
 

 

Kočevska Reka, 14.12.2019         1 

 

 

 

 

Veste kaj je sporočila ljubljanska oblast generalu Maistru, ki je po osvoboditvi Ma-

ribora krenil v Celovec? Poverjeniku za obrambo Narodne vlade v Ljubljani, dr. 

Lovru Pogačniku, je bilo rečeno, “…da ukaže generalu Maistru, da ne sme dalje 

prodirati, in ga pouči, da nima pravice zahtevati demarkacijsko črto, energično mora 

dopovedati Maistru…da se Celovec zaenkrat ne zasede, ker nam manjka živil…in ker 

ne bi šlo brez krvoprelitja.” 

 

Slovenska politika je v zgodovini v svoji nemoči velikokrat zastala pred odločilnimi 

koraki. Ban Natlačen in general Rupnik sta aprila 1941, po porazu jugoslovanske 

vojske,  šla do nemškega generalpolkovnika Weichsa v Celje, češ naj zasede še 

Ljubljano, da ne bodo Slovencev povsem razkosali. Seveda brez uspeha. Slovenski 

komunisti, predvsem njihov ideolog Edvard Kardelj, po katerem se je imenovala 

zaščitna brigada TO tu v Kočevski Reki, pa vse do napada Hitlerja na Sovjetsko 

zvezo, sploh niso razmišljali o odporu. Pa še potem so žrtvovali partizansko gibanje 

svoji oblastni ambiciji, o čemer pričajo dokumenti 5. državne konference KPJ v Du-

bravi pri Zagrebu.  

 

Tudi naši generaciji bi se lahko zgodilo, da bi morali poleti leta 1991 do kakšnega ge-

neralpolkovnika. Takrat v Zagreb, ne v Celje, kot leta 1941, ne do oficirja Wer-

machta, pač pa do generalpolkovnika JLA Živote Avramovića. Bi, če ne bi imeli ta-

kih enot, kot je ta, ki je pred devetindvajsetimi leti stala tu, in vseh ostalih, ki so že 

takrat, decembra 1990, formirale več kot dvajset tisoč članov manevrske strukture na-

rodne zaščite z njeno policijsko in vojaško linijo. Vedeli smo že dolgo pred napadom 

na nas, da tudi če bi vsi, ki smo bili tedaj  odgovorni za mlado slovensko državo, pro-

sili Tudjmana naj ne pusti sovražnih tankov nad nas, ne bi nič pomagalo. Vendar to 

ni bilo potrebno. Sami smo ubranili samostojno Slovenijo, jo po razorožitvi TO obo-

rožili in organizirali, ter jo pripravili na prihajajoč spopad.  

 

Vojne, ki nastanejo, so vedno drugačne od vojn, ki jih pričakujemo. Zmaga stran, ki 

naredi manj napak, ne tista, ki zgolj pravilneje ocenjuje pričakovan spopad, pravi 

znani angleški vojaški teoretik Lidell Hart. Veličina naše desetdnevne vojne je v 

tem, da smo naredili manj napak kot agresorska vojska, da smo bili sposobni spreje-

mati odločitve, delovati in ne le ocenjevati razmere. Zato nam generalpolkovnikov in 

vseh drugih ni bilo treba prositi nič.  

 

Da smo lahko delovali pa gre zahvala prav tistim, ki so pred devetindvajsetimi leti 

stali tu, vsem trditvam navkljub, da nam nasproti stoji ena najmogočnejših armad v 

Evropi in, da je odpor nemogoč. Tu so stali kljub temu, da je velik del slovenske poli-

tike takrat podpisoval mirovniško deklaracijo in, da vrhovnega poveljnika na ta po-

stroj sploh ni bilo. 


