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Lep pozdrav vsem pohodnicam in pohodnikom in vabljenim gostom,
Kot podpredsednik društva odgovoren za področje zgodovinske dejavnosti sem bil določen za nosilca,
oz. izvajalca današnje okrogle mize na temo »VOJNI UJETNIKI NA GORENJSKEM 1991«. Kot verjetno ţe
veste se je v luči obeleţenja lanske 30. obletnice osamosvojitvene vojne Komisija za zgodovinsko
dejavnost pri Zdruţenju Sever konec leta 2019 odločila za izvedbo projekta na temo »VOJNI UJETNIKI V
SLOVENIJI - 1991«, ki bi na drţavni ravni prvič prikazal tudi aktivnosti takratnih ONZ v zvezi z izvajanjem
nalog s področja operativne obdelave vojnih ujetnikov iz vrst pripadnikov JLA, civilnih oseb v sluţbi JLA,
miličnikov ZSNZ in carinikov ZCU (op.: Brvar, Bogomil in ostali. Zbornik: Vojni ujetniki v Sloveniji 1991,
Ob 30-letnici vojne za Slovenijo, izdajatelj: Zveza policijskih veteranskih društev Sever (krajše ime:
Zveza društev Sever), Ljubljana, 2021).
V nadaljevanju smo bili nato za nosilce, oz. soavtorje projekta določeni vsi regijski člani Komisije za
zgodovinsko dejavnost pri Zdruţenju policijskih veteranskih društev Sever (ZPVDS), za vodjo projekta pa
je bil določen naš član in veteranski kolega, v osamosvojitvenem letu 1991 namestnik ministra za
notranje zadeve in moj nekdanji profesor informatike na VŠNZ, spec. Bogo Brvar. Ob njegovi oceni
regijskega gorenjskega prispevka v januarju 2020 je bil ta z njegove strani ocenjen kot zelo kvaliteten in
kot tak po njegovem mnenju primeren za izdajo samostojne publikacije. Ker je v nadaljevanju enako
oceno podal tudi naš UO, oz. je pokazal interes za izdajo tovrstne publikacije sem se odločil, da bom ţe
pripravljeno vsebino v kateri sem obdelal področje vojnih ujetnikov iz vrst pripadnikov JLA, civilnih oseb
v sluţbi JLA, miličnikov ZSNZ in carinikov ZCU na Gorenjskem razširil in vanjo vključil tudi do sedaj nikjer
omenjene vojne ujetnike iz vrst gorenjskih obrambnih struktur in civilne sfere.
Po do sedaj znanih podatkih so se namreč obrambne strukture Gorenjske (OSG), ki so izvajale
procesiranje vojnih ujetnikov, kljub pomanjkanju takratnih materialnih in kadrovskih resursov striktno
drţale določb 3. Ţenevske konvencije (ŢK) o zajetem vojaškem osebju in 4. ŢK o zaščiti civilnih oseb
med vojno, kar pa vsekakor ne moremo trditi za nasprotno stran, t. j. pripadnike agresorske
Jugoslovanske ljudske armade (JLA) in Zveznega sekretariata za notranje zadeve (ZSNZ). Slednje sem
tudi dokazoval z zgovornimi opisi posamičnih primerov zajetij pripadnikov enot Teritorialne obrambe
(TO), Milice in civilnih oseb na območju Gorenjske v 7. poglavju tega zbornika (op.: VOJNI UJETNIKI JLA
IZ OBRAMBNIH IN CIVILNIH STRUKTUR GORENJSKE).
Milica na območju UNZ Kranj tako ni neposredno sodelovala pri zaslišanjih vojnih ujetnikov ali
prebeţnikov, izvajala je pa pomoč specializiranim sluţbam pri zbiranju obveščevalnih podatkov in pri
varovanju dostopa do odvzetih predmetov in dokumentacije. Pripadniki Milice so bili odgovorni za
izvajanje varovanja in nadzor vojnih ujetnikov pri tem pa so morali biti pozorni na obnašanje vojnih
ujetnikov, njihove medsebojne pogovore, zdruţevanje v skupine in odzive vojnih ujetnikov med
izvajanjem postopkov.
Ţe v začetni fazi nastajanja zbornika sem tudi zaprosil za pomoč nekatere od nekdanjih poklicnih
veteranskih kolegov kot tudi kolegov iz članic PO ZVVS za Gorenjsko in civilne sfere, ki bi o obravnavani
tematiki kot takratni vodstveni delavci, operativci v posameznih notranjih organizacijskih enotah ali
akterji vedeli povedati kaj več, oziroma bi lahko pomagali s svojimi spomini, morebitnimi pisnimi viri ali
fotografijami. Ţal so se moji prošnji odzvali le štirje nekdanji poklicni kolegi iz vrst gorenjske milice
(Brane Virant, Joţe Ajdišek, Ivan Demšar, Valko Oštir), trije veteranski kolegi iz članic Pokrajinskega
odbora ZVVS za Gorenjsko (op.: Stane Bertoncelj, Vojko Damjan in Janez Koselj) in tri osebe iz civilne
sfere (mag. Rina Klinar, Mirko Kunšič, mag. Franc Ekar), kar je po moji oceni v primerjavi s številom
udeleţencev osamosvojitvene vojne na Gorenjskem iz vseh obrambnih struktur naravnost porazen
indikator erozije stanja druţbenih vrednot na področju domovinske zavesti.
Zbornik, ki bi po naših načrtih moral biti izdan ţe nekje v prvi polovici 2021 je bil ţal zaradi varstvenih
ukrepov v zvezi s pandemijo Covid – 19 prestavljen na 17.9.2021. Izid zbornika sam ocenjujem le kot
poskus ohranjanja zgodovinskega spomina in simbolično zahvalo vsem delavcem takratne UNZ Kranj,

pripadnikom TO in vsem tistim drţavljanom iz civilnih struktur, ki so na operativnem in logističnem
področju v tistem usodnem času zagotavljali humano in varno nastanitev ter oskrbo vojnih ujetnikov.
Strukturo zbornika sem obdelal v naslednji obliki:
1 UVOD
2 RECENZIJA ZBORNIKA
3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVE ZA NOTRANJE ZADEVE KRANJ
4 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ENOT JLA NA OBMOČJU GORENJSKE
5 KRONOLOGIJA DOGAJANJA NA OBMOČJU NEKDANJE UNZ KRANJ
6 KRONOLOGIJA DOGAJANJA SKOZI OČI KOMANDANTA 5. VOJAŠKEGA OBMOČJA JLA
7 ZBIRNI CENTRI ZA VOJNE UJETNIKE IN PREBEŢNIKE NA OBMOČJU GORENJSKE
7.1 Zbirni center za vojne ujetnike in prebeţnike JLA na sejmišču v Kranju
7.1.1 Kronologija dogajanja na območju PPC Gorenjski sejem 27.6.1991-13.7.1991
7.1.2 Mag. Franc Ekar: Spominjanje na oblikovanje samostojne Slovenije
7.1.3 Ivan Demšar: Spomini na delovanje zbirnega centra v Kranju
7.1.4 Valko Oštir: Spomini na delovanje zbirnega centra v Kranju
7.1.5 Joţe Ajdišek: Spomini na delovanje zbirnega centra v Kranju
7.1.6 Mirko Kunšič: Novinarski spomini na vojno za Slovenijo
7.2 Zbirni center za prebeţnike iz JLA v objektih Smučarskega centra Vogel
7.3 Pomoţni zbirni center za vojne ujetnike in prebeţnike JLA v objektu nekdanje
podruţnične OŠ Malenski vrh
7.4 Pomoţni zbirni center za prebeţnike iz JLA v dijaškem domu Franja Klojčnika
v Podlubniku, v Škofji Loki
8 VOJNI UJETNIKI JLA IZ OBRAMBNIH IN CIVILNIH STRUKTUR GORENJSKE
8.1 Zajetje pripadnikov milice, TO in carine na območju mejnega prehoda Jezersko
8.2 Zajetje pripadnika TO in civilne osebe na območju mejnega prehoda Karavanke
8.2.1 Janez Koselj: zgodba o mojem ujetništvu
8.2.2 Anton Dremelj: ujet pri Karavanškem predoru
8.3 Zajetje dveh usluţbencev podjetja Elektro Gorenjska
8.4 Zajetje dveh civilnih oseb na mejnem prehodu Korensko sedlo
8.5 Zajetje usluţbenca ţage Belca
9 ZAKLJUČEK
10 UPORABLJENI VIRI IN LITERATURA
10.1 Publikacije
10.2 Pravni viri
10.3 Časopisi
10.4 Spletni viri
10.5 Spomini
10.6 Dokumenti
10.7 Avtorske fotografije
11 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
12 SEZNAMI VOJNIH UJETNIKOV IZ VRST AKTIVNIH IN CIVILNIH PRIPADNIKOV JLA ZSNZ IN ZCU
Morda bi v tem delu povedal nekaj več le še o lokacijah štirih zbirnih centrov na območju Gorenjske in
vojnih ujetnikih iz gorenjskih obrambnih struktur:
Zbirni center za vojne ujetnike in prebežnike JLA na sejmišču v Kranju
Je bil v bistvu edini uradni in največji in je deloval na območju Savskega otoka, kjer je bil sedeţ
takratnega podjetja Poslovno prireditveni center (PPC) Gorenjski sejem v Kranju in sicer v času med
27.6.1991 in 13.7.1991. Bodisi zaradi odsotnosti konkretnejših podatkov iz arhivskih virov MNZ R.
Slovenije in RKS ter morebitnih izjav prič ni bilo moč ugotoviti točnega obravnavanega števila vojnih
ujetnikov ali prebeţnikov v tem centru, oz. drugih bolj konkretnih podatkov o dogajanju v tem centru.

Groba ocena, izhajajoča iz dveh pridobljenih pisnih virov in analize kronološkega dogajanja v
nadaljevanju tega zbornika kaţe, da je Zbirni center v Kranju, ki je v bistvu hkrati vodil registracijske
postopke in regijsko centralno bazo podatkov vseh ujetnikov in prebeglih oseb na območju Gorenjske
opravil vse strokovne naloge z nedvomno odliko. V borih šestnajstih dneh svojega delovanja je namreč
obravnaval dokazano skupaj najmanj 633 oseb s statusom vojnega ujetnika ali prebeţnika. Slednje lahko
razdelimo v naslednje socialne kategorije:
 560 pripadnikov ali zaposlenih civilnih delavcev v JLA (vojaki, podoficirji, oficirji, en zdravnik in ena
medicinska sestra),
 68 miličnikov in inšpektorjev Zveznega sekretariata za notranje zadeve (ZSNZ) in
 5 delavcev Zvezne carinske uprave (ZCU);
V tem centru se niso izvajali represivni ukrepi, temveč se je z varovanjem v bistvu več ali manj
zagotavljala le varnost vojnih ujetnikov in prebeţnikov. Varovanje objektov Zbirnega centra so
kombinirano izvajali vpoklicani delavci PPC Gorenjski sejem Kranj in pripadniki milice ter enot TO. Zbirni
center sta kot sovodji formalno vodila inšpektorja milice Ivan Demšar in Valko Oštir (op.: oba iz
takratnega Inšpektorata milice UNZ Kranj). V pomoč so jima bili dodeljeni miličniki iz takratne Postaje
milice Kranj in Postaje mejne milice Brnik. V sodelovanju z RKS - območnim RK Kranj je bil vzpostavljen
organiziran in dobro voden sistem sprejemanja, popisovanja in ravnanja z vojnimi ujetniki in prebeţniki.
Z vsemi vojnimi ujetniki so bili opravljeni pogovori, ki so potekali strogo po merilih in določbah ţenevskih
konvencij. Zaslišali so jih bodisi pripadniki kriminalistične sluţbe ali VIS. Osnovni cilj je bil v pridobivanju
informacij o morebitnih kršitvah mednarodnega vojnega in humanitarnega prava in operativnih podatkov
o enotah JLA na območju Gorenjske. Seveda so posamezniki, kljub temu, da nanje ni bil izvajan
nikakršen pritisk sodelovanje odklonili. Po opravljenih pogovorih je nekaj teh podoficirjev in oficirjev
prestopilo v vrste TO zato so bili premeščeni na novo lokacijo – v Zbirni center za prebeţnike iz JLA v
objektih Smučarskega centra Vogel. To je bilo namreč nujno zaradi njihove bojazni pred maščevalnimi
ukrepi kontraobveščevalne sluţbe JLA, saj bi bilo v primeru zmage JLA vsem podoficirjem in oficirjem, ki
so predali svoje enote slovenski TO ali milici, sojeno na vojaških sodiščih zaradi izdajstva in dezertiranja.
Vsem brez izjem je bila tekom teh postopkov ponujena moţnost prestopa v strukturo TO, točno število
teh prestopov pa ţal ni znano. Vsi preostali pripadniki JLA pa so bili nastanjeni v Zbirnem centru Kranj.
Podatke o ujetnikih in prebeglih osebah je vodstvo Zbirnega centra vsakodnevno posredovalo
Koordinacijski podskupini za Gorenjsko, ta pa v nadaljevanju tim. Republiški koordinaciji (op.: Operativno
koordinacijsko telo za primer izrednih razmer - tudi Republiška koordinacijska skupina), ki je bilo najvišje
poveljniško telo R. Slovenije med osamosvojitveno vojno, ki je koordiniralo vse vojne
operacije obrambnih formacij R. Slovenije (TO, Milice in civilne obrambe).
Na podlagi znanih podatkov kakšnih večjih teţav z vojnimi ujetniki oz. prebeţniki ni bilo, še največ
napora je bilo vloţenega v zagotavljanje primernih bivalnih pogojev zanje. Predvsem je bila prisotna
teţava zaradi koncentracije različnega nacionalnega sestava obeh kategorij. Vsakodnevno število vojnih
ujetnikov in prebeţnikov je namreč dnevno nihalo, najbolj pa med 29. 6. 1991 in 7. 7. 1991 (op.:
predaja bojnih enot JLA na zasedenih gorenjskih mejnih prehodih in odhodi posadk iz mejnih straţnic). V
največ primerih so vojni ujetniki, oz. prebeţniki odhajali iz Zbirnega centra postopno, predajali pa so jih
preteţno sorodnikom, ţivečih v drţavah članicah takratne Evropske gospodarske skupnosti (EGS), na
podlagi poverilnih pisem ali pa so se sami vračali domov v druge republike bivše drţave. Ker njihove
identitete v številnih primerih ni bilo moč potrditi, so njihovo varovanje jemali zelo resno, posebnih teţav
pa v centru z ujetniki ali prebeţniki niso imeli.
Kar se tiče varnostnega ogroţanja sta bila zabeleţena dva taka primera in sicer dne 1. 7. 1991 v
popoldanskem času, ko so pripadniki enote PEM UNZ Kranj v Zbirnem centru v Kranju izvedli osebni
pregled in pregled ročne prtljage 55-ih miličnikov ZSNZ, ki so bili zajeti na MP Karavanke. V teh
postopkih so takrat sodelovali tudi kriminalisti in kriminalistični tehniki iz takratnega Oddelka za zatiranje
kriminalitete (OZK) UNZ Kranj. Najdeno je bilo okoli 50 pištol, ki so bile last PMM Karavanke, avtomatska
puška, avtomatska pištola škorpijon, okoli 3000 kosov streliva različnih kalibrov idr. predmetov. Ker je
bila najdba naštetih predmetov z varnostnega stališča ocenjena kot varnostna kontaminacija prostorov
Zbirnega centra so pripadniki PEM UNZ Kranj izvedli tudi ponovni osebni pregled ter pregled ročne
prtljage vseh ostalih ujetnikov in prebeţnikov v Zbirnem centru.
Drug tak primer varnostnega ogroţanja v tem zbirnem centru je bil zabeleţen tik pred enim od
predhodno najavljenih ogledov mednarodnih humanitarnih organizacij o stanju v Zbirnem centru in

ravnanju z ujetniki in prebeţniki. V tem konkretnem primeru so zajeti in prebegli vojaki JLA onesposobili
sanitarne instalacije tako, da so odtoke in jaške zamašili s krpami, v katerih so bile celo britvice ipd. Ob
zaključku delovanja Zbirnega centra v Kranju sta sovodji inšpektorja Ivan Demšar in Valko Oštir sestavila
posebno poročilo, ki je bilo posredovano na MNZ RS, za katerim pa se je z leti ţal izgubila vsaka sled.
Zbirni center za ujetnike iz JLA v objektih Smučarskega centra Vogel
Drug tak formalni Zbirni center za prebeţnike iz JLA je deloval v objektih Smučarskega centra Vogel (SC
Vogel) od 25. 6. 1991 dalje. Formalni ustanovitelj je bil 3. PŠTO Gorenjske, organizacijsko pa so ga
upravljali takrat mobilizirani pripadniki učne čete 33. ObmŠTO Radovljica. Po nekaterih virih so bili v tem
centru nastanjeni večinoma prebegli podoficirji in oficirji JLA (op.p: dejanskega števila teh zaradi
odsotnosti pisnih virov ni bilo moč ugotoviti). Prvotno so bili prebeţniki nastanjeni v tamkajšnjih
brunaricah, zaradi večjega priliva prebeţnikov pa so bili zaradi lastne varnosti kmalu za tem preseljeni v
hotel na Voglu. Zaradi slabe konspiracije je v nadaljevanju za lokacijo tega centra kmalu izvedela tudi
širša javnost na območju Bohinja, zaradi česar je bil Zbirni center iz varnostnih razlogov preseljen na
drugo lokacijo in sicer v planinsko kočo PD »Ţelezničar« na planini Vogar, kjer je nemoteno deloval do
23. 7. 1991.
Pomožni »Zbirni center za vojne ujetnike in prebežnike« JLA v objektu nekdanje
podružnične OŠ Malenski vrh (predstavitev: Brane Virant)
Neuradni »Zbirni center za vojne ujetnike in prebeţnike« iz vrst JLA, ki je bil po do sedaj znanih podatkih
edini take vrste na Gorenjskem, če ne celo v Sloveniji, je deloval v opuščenem objektu podruţnične OŠ
Malenski Vrh. V slednjega je komandir PM Škofja Loka Brane Virant po napadu na Škofjeloško vojašnico,
zaradi prezasedenosti Zbirnega centra v Kranju, s soglasjem vodstva UNZ Kranj in soglasjem
Koordinacijske podskupine za Gorenjsko (KOPG) za nekaj dni nastanil zajeto skupino 55-60 vojakov in
podoficirjev in oficirjev JLA iz vojašnice v Škofji Loki. Vodenje tega centra je bilo zaupano pomočniku
komandirja PM Škofja Loka Joţetu Petrovčiču (umrl). Za zavarovanje in oskrbo tega pomoţnega
»Zbirnega centra za vojne ujetnike in prebeţnike« iz vrst JLA so vsestransko in z odliko poskrbeli
miličniki OM Ţiri, OM Ţelezniki in OM Gorenja vas.
Pomožni » Zbirni center za prebežnike iz JLA« v dijaškem domu »Franja Klojčnika« v
Podlubniku, v Škofji Loki
Četrta lokacija, ki po znanih podatkih sicer ni imela uradnega statusa »Zbirnega centra za vojne ujetnike
in prebeţnike« iz vrst JLA, je bila v objektu dijaškega doma »Franja Klojčnika«, Podlubnik 1b, 4220
Škofja Loka (op. avt.: gre za današnji Dijaški dom Škofja loka, kamor je bilo med 24. 7. 1991 in 15. 8.
1991 z odprtega oddelka KPD Dob prepeljanih skupaj 171 prebeglih vojakov JLA albanske nacionalnosti.
Skupaj s prebeglimi vojaki sta prišla tudi dva spremljevalca, t.j. dva socialna delavca iz Centra za
socialno delo Ljubljana-Šiška, od katerih je bil eden ves čas prisoten pri nastanjenih ujetnikih in je bil
tudi odgovoren za notranje varovanje objekta. Prebegli vojaki so bili nastanjeni v treh nadstropjih
dijaškega doma, kjer so imeli tudi vso potrebno oskrbo. Iz dijaškega doma, razen v primeru obiska
staršev oziroma odpusta domov, niso imeli izhoda. Zunanje varovanje sta permanentno izvajali dve
patrulji PM Škofja Loka, in sicer prva na relaciji ţelezniška postaja Trata - Petrol, druga pa v neposredni
bliţini dijaškega doma. Omenjena skupina vojakov JLA je dijaški dom zapustila do 15. 8. 1991 saj jim je
bila jim je bila organizirana bodisi varna pot domov, oz. so te prevzeli starši ali sorodniki.
VOJNI UJETNIKI JLA IZ OBRAMBNIH IN CIVILNIH STRUKTUR GORENJSKE
Pričujoče poglavje opisuje vse do sedaj znane primere zajetij vojnih ujetnikov iz vrst gorenjskih
obrambnih struktur in civilne sfere. Obseg opisov je bil v veliki meri rekonstruiran s pomočjo redkih
publikacij s tega področja in spomini posamičnih akterjev. Do sedaj ugotovljeno skupno število vojnih
ujetnikov JLA iz obrambnih in civilnih struktur na Gorenjskem je 52, njihova formacijska pripadnost, oz.
socialna sestava pa naslednja:
a) Pripadniki milice - aktivni sestav (7): Aleš Drekonja, Damjan Renko, Aleksander Smodiš, Robert
Šebenik, Draţenko Tomič, Janez Zupanc (umrl 1997), Anton Ţgalin;
b) Pripadniki milice - rezervni sestav (9): Milenko Jagodic, Aleksander Gortnar, Štefan Koţar (umrl 1993),
Zoran Kaštrun, Jernej Nunar, Miloš Šavs, Franci Tišler, Franc Tičar, Marko Čosić;

c) Usluţbenci slovenske carine (1): Konrad Rojko;
d) Pripadniki teritorialne obrambe (29): Marko Balančič, Tomaţ Benedik, Lojze Bobnar, Lado Bratuš,
Drago Corn, Milan Čeh, Tomo Erjavec, Iztok Globevnik, Janko Gorjanc, Matjaţ Grilc, Tomaţ Jevšenak,
Iztok Kavčič, Mirko Kavčič, Stojan Kobe, Zmago Korenč, Janez Koselj, Robert Kristan, Vili Krmelj, Rudolf
Krničar, Milan Krţišnik, Zoran Likozar, Marko Mabič, Marjan Pavčič, Marko Petek, Milan Sršen, Robert
Štirn, Tomaţ Vehovec, Tomaţ Zupan, Edo Zukanović;
e) Usluţbenci podjetij pri opravljanju obrambnih nalog (3): Ivko Blenkuš, Simon Cuznar (Elektro
Gorenjska – karavla Tromeja), Leopold Kovačec (ţaga Belca)
f) Civilne osebe (3): Vinko Cizelj, Angel Ţniderčič (MP Korensko sedlo), Anton Dremelj (MP Karavanke),
Leopold Kovačec (karavla Belca)
V zaključku lahko rečemo, da na veličino naroda kaţe tudi njegovo ravnanje z vojni ujetniki. Slednje
najlepše dokazuje misel geografa, zgodovinarja in doc. dr. Vladimirja Prebiliča, ki pravi: »Vojna je vedno

poraz človeštva, saj v vojni ne zmaguje nihče, vojna razčloveči človeka, tudi tisti, ki je zmagal, ima
duševne, mentalne posledice, telesne poškodbe, ţrtve. Vendar pa so razlike, kako se vojna vodi in
kakšne so posledice. V modernem vojskovanju niso več orientirane na vojaka, ampak na civilista, kar je
popoln poraz človeštva. Vendar pa slovenska osamosvojitvena vojna ni bila taka, človek je ostal človek.
Ravnanje z vojnimi ujetniki je bilo na celotnem ozemlju drţave od prvega zajetega ujetnika do zadnjega
ujetnika, ki je zapustil našo drţavo, humano, v popolnem spoštovanju mednarodnega humanitarnega
prava. Impresivno dejstvo je, da ko so se zgodile poškodbe na eni in drugi strani, naša oskrba, saniteta
v zdravstvenem domu in bolnici, ni delala nobenih razlik. Zanje je to bil ranjenec, ali je nosil zvezdo ali
ne, zanje je bil najprej človek. Tega v sodobnih vojnah ne najdete več. Nad vojnimi ujetniki ni bilo
nobenega izţivljanja, poniţevanja«.
V slovenski osamosvojitveni vojni je tudi Gorenjska s svojimi obrambnimi strukturami, kljub očitkom
agresorja, z vojnimi ujetniki vseh kategorij postopala humano in striktnim izvajanjem določb 3. Ţenevske
konvencije o zajetem vojaškem osebju in 4. Ţenevske konvencije o zaščiti civilnih oseb med vojno, kljub
pomanjkanju takratnih materialnih in kadrovskih resursov. Z vsemi kategorijami vojnih ujetnikov so
gorenjske obrambne strukture ravnale kot s človeškimi bitji, potrebnimi zaščite in vedenjem da imajo ta
bitja nekje svoj dom in sorodnike ter svoje drage. V sodelovanju s humanitarnimi organizacijami je bila
zagotovljena varna in najbolj primerna nastanitev ter oskrba vseh vojnih ujetnikov. Skupen cilj vseh
struktur na Gorenjskem je bil čim prejšnja dosega miru in varna vrnitev vseh vojnih ujetnikov na njihove
domove širom nekdanje skupne drţave. Tudi na Gorenjskem smo s humanim ravnanjem z vojnimi
ujetniki pokazali in dokazali, da smo sestavni del naroda, ki temelji na načelih miroljubnosti, sodelovanja
in brez sovraštva. To je dokazala tudi skrb za varen prevoz in oskrbo mnogih staršev vojnih ujetnikov,
največkrat mater, ki so iz raznih delov bivše drţave prispele z avtobusi tudi na Gorenjsko. O tem bi tudi
na Gorenjskem lahko napisali mnogo zgodb, sploh pa o hvaleţnosti teh ljudi, ker smo Gorenjci njihovim
sinovom - vojnim ujetnikom zagotovili varnost in oskrbo ter tudi reševali ţivljenja.
Na podlagi lastne ujetniške izkušnje in ob proučevanju zgodovinskih virov sem ob nastajanju zbornika
prišel do zaključka, da vse pravkar navedeno o postopkih z vojnimi ujetniki ţal ne moremo trditi za
nasprotno stran agresorsko stran, kar sem prikazal v konkretnih opisih vojnega dogajanja na
Gorenjskem, še posebej v opisih primerov zajetij pripadnikov TO, milice in civilnih oseb na območju
Gorenjske, kjer so pripadniki JLA ali ZSNZ nedvomno ravnali v nasprotju z določbami citiranih Ţenevskih
konvencij, oz. storili katero od vojnih hudodelstev in sicer katero koli navedeno dejanje zoper osebe ali
premoţenje, ki jih te varujejo in sicer:
 odsotnost nudenja prve pomoči oz. zdravstvene oskrbe pripadnikom TO ali milice,
 izţivljanje nad ujetniki,
 popolna razoroţitev poveljujočih častnikov TO ali starešin milice,
 groţnje o napadu na ţivljenje ali telo,
 naklepno povzročanje velikega trpljenja ali hudih telesnih poškodb ali okvar zdravja,
 poskus prisiljenja vojnega ujetnika ali druge zaščitene osebe, da sluţi v sovraţnikovih oboroţenih
silah,

 jemanje talcev,
 naklepni napadi na civilno prebivalstvo na splošno ali na posamezne civilne osebe, ki neposredno ne
sodelujejo pri sovraţnostih,
 naklepni napadi na civilne objekte, to je na objekte, ki niso vojaški cilji,
 naklepna sproţitev napada z vednostjo, da bo tak napad povzročil tudi smrt in telesne poškodbe
civilnih oseb ali civilnih objektov,
 groţnje z napadom napad ali bombardiranjem nebranjenih mest, vasi bivališč ali zgradb, ki niso
vojaški cilji, s kakršnimi koli sredstvi,
 izjava, da ne bo nikomur prizaneseno,
 uničenje ali zaseg sovraţnikovega premoţenja, razen če takega uničenja ali zasega neizogibno ne
zahtevajo vojne nujnosti,
 prisiljevanje drţavljanov sovraţne strani, da sodelujejo pri vojnih operacijah proti svoji lastni drţavi,
tudi če so bili pred začetkom vojne pripadniki njenih oboroţenih sil,
 plenjenje mesta ali kraja, tudi če je bilo zavzeto z napadom,
 napadi na osebno dostojanstvo, še posebej poniţevalno in zaničevalno ravnanje,
 naklepno stradanje civilnih oseb kot način vojskovanja, tako da se jim odvzamejo stvari, nujne za
njihovo preţivetje, vključno z naklepnim preprečevanjem dobav pomoči, kot so predvidene po ţenevskih
konvencijah;
Večino citiranih kršitev ŢK je v svojem diplomskem delu vsekakor zelo argumentirano raziskal Marko
Prešeren, ki je v opravljeni raziskavi opozoril tudi na dejstvo, da je področje vojnih ujetnikov v letu 1991
verjetno največja skrivnost Slovenije in pravi tabu. Po do zdaj znanih podatkih so namreč pristojna
toţilstva ali sodišča na območju celotne Slovenije obravnavala le tri primere v zvezi z vojnimi ujetniki
(op. avt.: primer Bogičević – protipraven odvzem prostosti po čl. 62 KZ RS, primer Kovačić − protipraven
odvzem prostosti po čl. 62 KZ RS in primer Vintar – vojno hudodelstvo zoper vojne ujetnike po čl. 144
KZ SFRJ), kjer pa so pristojna toţilstva kazenske ovadbe zavrgla. V pravosodnih spisih je avtor raziskave
sicer odkril še nekaj primerov pripadnikov JLA, ki so bili v priporu do pravnomočne prvostopenjske
sodbe.
Kot sem ugotovil, so agresorske enote JLA in ZSNZ med izvajanjem bojnih aktivnosti na območju
Gorenjske (op. avt.: glej 7. poglavje tega zbornika) zajele skupaj dvainpetdeset (52) drţavljanov R.
Slovenije, od tega šestnajst (16) pripadnikov milice, devetindvajset (29) pripadnikov enot 3. PŠTO
Gorenjske, enega (1) usluţbenca slovenske carine, tri (3) usluţbence podjetij pri opravljanju obrambnih
nalog in tri (3) civilne osebe. Opisani primeri evidentno kaţejo na do zdaj zamolčevano področje vojnega
ujetništva pripadnikov OSG in civilnih oseb, s katerimi se po do zdaj znanih podatkih toţilstvo ali
pravosodje ni ukvarjalo ali pa se ne ukvarja, čeprav so v večini opisanih primerov pripadniki JLA ali
pripadniki ZSNZ definitivno storili hude kršitve določb 3. in 4. ŢK in kazniva dejanja vojnih hudodelstev
po takratni aktualni zakonodaji SFRJ.
Iz uradnih evidenc drţavnih resornih organov in RKS tako tudi ni razvidno ujetništvo pripadnikov
OSG in civilnih oseb z območja Gorenjske, čeprav je bilo nekaj teh primerov v minulih 31 letih sicer ţe
omenjenih in celo opisanih v publicistiki iz obdobja osamosvajanja na Gorenjskem. Po do zdaj znanih
podatkih je tako na Gorenjskem najbolj znan le izstopajoč primer majorja TO Janeza Koselja na platoju
Karavanke, kjer je toţilstvo očitno prepoznalo protizakonito ravnanje pripadnikov JLA in pripadnikov
ZSNZ. Če se torej v zaključku povprašamo o morebitnem kazenskem pregonu ali sodnem epilogu zoper
storilce kršitev Ţenevskih konvencij ali naštetih vojnih hudodelstev iz vrst agresorskih pripadnikov JLA in
ZSNZ, ki se nanašajo na pravice vojnih ujetnikov, lahko le ţalostno ugotovimo, da v nobenem od
opisanih primerov z območja Gorenjske pravici ni bilo zadoščeno, saj storilci niso bili in tudi zelo verjetno
ne bodo nikoli kazensko preganjani.
Vsaka vojna človeka nedvomno tudi razčloveči, posledice po končani vojni pa trpijo tako premaganci kot
zmagovalci. Kot smo ţe ugotovili, pa v vsaki vojni nastane še tretja kategorija ljudi − vojni ujetniki.
Osamosvojitvena vojna za Slovenijo je bila tudi za generacijo pripadnikov OSG, ki so bili zajeti kot
ujetniki med agresijo, nedvomno ena prvih izkušenj v okoliščinah, ki so povzročile bojni stres in stresne
motnje. Spoznanja zdravstvene stroke v zadnjih desetletjih potrjujejo, da med vojno stresnim
dejavnikom niso vedno izpostavljeni le profesionalni pripadniki oboroţenih formacij, temveč tudi osebe iz
civilne sfere, ki so bodisi sodelovale s temi formacijami ali pa so bile le naključni udeleţenci vojnih
dogajanj. Govorimo o t. i. posttravmatski stresni motnji (PTSM) ali t. i. vietnamskem sindromu, ki je

običajno posledica preţivetja izjemno hudega dogodka (travme). Ta nastane tudi kot zapoznel ali
podaljšan odziv posameznika na minule izjemno hude stresne in travmatske vojne dogodke, v katerih je
bil le-ta bodisi močno prestrašen, ali je doţivel občutke nemoči, ali pa je bil v šoku. Značilnost navedene
PTSM je predvsem v dolgotrajnem podoţivljanju travmatičnega dogodka, kamor medicinska stroka
uvršča: spominjanje, nočne more, prebliske minulih doţivetij, močne čustvene ali telesne odzive ob
srečanju z ljudmi ali situacijami, ki spominjajo na travmatičen dogodek. Če se ob koncu vojne te osebe s
stresom ne spoprimejo pravilno in v teţjih primerih celo ne dobijo pravočasno ustrezne pomoči, lahko to
v njihovih ţivljenjih povzroči dolgoročne teţave (npr.: zloraba alkohola, teţje socialno vključevanje v
civilno okolje) ali pa prav zaradi stresa začnejo ravnati popolnoma drugače in s svojim ravnanjem
ogroţajo sebe ali druge osebe.
Na usposabljanjih s področja obrambno-varnostnih nalog v bivšem druţbenem sistemu, razen morda
nekdanjih slušateljev Vojaške akademije Kopenske vojske JLA (op. avt.: Vojna akademija KoV JLA) v
Beogradu in nekaterih vojaških šolskih ustanovah bivše JLA, posamezniku vojaškemu obvezniku več ali
manj niso bile predstavljene nikakršne teoretične osnove o stresu v oboroţenih formacijah, npr. kaj ga
povzroča, kako ga prepoznati ter kako ga reševati. Čeprav časovno gledano obrambna vojna za
Slovenijo ni bila dolga, ne smemo zanemariti dejstva, da so nekatere predhodne aktivnosti za obrambo
drţave potekale ţe veliko pred začetkom le-te. Njeni aktivni udeleţenci, med njimi tudi vojni ujetniki iz
vrst OSG, bi lahko nedvomno veliko povedali o svojih osebnih izkušnjah in stresnih razmerah, vendar ţal
tudi na tem področju v poosamosvojitvenem obdobju drţavne institucije o tem očitnem druţbenem
tabuju niso razpravljale ali ga skušale reševati.
V zaključku se k besedi pozove udeleţence okrogle mize!!!!

