
DOGODEK "PRED" 
 
V naslovu  ki sem ga izbral želim opozoriti na trenutek ali dogodek, ki se je zgodil pred 
organiziranjem Maneverske strukture narodne zasčite (MSNZ) v Republiki Sloveniji  oz. 
med procesom osamosvajanja Slovenije povezan z dogajanji o predaji orožja v 
skladiščenje JLA.  
 
Kar nekaj poveljnikov oziroma članov poveljstev OŠTO se je »ukazu«, da se mora orožje 
predati, uprlo in so orožje zadržali v skladiščih TO. Med temi sem bil tudi sam in sem se 
zato odločil nekaj napisati o zame pomembnem  dogodku.  
Tisti, ki smo se uprli predaji orožja takratni JLA, smo bili izpostavljeni veliki nevarnosti 
obenem pa tudi ponosni na to dejanje.  In to odločitev smo tudi javno, s ponosom 
zagovarjali. Toda to ni dolgo trajalo. O tem  smo nekaj časa lahko govorili in pisali, 
kar naenkrat pa o teh aktivnostih nismo smeli več govoriti in imel sem občutek, da se na 
nas prav pritiska s ciljem, da bi bil ta dogodek  izbrisan iz zgodovine. 
 
Prvo informacijo, o predaji orožja sem dobil na kondicijskem pohodu stalne sestave ZŠP 
Celje, ko smo hodili v okolici Grobelnega. Takratni poveljnik pokrajine, polkovnik 
Gorenak, je nas odgovorne poveljnike OŠTO in častnike PŠTO ustavil in pričel z 
naslednjim nagovorom: "Nisem vas želel prej informirati o ukazu, da vam ne bi pokvaril 
pohoda, vendar vam sedaj lahko preberem ukaz o predaji orožja. Zadeva je »državna 
tajnost« in o njej ne smete govoriti nikomur, niti vam ne dovolim, da postavljate 
vprašanja." Kljub prepovedi smo se nekateri pričeli spraševati, kaj to pomeni in kakšno je 
ozadje vsega tega. 
 
Spomnim se, da me je ukaz presenetil in da sem nekoliko zastal na pohodu, pridružil pa 
se mi je Anton Kolar iz Slovenskih Konjic. Ko me je vprašal, kaj bom storil, sem 
odgovoril, da bom o tem krepko razmislil. Nekaj trenutkov za tem nas je v nizkem letu 
preletelo vojaško letalo galeb, kar me je dodatno razjezilo, saj je po moji oceni šlo za 
načrtno  zastraševanje in pritisk na pripadnike TO. 
 
Po končanem prihodu  smo na železniški postaji Grobelno imeli kosilo, mi je poveljnik 
pokrajine dejal, da bi Velenje bilo najbolj primerno, da prvo preda orožje, ker ga imamo 
hranjenega na enem mestu. 
Izgovoril sem se, da imamo veliko orožja po šolah in podjetjih in da potrebujemo čas, da 
to orožje poberemo in ga zopet hranimo v naša skladišča. Ta izgovor je bil dobro 
premišljen in mi je  pomagal, da Velenjčani  nismo bili prvi na vrsti. 
 
Običajno sem na zaključkih pohodov odhajal med  zadnjimi, tokrat sem bil razburjen in 
se  nisem mogel vključiti v družbo.  Ves čas sem razmišljal, kaj se dogaja in kako 
ukrepati v tem odločilnem trenutku. 
Na poti domov sem razmišljal in kombiniral na vse načine, kaj narediti. Bil sem pod 
močnim vplivom takratnega javnega mnenja o samostojni Sloveniji,  saj sem to idejo v 
mojem okolju podpiral in zanjo tudi aktivno deloval.. 
 
JLA sem dobro poznal, saj sem bil po vojaški šoli  do 1981 leta zaposlen v njej, po 
izpolnjeni obvezi pa sem se demobiliziral. Zato mi je bilo toliko prej jasno, da pri tem 
ukazu ne gre za bolj varno in kvalitetno hranjenje orožja, temveč za načrtno razorožitev 
in razformiranje TO. Pričetki teh aktivnosti segajo v 1987 leto, ko je JLA pričela z 
reorganizacijo in korpusnim razvojem. 
Na enem od posvetov v Mariboru sem v diskusiji opozoril na to in zahteval, naj 
predstavniki JLA jasno povedo, da bo v bodoče TO pod direktnim vodenjem JLA.  Na tem 
posvetu je bil tudi Miro Terbovc in mi je po razpravi  rekel: "Če jim ti ne bi tega povedal, 
bi jim pa jaz!" Torej je isto dojel, da gre za ukinjanje TO, ki je bila v Sloveniji takrat že 
izredno opremljena in usposobljena. 
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Po vrnitvi iz Celja, sem zaokrožil med prijatelji in načenjal aktualne politične teme. 
Postavljal sem jim tudi vprašanja: "Kaj bi storili, če bi JLA izvedla vojaški puč ali kaj 
podobnega?" Odgovori so bili jasni – »uprli bi se«, Slovenija mora biti samostojna. 
Ustvaril sem si oceno javnega mnenja, ki mi je pomagala pri mojih odločitvah. Obiskal 
sem prijatelja Toneta DeCosto in Srečka Odra, s katerima sem bolj direktno, a še vedno 
inkognito spregovoril o dogodku. 
Vso noč sem premišljeval in kombiniral, kaj storiti, in odločitev je padla. 
Zjutraj 17.05.1990 sem se usedel in napisal ugovor in zahteval dodatno pojasnilo k 
ukazu, ker orožja na osnovi takšnega ukaza, ki zmanjšuje borbeno pripravljenost enot v 
Velenju  ne bomo predali. 
Pred odhodom v Celje v PŠTO ZŠP sem z ugovorom seznanil svoje sodelavce v OŠTO, ki 
so mi izrazili podporo, dejal pa sem jim tudi, da se od dogodka lahko distancirajo. 
Izrazili so mi podporo in me pospremili z besedami: "Srečno in pazi, da te v Celju ne 
zapro!" 
Ugovor OŠTO Velenje, št. 108/3-90, z dne 17.05.1990, sem v PŠTO ZŠP prinesel ob 8.00 
uri. Poveljnika pokrajine ni bilo, zato sem pismo predal njegovemu namestniku. Na 
njegovem obrazu sem opazil odobravanje, vendar mi tega pred ostalimi prisotnimi, ki so 
popravljali vojni načrt, ni upal izreči. Pozneje, ko je po nekaj dneh varnostni častnik 
prišel po mojo izjavo, me je namestnik po telefonu opozoril: "…pazi , pridejo te 
intervjuvat, ni pa izključeno najhujše!" Ta namestnik poveljnika, ki mi je takrat pomagal 
in me obveščal, je sedanji polkovnik SV njegov priimek pa je  Cesar. 
Med častniki, ki so bili prisotni, pa je bil tudi eden, ki je izjavil: "Prislan, ali se zavedaš, 
kaj delaš? Veliko si upaš!  Ali se zavedaš posledic?" Dodal pa je še: "Pusti nas pri miru s 
tvojimi neumnostmi, ali ne vidiš, da ažuriramo vojni načrt !" Mislil sem si: "Prodana 
duša!" 
 
Odpotoval sem nazaj v Velenje. Z mojimi takratnim namestnikom, stotnikom Francetom 
Volkom sva bila vseskozi  na zvezi preko telefona in  se ves čas informirala in 
koordinirala. Opis dogodkov VOLK…… 
Večkrat sem na poti ustavil v kakšni gostilni in vprašal o situaciji v poveljstvu TO; 
dogovorila sva se tudi, da če od njega zahtevajo, da preda orožje naj se izgovori , da so 
ključi od skladišča pri meni in da nisem dosegljiv. 
Ko sem prišel v Velenje, sem se odločil, da se o dotedanjih aktivnostih pogovorim  tudi s 
Slavkom Koreničem, ki je bil v velenjskem štabu rezervni pomočnik za informiranje in 
politično delo, delal pa je na Občini Velenje. Na obvestilo o prejetem ukazu in na 
moje vprašanje, kaj storiti, mi je dejal, da orožja ne bomo in ne smemo dati in 
da je o tem potrebno informirati Kučana kot vrhovnega poveljnika in 
najodgovornejše funcionarje občine, kajti večino orožja smo kupili sami iz 
sredstev podjetij v občini!  Ker je bil profesionalni sekretar Izvršnega sveta SO Velenje 
in upravitelj obrambnega načrta,  sva se odločila, da o ukazu seznanima predsednika 
skupščine g. Draga Šuleka, ki je obenem imel funkcijo predsednika Sveta za SLO in DZ.. 
Skupaj smo se odločili, da o tem informiramo tudi predsednika republike. Okoli 10.00 ure 
smo klicali v kabinet, vendar predsednik Milan Kučan ni bil dosegljiv; oseba, ki je bila na 
drugi strani, nam je zagotovila, da lahko njemu zaupamo informacijo. Po sporočilu smo 
dobili odgovor, da so o nečem podobnem že slišali in naj jih o dogodkih še naprej 
informiramo. Župan g. Šulek in g.Korenič sta v nadaljevanju usklajevala 
aktivnosti in informirala Izvršni svet in nekatere najbolj odgovorne funkcionarje 
v občini.  
Po razgovoru  sem odšel na Občinski  štab TO. Po prihodu v štab sem se zaradi lastne 
varnosti odločil, da in se bom premikal po občini in da se na enem mestu ne bom dolgo 
zadrževal. Namestnik Franc Volk in sodelavci so me obveščali o telefonskih klicih, jaz pa 
sem odgovarjal iz različnih telefonov, predvsem pa nam je šlo za zavlačevanje in 
nedosegljivost. Popoldan so se pojavile prve informacije v sredstvih javnega obveščanja 
in bilo mi je malo lažje, vendar so bile ure čakanja, da bo skupščina RS in predsednik dali 
od sebe kakšna navodila, izredno dolge. 
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Istega dne sem se povezal s sosednjim poveljnikom OŠTO Žalec, Adijem Vidmajerjem, s 
katerim sva potem bila ves čas v stiku . Rezervisti v TO Žalec pa so se že pripravljali, da 
bodo dohode do skladišč zablokirali s traktorji in kamioni. Kontaktiral sem tudi s 
posamezniki v ostalih štabih. Dne 18.05.1990 popoldan se je sestal občinski svet za SLO 
in DS, kateremu sem poročal o ukrepih in je sprejel iste sklepe, kot sem jih navedel v 
ugovoru. Svet mi je zagotovil tudi popolno zaščito. Po teh dogodkih pa je prišel tudi dopis 
in navodilo kako ukrepati  strani vlade RS. 
 
Zatem je sledilo veliko aktivnosti in nalog na področju varovanja zadržanega orožja. 
Moral sem dati tudi izjavo varnostni službi, sledile so pohvale in čestitke. 
 
Po nekajmesečnem čuvanju in posebnem varovanju smo orožje ki smo ga zadržali delili v 
enote TO. Vso orožje, ki je še ostalo v skladiščih v Velenju smo skrili v takrat vnaprej 
pripravljena  tajna skladišča na domačije na obrobju  Šaleške  doline:  Kmetija Leskovšek 
in Mazej v Belih vodah, Kmetija Žohar (skrivali so med vojno tudi helikopter Gazela) v 
Zavodnji Ravne ,….  Vranjek………Lom……Paški vrh …Šembric…….. Cirkovce 
………..Paka………. Izvedelo se je samo za eno skladišče, ki smo ga pravočasno prestavili.  
 
Želim poudariti, da moje pisanje ni namenjeno proti tistim, ki so orožje morali 
predati ali so ga imeli celo hranjenega v vojašnicah. Namenjeno pa je temu, da 
ta veličastni dogodek ne bi šel v pozabo. Po toliko letih bi bilo primerno, da se 
osebam taktar zaposlenim  v OŠTO Velenje,  ki so se vključili in uprli predaji 
orožja ter mi izrazili podporo, izreče neka oblika priznanja. Še posebej pa 
kmetijam in posameznikom, ki so več mesecev skrivali orožje v tajnih 
skladiščih.  
 
Na zaključku želim povdariti, da je bila zavest Slovencev na visoki ravni in da se je 
večina bila pripravljena upreti že na samem začetku. Želim tudi povdariti, da tisti, ki smo 
bili morda malo prej vključeni v te aktivnosti oz. nam  je to omogočal položaj ali delovno 
mesto, nismo bili za to posebej zbrani ampak nas je k tem odločitvam vodila velika 
narodna zavest. Mi smo pač takrat doživeli zgodovinski trenutek, da smo se lahko 
odločali o samostojni Sloveniji. Večina Slovencev je takrat bila pripravljena dati soje 
življenje za zamostojnost. Res pa je , da so zaradi tajnosti v začetku delovale majnše 
skupine ljudi, ki so se med sabo že prej poznali po službeni ali privatni osnovi. 
 
Rezultati našega delovanja so se reflektirali v osamosvojitveni vojni, ki smo 
dobili v veliki meri z orožjem, ki ga leta 1990 nismo predali takratni JLA, vojni, 
ki je imela svoje žrtve, svoje junake in heroje, v vojni, za katero so so dobili 
priznaja in medalje za zasluge mnogi zaslužni, nekateri nezaslužni, mnogi pa na 
to še čakajo in moj prispevek je namenjen tudi temu . 
 
Žal pa se je  pozneje, ko smo morali o tem dogodku molčati pokazalo, da so si priznanja 
in napredovanja delili ljudje, ki niso imeli toliko zaslug ali pa so si jih delili po nekih 
čudnih ključih, o katerih sedaj ne bi želel pisati. 
 

 
 

Jože Ervin PRISLAN 
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