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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne 

usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 



Uvod 

• TO do 1990,  

• razorožitev TO, 

• Vzpostavitev MSNZ, 

vrnitev dela orožja, 

• preoblikovanje TO 

90/91,  

• Priprave na vojno 

 





Uvod 

• Vzpostavitev učnega 

centra v Pekrah,  

• začetek služenja 

vojaškega roka 

 



Uvod 

• Incidenti, ki so vodili v 

vojno:  

– Zaplenitev oklepnikov v 

TAM 

– Odklop elektrike, streli na 

Ptuju  

– pekrski dogodki, 

– Ugrabitev poveljnika TO 

– Smrt Jozefa Simčika v 

Mariboru 

 



Uvod 

• Priprave TO na vojno: 

–  Mobilizacija enot TO 

– Vzpostavitev zbirnih 

centrov za sprejem 

nekdanjih pripadnikov JLA 

– Varovanje 710. UC Pekre, 

poveljniških mest TO, 

vodstev DPS, skladišč TO 

 



TO VŠP 1991 

• Naloga 7. PŠTO:  

– Vzpostaviti nadzor nad 

območjem 

– braniti vse smeri, ki so 

vodile v SV Slovenijo. 

• Naraščanje sil TO: od 

4832 pripadnikov do 

6318  (dne 09. Julija 

1991). 

 



Območje odgovornosti 

7. PŠTO 



V dva geografska kompleksa Podravje in Pomurje 

delita območje VTP reki : 



79. ObmŠTO 

75. ObmŠTO 

71. ObmŠTO 

7. PŠTO 

Sile TO v območju odgovornosti  

7. PŠT0 

73. ObmŠTO 

77. ObmŠTO 

710. UC 

RPM  

7. PŠTO 



7. PŠTO maj 91 

• Poveljnik: polkovnik Vladimir Miloševič 

• Poveljniki ObmŠTO: 

– Major Franc Rudolf 

– Major Ljubomir Dražnik 

– Major Edo Mihalič 

– Stotnik I. r.  Miran Fišer 

– Major Marjan Strehar  



Sile JLA 

Na območju VŠP:  

• 4.700 pripadnikov JLA 

• od tega približno 60 % s 

področja SR Srbije.  

• povečana aktivnost KOS 

JLA na območju celotne 

VŠP. 



MB Korpus 

Sile JLA v območju 

odgovornosti 7. PŠTO   



Ocena sil JLA na območju 7. 

PŠTO 

 

Na območju 7. PŠTO so delovale enote 

dveh Korpusov JLA Maribor in Varaždin 

Bojna moč je bila velika, ki bi se ob vpoklicu 

rezervistov povečala za deset krat. 

Za vpoklic rezervistov so bili po zakonu 

odgovorni sekretariati ta LO v občinah. 



Analiza moči JLA v VŠP 

• Prednosti 

– Izurjeno in visoko 

motivirano jedro moštva, 

– Oborožitveni sistemi velike 

ognjene moči, 

– Pripravljeni in utrjeni 

obrambni položaji, 

– Možnost posredovanja in 

okrepitve sil iz Varaždina, 

Čakovca in Zagreba, 

– Možnost zračnega udara 

 



Analiza moči JLA v VŠP 

 • Slabosti 

– Sile v obkrožitvi, 

– V vojašnicah 

neusposobljeni naborniki, 

– Ločenost: moštva, 

oborožitvenih sistemov in 

streliva, 

– Velika disperzija sil, 

– Oskrba iz civilnih virov,   

– Večnacionalna struktura  

– Nezaupanje do Slovencev, 

Hrvatov in Albancev v 

svojih vrstah 
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Načrtovanje delovanja TO 

• ustanovitev Zbirnega 

centra po načrtu 

»JEZERO«, 

• Varovanje državne 

meje po načrtih 

»KAMEN«   

• Načrtovanje obrambe 

v primeru protinapada 

JLA:  “KOBRA-III/ 91”  

 





Delovanje sil JLA 1991 



Uspehi 7. PŠTO 

 

• Vzpostavitev nadzora območja delovanja, 

• Popolna blokada vojaških objektov, 

• Odločno oviranje prodora enot JLA iz 
vojašnic v Varaždina in Čakovca, 

• Ujetih je bilo 1057 pripadnikov JLA  

• V TO je prestopilo 1203 

• Zavzetje skladišča Ložnica 

 





Žrtve v 7. PŠTO 

 

 

• v TO Padlih ni bilo,  

• ranjenih 15 pripadnikov TO 

 





Najpomembnejše bojne akcije na 

območju 7. PŠTO 

 

• boji z oklopnimi enotami na smereh: 

– Maribor-Pesnica-Štrihovec 

– Ormož-Ljutomer-Radenci-Gornja Radgona 

– Središče ob Dravi-Kog-Presika-Hrastje-Mota 

– Maribor-Limbuš-Ruše 





Zakaj smo uspeli? 

– Dobro smo ocenili možnosti JLA za izvedbo 

bojnih delovanj v območju VŠP, 

– Dobro smo razporedili sile TO za  blokiranje 

smeri in zaustavitev agresije,  

– uskladili načrte s policijo in civilno obrambo, 

– Odpravili smo šibke točke v usposobljenosti 

častnikov za učinkovito vodenje bojnega 

delovanja TO. 



Kako smo uspeli? 

– Mednarodna javnost nam ni bila naklonjena 

– V vojni smo bili brez zaveznikov 

– Nismo dovolili, da bi nam vojni dogodki ušli iz 

nadzora 

• Ni bilo vojnih zločinov 

• Ni bilo posilstev, kot smo jih videli v vojni v BiH 

– Slovenci smo držali skupaj! 

 





Vojna? 

• Je bila! 

• JLA nas je 

resnično napadla 

• Zelo nas je bilo 

strah, kaj bo, če 

vojno izgubimo! 



Po vojni 

– Nismo določili najzaslužnejšega za uspeh 

– S tistimi, ki so se skrivali se nismo ukvarjali 

– V našo TO smo sprejeli vse oficirje JLA, ki so 

želeli službo, 

– Veterani so delili usodo z vsemi, ki so ostali 

brez službe – bili so najbolj ranljiva skupina! 

– Za vojna hudodelstva še ni bil kaznovan 

noben pripadnik JLA (Ptuj, Maribor, Šentilj, 

Kog,….) 

 

 



Negovanje spomina 

• Pripadnike TO smo 

organizirali v OZVVS, 

• Sprejeli smo, da se nam 

je zgodila vojna 

• Doumeli smo, da nismo 

“društvo narodnih 

herojev” 

• Skrbimo za pomnike 

vojne za Slovenijo 

• Pri pripovedovanju  

mladim o vojni smo zelo 

nerodni 

 



Vprašanja? 


