bitola Markovic Sreten -Konstatinov 
DragiSa - Kikinda BucanoviC Dragi - Bor BulatoviC Darko - Titograd Krajnovlo - 
Pancevo MilenkoviC Dorel - KruSevac , Graovac Rolando - Ostarija (H). PO 
razgovoru z primarijem dr. PleSivEnikom je  bil opravljen razgovor o stanju ranjencev. 
Opravil sem tudi razgovor z zdravnikom JA, kapetanom GoluboviE Goranom iz V P  
8164, Soferjem kampanjole DraziE Sasom iz Smederevske Palanke in Oder Francem 
iz oddelka za notranje zadeve Slovenj Gradec o ujetnikih in zbirnem centru v Ce1ju.V 
popoldanskem Easu 3. 7. 1991 sem dobil povelje in dovoljenje za premik enote iz 
Dravograda v UEni center na Slemenu. Hkrati j e  priSla na mesto dogodkov ponovno 
EPN enota poveljnika Ivana LakovSka, ki je  prevzela zadnje dejanje predaje in 
spremstva kolone v DoliE,Vitanje SI. Konjice in Varaidin. 

Dne  4. 7 .  1991 po potitku se  j e  postrojila celotna enota, kjer sern vsem 
sodelujoEim pripadnikom 891 . O P N  Eestital za uspeSno in Eastno izvrSitev nalog tako 
v Logarski dolini kot v Dravogradu, hkrati pa predstavil naSe nove moine  naloge, saj 
smo v predpostavljenega poveljstvo i e  dobili namig, d a  nas i e  v nekaj dneh lahko 
prestavijo v SirSi rejon RogaSke Slatine na slovensko hrvaiko mejo. 

Dne  6. 7. 1991 smo dobili v SirSi rejon Slemena uEno Eeto iz Peker, z nalogo 
varovanja lokacije nastanitve pripadnikov. T o  so bili prvi obvezniki bodoEe S V  pod 
poveljstvom majorja Andreja Kocbeka, vodjo 710 V C  z MajcenoviE Joietom, 



pomoEnikom za operativne zadeve, Murko Joietom, pomotnikom za usposabljanje, 
PuCko Francem, referentom za varnost in KroSel DuSanom, pomotnikom poveljnika. 
Dogodke po razpustu enote ne bom komentiral in na koncu tudi dokaj brezosebni 
ukaz s poveljem za vraEanje uniform poveljniSkemu kadru j e  bil boleE, vendar smo 
tudi to storili v skladu z pozivom v prepriEanju, da bi se lahko z tistimi, ki smo bili 
vkljuEeni in aktivno sodelovali v bojnih dejstvih v vojni za samostojno Slovenijo 
1991, lahko to drugace izpeljalo. 
No, Ze v mesecu septembru, toEno 13. 9 .  1991 sem dobil novo nalogo, namreE 
prevzem poveljstva in 
organiziranje 84. brigade T O  - Karel Destovnik Kajuh. Prvi zbor in evidentiranje 
EastniSkega kadra, ter doloEitev mobilizacijskih rajonov j e  bilo tudi zadnje dejanje 
moje vojaSke kariere. Kasneje j e  priSel ukaz, da  se  brigada ne bo formirala. 
Danes sem aktivni Elan ObmoEne organizacije veteranov vojne za Slovenijo Velenje, 
ker sem tudi Eastni predsednik, saj sem takoj po dogodkih leta 1991 bil eden tistih, ki 
smo postavljali organiziranost nove veteranske organizacije na obmoEni ravni in bil 
njen predsednik prvih 10 let. Bil sem tudi Elan predsedstva ZdruZenja slovenskih 
Eastnikov in sedaj Se vedno v njenem predsedstvu na obmoEni ravni, pobudnik 
veteranskih Sportnih iger Slovenije, ki s e  Se sedaj vsakoletno organizirajo in 
predsednik komisije za Sport pri Zvezi veteranov vojne za Slovenijo. Takoj po vojni 
sem kandidiral na razpis za celostno grafiEno podobo Zdruienja slovenskih Eastnikov 
(grafitno oblikovanje j e  namret moja druga ,,ljubezencc) in uspel, tako da sedaj ZSC 
predstavljajo elementi celostne grafiEne podobe (od logotipa, pisnih dokumentov, 
znaEk, odlikovanj, d o  prapora) moje avtorsko delo. Skratka, po svojih moEeh s e  Se 
vedno trudim, da  prispevam k nadaljnji graditvi pripadnosti SV,  veteranski in 
EastniSki organizaciji ter ohranjanju tradicij. 

Major, Alojz Hudarin 

PS. Opis in informacija je  zapisana z datumi, urami in nekaterimi imeni in priimki. 
T o  vsebino sem posredoval Ze na zakljuEnih analizah, ki so  v povojnih Easih bile 
organizirane v Dravogradu, Slovenj Gradcu, Velenju, Celju in Ljubljani. Ker  podatki 
temeljijo na avtentitnih zapisih in so  zapisani tudi v vojni dokumentaciji enote, ki pa 
j e  bila prepeljana v Ljubljano v arhive GS SV, tudi tokrat nisem spreminjal zapisa. 
Zapis predstavlja in opisuje le delEek takratnih razmer, izjemnega kolektivnega duha, 
ki j e  bil prisoten med poveljniSkim kadrom in tudi vojnimi obvezniki enote, j e  opis 
hrabrosti in tovariStva, dogajanj in doiivljanja tistih trenutkov, ko so  bila ogroiena 
tudi naSa iivljenja, vendar takrat ni nihte  niti pomislil, da  ne bi d o  konca izpolnil 
svojih driavljanskih dolinosti, ki smo jih sprejeli z odloliitvijo, da bomo od  leta 1991 
naprej iiveli  v svoji, samostojni, demokratiEni in vsem driavljanom prijazni 
domovini, Sloveniji. 
Ponosen sem, da  sem bil del te zgodbe! 


