
Tovarišice in tovariši  - soborke in soborci! 

Spoštovani naš prvi vrhovni poveljnik – gospod Milan Kučan 

Spoštovana podžupana mesta Ljubljane in vsi prisotni župani! 

Spoštovana vojna poveljnika 5. PŠTO Ljubljana 

Spoštovani vsi gostje, ki ste se odzvali našemu povabilu! 

Ob koncu tega meseca bo minilo 25 let, odkar smo proglasili svojo neodvisnost in pridobili 

svojo, povsem našo, svobodno mater domovino. V tem letu bo minilo tudi 25 let, ko smo to 

svojo, narodovo odločitev tudi obranili. Pa ne, da bi nas takrat ne bilo kar malce strah, vendar 

zmage so vedno na strani hrabrih, kar Slovenci nedvomno v letu 1991 smo bili. Po letu dni 

priprav, po letu dni nočnih aktivnosti pod vodstvom Manevrske strukture Narodne zaščite, se 

je razplamtel odkriti spopad med nami, Teritorialno obrambo Republike Slovenije in 

Slovensko policijo na eni ter med Jugoslovansko ljudsko armado na drugi strani.  

Moja, naša Ljubljana je bila v tistem obdobju eden glavnih stebrov slovenskih obrambnih sil. 

V njej je bilo največ enot Teritorialne obrambe in enot Slovenske policije. Samo Mesto 

Ljubljana so takrat sestavljale občine Center, Moste – Polje, Vič – Rudnik, Šiška in Bežigrad 

in ta skupnost je v tistem obdobju lahko razvila veliko vojaško in policijsko silo.  

Naj jih na hitro naštejem: tri brigade TO, en odred za hitre intervencije, en jurišni odred, 

divizion protiletalske obrambe, pet protidiverzantskih čet, pet diverzantskih odredov, pet 

zaščitnih čet, eno pontonirsko četo, iz manjših protioklepnih enot smo sestavili protioklepni 

odred,  eno topniško baterijo na B-1, nekatere čete TO v KS, tajni Zbirni begunski center za 

prestopnike iz JLA v Krvavi peči, ki je bil pod pristojnostjo čete TO iz Velikih Lašč in ne 

pozabimo - na Igu je bil 510. UC TO, kjer smo usposabljali prvo generacijo naših vojaških 

obveznikov. Enote brigade MORIS so na našem terenu delovale po svojih načrtih. Blizu 

osem tisoč pripadnikov TO, Ljubljančanov, je sodelovalo v bojnih operacijah TO Ljubljana 

skozi ves čas bojnih spopadov. Bilo je 72 obrambnih položajev različne pomembnosti in 

temu primerno smo razporedili svoje sile na njih. Nadzorovali pa smo tudi nekatere, za JLA 

pomembne rezervne položaje.. Preko sedemsto prostovoljcev je hotelo takoj pristopiti v TO, 

žal za toliko vojne sile ni bilo ne opreme ne orožja. Vendar so bili v stalni pripravljenosti, če bi 

jih vpoklicali. In ne bi bilo prav, če k tej sili ne pridodamo še vseh enot Civilne zaščite, vseh 

ljubljanskih gasilskih enot, vseh zdravstvenih ustanov v Ljubljani na čelu  z UKC. Tudi za vse 

tiste delovne organizacije, ki so za naše teritorialce zagotavljale prostore za bivanje, 

prehrano in higieno velja posebna pohvala. Posebno pa gredo zasluge vsem upravnim 

organom za obrambo in njihovim kurirskim ekipam, ki so preko krajevnih skupnosti skoraj 

vsako uro izvajali vpoklice v vojaško službo TO. Oblastni organi v mestu in naših občinah so 

bili vseskozi na delu. Tudi vsi ljubljanski mediji so vrhunsko opravili svojo domovinsko 

nalogo. 

Vse naštete enote TO, so bile pod neposrednim poveljstvom 51. Območnega štaba TO 

mesta Ljubljana, ki je štel 12 profesionalcev in še nekaj pripadnikov vojne sestave. Delovali 

smo v sestavi nadrejenega 5. Pokrajinskega štaba TO Ljubljana, katerim so bili v Ljubljani 

neposredno podrejeni še enota Vojaške policije TO, Litijski odred TO in izvidniške in zaledne 

enote, sicer pa še Območni štabi TO v Grosuplju, Logatcu in Domžalah. 

Vendar so bile tudi na drugi strani precejšnje sile JLA, razporejene v ljubljanskih vojašnicah: 

Šentvid, Moste-Polje, v vojašnici na Topniški in v Tehničnih zavodih na Parmovi, v 

intendantski kasarni pri Povšetovi, za tem na Roški cesti, na Metelkovi, v Prulah, na Rožniku, 



na Krimu, v skladiščnem kompleksu Vižmarje – Brod, Škofljica, in konec koncev v Domu 

armade nasproti Železniške postaje.   

Bilo je kar nekaj konkretnih spopadov in kot najhujšega naj omenim prodor in preboj 

oklepnega bataljona JLA iz vojašnice Vrhnika, preko Ljubljane, do letališča Brnik (uspelo 

nam je upleniti samo dva tanka, ki smo jih takoj prepeljali v Litostroj). Vendar smo bili tudi 

teritorialci uspešni in sicer vod VP 5. PŠTO Ljubljana je na Rožniku zasedel armadni 

prisluškovalni center, zasedli smo stavbo armadne enote za zveze v Prulah, pri Dolgem 

mostu na Viču so pripadniki zaledne enote iz Viča zasegli dva tovornjaka najboljšega 

avtomatskega orožja JLA. Kasneje smo celo dognali, da je to bil sploh prvi vojni plen TO v tej 

vojni. Zasedli smo Oddajnik na Krimu, ki je od takrat deloval za naše potrebe. 

In sedaj glavno. Z nami, v Ljubljani, so sodelovali prav vsi Ljubljančani, vsak po svojih 

močeh, vsak po svojih zmožnostih in vsak v duhu svojega osebnega poguma. Vendar vsi. Pri 

nas so bili njihovi očetje, bratje in sestre, bili so njihovi sinovi, znanci in prijatelji. Naše 

matere, žene in dekleta so pekle peciva in druge dobrote za naše teritorialce, jim dovolile, da 

so se okopali v njihovih stanovanjih, celo da so se malce odpočili. Če bi jim dali še orožje, bi 

zagotovo stopile na stražo namesto njih. Velja pa tudi povedati, da so mnogi otroci, ki so 

vojno situacijo zelo stresno doživljali, čez noč odrasli v može in žene in da so nemalokrat in 

zelo odgovorno prevzeli domače gospodarstvo in varnost v svoje roke. 

Tega svet ni videl. Kolikor je bilo že težko, češ kaj nam bo prinesel jutrišnji dan, nam je bilo v 

zadovoljstvo in v ponos služiti takšnemu narodu. Še danes se spoznamo med seboj. Ne po 

imenih, ampak po očeh. Nekaj posebnega odseva iz njih. Ponos in zmagoslavje. In v globini 

teh oči je še vedno zaznati tisto posebno, jekleno odločnost. To so pravi junaki Ljubljane. Jaz 

osebno sem neizmerno ponosen, da sem bil del te zgodbe v naši zgodovini. 

Danes je Ljubljana najlepše mesto na svetu. Spet me razganja od ponosa. Kamor se ozrem, 

je polno ljudi, ki nekam hitijo, ki se zdijo silno zaskrbljeni v svoji delovni vnemi, a povsod okoli 

nas je resnično vse usklajeno, neverjetno toplo in lepo. No, med vsemi temi mimoidočimi 

neredko srečam pogled. Pokimamo si in veseli smo, da smo še vedno pri močeh, da lahko 

delimo svoje spomine s svojim okoljem, če nas še kdo hoče poslušati.  

Naj končam, Za mene se je vojna končala leta 1991. Po tem obdobju smo ustvarjali, vsak v 

svojem okolju. Nekateri uspešno, nekateri manj. Vendar prav vsi z željo, da ustvarimo svojo 

novo domovino Slovenijo. 

 

Franc Kunovar 

Leta 1991  

Namestnik poveljnika in Načelnik 51. Območnega štaba TO mesta Ljubljana 


